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 Předmětem diplomové práce je vypracování typologické studie stávající stavby 

„Domova pro seniory“ v Klimkovicích. Studie se zabývá posouzením stávajícího stavu 

budovy, uspořádáním vnitřní dispozice jednotlivých podlaţ í a plošnou velikostí pokojů 

klientů. Dále hodnotí technické vybavení, provozní uspořádání a prostorové potřeby 

personálu. V návrhu je studie řešena ve třech variantách, z nichţ  varianta „B“ je řešena 

podrobněji. Práce se zabývá vnitřními i vnějšími prostorami ve vztahu k účelu uţ ití stavby, 

zhodnocením a novým řešením plošných parametrů jednotlivých místností a jejich vhodným 

vyuţ itím, zhodnocením a návrhem bezbariérového uţ ívání stavby a jejího bezprostředního 

okolí v oblasti pohybové, sociální a psychologické.    

 

Thesis annotation 

 The aim of the thesis is to develop a typological study of an existing building of a 

home for senior citizens in Klimkovice. The study deals with reviewing the present situation 

of the building, with the disposition of the interior layout of individual floors and with the 

area of the clients„ rooms. It also assesses the technical equipment, operating disposition and 

spatial requirements of the staff. There are three versions of the study project, version “B” is 

designed in more detail. The thesis deals with an interior as well as with an exterior in 

connection with the function of the building, the evaluation and new arrangement of the floor 

area of individual rooms and the suitable use of these rooms, the assessment and the design of 

the barrier-free use of the building and its immediate neighborhood both in the motoric, social 

and psychological area. 
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1 Úvod 

Narodíme se, vyrůstáme, učíme se, pracujeme, bavíme se, zakládáme nové rodiny, 

přivádíme na svět další generace, staráme se o ně… a stárneme. Staneme se seniory. Odvěký 

přirozený koloběh ţ ivota. Se zvyšujícím se stářím se více či méně zmenšuje naše fyzická síla 

a aktivita, často doprovázená nemocemi a omezeními fyzického i psychického charakteru. 

Kvalita ţ ivota se můţ e měnit, ale přetrvává. Poslední etapa našeho ţ ivota můţ e být 

plnohodnotná, svým způsobem také krásná a příjemná jako byly ty předcházející. Záleţ í na 

mnoha faktorech. Některé z nich můţ eme ovlivnit sami, některé ovlivní naše zdraví, některé 

můţ e ovlivnit společnost, ve které ţ ijeme. O seniory by mělo být postaráno především přímo 

v rodině tak, aby byla zachována jejich vzájemná sociální vazba s osobami blízkými a s 

přirozeným prostředím. V případě, ţ e senior ztratí svou soběstačnost a nemá vlastní rodinu 

nebo se o něho rodina nemůţ e postarat, má tuto péči v demokratické společnosti převzít stát. 

Demografický vývoj obyvatelstva v ČR, ale i v Evropě, dlouhodobě směřuje ke 

zvyšování procentního zastoupení seniorů v celkovém počtu obyvatel. Jestliţ e v roce 1980 

bylo v ČR z celkového počtu obyvatel 16,8% osob starších 60 let, v roce 2030 těchto osob 

bude jiţ  30,6 %, jak plyne ze statistických prognóz. V roce 1990 bylo podáno skoro 

13,5 tisíce ţ ádostí o umístění do domovů důchodců a do penzionů pro seniory. O 18 let 

později se zájem téměř čtyřikrát zvýšil [13]. Domovy pro seniory rodinného typu s 

individuálním přístupem k jednotlivcům a současně s menším počtem klientů jsou ţ ádanými 

zařízeními, starajícími se o seniory. 

Typologickou studii Domova pro seniory (dále DPS) jsem si vybrala, abych se blíţ e 

seznámila se zařízením tohoto typu. Doposud jsem tuto osobní zkušenost neměla. Chtěla jsem 

vědět, jak zařízení provozně funguje, jak se klienti asi v něm mohou cítit, co jim a personálu 

chybí, co nevyhovuje a co bych mohla, alespoň formou studie, změnit. Informace jsem 

čerpala z osobních návštěv domova, z prohlídky stavby a pozemků, z rozhovorů s paní 

ředitelkou Bc. Zetkovou a z rozhovorů s klienty. Začátek mé práce na zadané téma diplomové 

práce spočíval ve shromáţ dění veškerých dostupných informací, týkajících se dotčené stavby 

a pozemků. Informace jsem čerpala z písemných dokumentů stavebně technické 

dokumentace, archivované na Stavebním úřadě v Klimkovicích. Zde jsem získala částečnou 
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projektovou dokumentaci z různých časových období, týkající se minulých stavebních prací 

různého charakteru, rozsahu. Dále jsem si s pomocí internetového portálu [14] zjistila 

vlastnické vztahy ke stavbě DPS a dotčeným pozemkům, a současně k sousedním stavbám a 

pozemkům.   

Dalšími vstupními podklady pro vyhotovení studie byly: informace poskytnuté 

ředitelkou DPS, fotodokumentace stávajícího stavu budovy a pozemků ve funkčním celku, 

snímek katastrální mapy, poţ adavky provozovatele stavby na stavební úpravy, vyjádření 

správců inţ enýrských sítí o existujících sítích a jejich umístění, zjištění limitů (plošných, 

prostorových, finančních, stavebně technických), stavebně technický a typologický průzkum 

stavby). Výsledkem diplomové práce má být návrh na zlepšení současného stavebně 

technického a provozního stavu DPS, uţ itných kvalit objektu a jeho vnějšího okolí.  

 V diplomové práci neřeším tepelně technický stav obvodového pláště stavby, pouze 

upozorňuji na pouţ ité stavební materiály, které současným normovým poţ adavkům 

nevyhovují. Rovněţ  návrhem neřeším odstranění vlhkosti ve spodní části stavby. Investor má 

jiţ  zpracovaný projekt na provedení opatření k zamezení vzlínání vlhkosti.  
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2 Teoretická východiska 

Typologie  

Typologie je nauka o navrhování budov určených k různým účelům, které musí 

splňovat hygienické, bezpečnostní, ekonomické a estetické poţ adavky. Zabývá se zejména 

funkčními a provozními problémy budov a jejich vnitřních prostor a současně i formuluje 

vzájemné provozní vazby. Specifikuje také plošné a objemové parametry místností na základě 

jejich určené funkce a účelu provozu. V neposlední řadě se zabývá i vztahy budov k 

nejbliţ šímu okolí [22]. 

Dům pro seniory   

Typologie člení stavby na výrobní (průmyslové a zemědělské) a nevýrobní (obytné 

budovy a občanské vybavení). Dům pro seniory je stavbou občanského vybavení se 

zaměřením na pobytovou sociální sluţ bu. Slouţ í k dlouhodobému bydlení nahrazující domov 

pro seniory. Obdobnými zařízeními, ale zaměřenými na jiný druh sociální skupiny, 

v některých případech odlišené věkem klientů nebo charakterem potřebné sociální péče, jsou 

chráněná bydlení, domovy se zvláštním reţ imem, zařízení pěstounské péče, komplexní 

zařízení nebo domovy pro osoby se zdravotním postiţ ením a domovy na půl cesty [22].  

Specifikace cílové skupiny osob DPS a rozsah sluţ eb, poskytovaných 

provozovatelem, je legislativně ošetřen zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţ bách ve 

znění prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. 

 Domovy pro seniory svým klientům mají zajišťovat [4] [8]: 

 ubytování 

 stravu 

 pomoc při zvládání běţ ných úkolů péče o vlastní osobu   
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 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

 aktivizační činnosti 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při odstraňování osobních 

záleţ itostí  

 Jakýkoliv typ sociální sluţ by, v tomto případě zaměřený na seniory, má za cíl 

napomáhat k zajištění jejich soběstačnosti po fyzické i psychické stránce, k zapojení do ţ ivota 

společnosti a zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. 

Senior 

V ČR se za seniora povaţ uje osoba, která dosáhla věkové hranice pro odchod do 

starobního důchodu v návaznosti na důchodový systém státu. Definice OSN povaţ uje za 

seniora osobu, jeţ  dosáhla věku 65 let [12]. 

Osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby 

 Za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby se podle zákona č. 108/2006 Sb. o 

sociálních sluţ bách povaţ uje taková osoba, která vzhledem ke svému dlouhodobému 

zdravotnímu stavu potřebuje dlouhodobě kaţ dodenní pomoc a dohled. Hodnocení závislost 

osoby na pomoci má 4 stupně ve vztahu k rozsahu a počtu úkonu, které tyto osoby nejsou 

samostatně schopny si zabezpečit [4].  

Sociální služba 

Legislativa ČR definuje sociální sluţ bu jako činnost nebo soubor činností zajišťujících 

pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci za účelem sociálního 



15 

 

začlenění nebo prevence sociálního vyloučení [4]. Ve vztahu občan - stát tento vztah upravuje 

zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţ bách ve znění prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. a 

následných změn této vyhlášky.  

Domov důchodců Vysoké Mýto 

 Podkladem pro zpracování diplomové práce pro mne byla prohlídka novostavby 

domova důchodců (dále DD) ve Vysokém Mýtě. Nejedná se o typově stejné zařízení, jakým 

se má diplomová práce zabývá, ale má obdobný charakter. Stavba byla dokončena v roce 

2010 a uvedena do provozu v lednu 2011. Objekt navazuje na rekonstruovanou budovu 

bývalé nemocnice, nyní určenou pro poskytování následné lékařské péče. Domov důchodců je 

navrţ en pro 100 klientů. Původní záměr byl přijímat klienty s částečně omezenými fyzickými 

a psychickými schopnostmi se všemi čtyřmi stupni závislosti na pomoci jinou osobou. 

V současné době jsou upřednostňováni pouze klienti ze skupiny III. (těţ ká závislost) a IV. 

(úplná závislost) [4].  

 Vlastníkem stavby a pozemků je město Vysoké Mýto. Domov důchodců provozuje 

firma Ledax Vysoké Mýto o. p. s. Stavba má celkem V. NP, v I. aţ  IV. NP jsou provozní 

místnosti a prostory a pobytová část. V V. NP jsou umístěny strojovny výtahů, technické 

prostory a výstup na pochozí střechu – otevřenou terasu. Vnitřní prostory DD jsou navrţ eny 

pro soběstačné obyvatele. Obytné pokoje se nacházejí ve všech čtyřech podlaţ ích. Na kaţ dém 

podlaţ í je sesterna, ve III. NP a ve IV. NP. jsou společné koupelny s potřebným technickým 

vybavením pro manipulaci s imobilními klienty a kuchyňky pro přípravu jídla leţ ícím 

pacientům. Ve II. NP aţ  IV. NP jsou rozmístěny společenské místnosti (klubovna, knihovna, 

zájmová místnost) vţ dy s čajovou kuchyňkou. V I. NP se vedle pokojů nalézá ředitelna, 

ekonomický úsek, místnost pro zemřelé, kotelna a velkokapacitní kuchyně. Vertikální 

dopravu zajišťují dvě schodiště v křídle A a B a dále lůţ kový evakuační výtah a výtah osobní, 

vybavený pro moţ né uţ ívání imobilními.  V domově důchodců se předpokládá základní 

rozsah pečovatelské sluţ by (sociální ošetřovatelství, stravování, asistenční sluţ by, sociálně 

aktivační programy, občanské poradenství a sociální poradenství). 
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Pohled na DD ve Vysokém Mýtě 

od městského parku [17]. 

 

 

 

 

Vstupní část DD Vysoké Mýto [21]. 

 

 

 

Zjištěné nedostatky: 

 Stavbu jsem si prošla a prohlédla se sociální pracovnicí domova paní Hartmanovou. 

Domov je novostavba, splňující poţ adavky na účel stavby a bezbariérové uţ ívání. Přesto jsem 

zjistila některé nedostatky.   

1) Stavba má pochozí terasu na 

střeše objektu, ovšem na terasu vede 

pouze schodiště ze IV. NP, kde je i 

poslední stanice výtahů. Pro klienty 

s kompenzačními pomůckami chůze 

je nemoţ né se na terasu dostat. Dále 
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po celém obvodu terasy je zděná atika výšky 1100 mm. Pohled z terasy je umoţ něn pouze 

stojící osobě a to ještě v omezené míře [21]. 

2) Kaţ dý pokoj má balkón. Dveře na balkón mají práh na celou šíři rámu a hned 

následuje další centimetrový výškový rozdíl mezi rámem a podlahou balkónu, chybí zde 

nájezdová lišta. Uţ ivatel pokoje na vozíku nebo osoba s problémy chůze se na balkón 

nedostane jinak, neţ  s pomocí asistenta. Balkony mají neprůhledné deskové zábradlí výše 

neţ  600 mm nad podlahou. Znemoţ ňují výhled do exteriéru [21]. 

 

Zábradlí balkónů, přechod mezi podlahou pokoje a podlahou balkónu [21].  

3) V domově je celkem 48 jednolůţ kových pokojů, 20 dvoulůţ kových pokojů a 5 

dvoulůţ kových pokojů s kuchyňským koutem. Dvoulůţ kové pokoje v některých 

případech mají menší podlahovou plochu, neţ  pokoje jednolůţ kové. Změnit počet 

umístěných osob v pokoji nelze, protoţ e jsou vţ dy technicky vybaveny na plánovaný 

počet lůţ ek a počet moţ ných připojení (slaboproudé rozvody, komunikační, signalizační 

systém).  

4) V hygienických buňkách pokojů, které uţ ívají klienti těţ ce imobilní nebo nepohybliví, 

by personál uvítal závěsné zařízení na manipulaci s klientem. Mají k dispozici pouze 

mobilní zařízení. 

5) Z psychologického hlediska na mne domov působí spíše jako zdravotnické zařízení, 

nemocnice. Budova má na délku téměř 100 m. Hlavní komunikační chodba na patrech je 
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průběţ ná v celé délce stavby. Půdorysný tvar objektu je sice třikrát zalomený, takţ e 

chodba mění směr, ale z mého pohledu to přidá pouze na nepřehlednosti. Po chodbách 

jsem bloudila, hledala schody, výtah, kanceláře. Připadala jsem si bezradná a musela se na 

cestu, kam chci jít, ptát. Chyběl mě informační a orientační přehled. Vnitřní prostředí je 

čisté, nové, zařízení pokojů je moderní, účelné, ale neosobní a chladné. 

6) Vzhledem k délce chodeb a umístění oken jen v místech zalomení, jsou chodby 

zešeřelé a patrně málo přehledné pro osoby slabozraké. Chybí kontrastní lemování okraje 

krytiny u stěny. 

 

 

 

Chodba III.NP 

[21]. 

 

Madla a distanční lišty na chodbách. Vrchní část madla by mohla být kulatější, aby se lépe 

dala uchopit a sevřít, šířka madla je vyhovující [21]. 
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3 Širší vztahy 

3.1 Historie města 

Město Klimkovice má za sebou skoro sedmisetletou historii. Bylo pravděpodobně 

zaloţ eno Benešem I. z rodu pánů z Kravař v druhé polovině 14. století. Původní osada s tvrzí 

byla právě Benešem I. v roce 1383 povýšena na město a získala i městský znak. Aţ  do roku 

1424 byly Klimkovice součástí panství fulneckého a bíloveckého. Samostatným panstvím se 

staly aţ  v roce 1451, kdy byly odtrţ eny od bíloveckého panství a Klimkovice obdrţ el rytíř 

Tas z Bítova. Nejdelší dobu vlastnili klimkovické panství páni Vlčkové a to po 323 let aţ  do 

první pozemkové reformy v roce 1920. V průběhu let město získalo řadu výsad a práv, které 

zajišťovaly vyšší prosperitu jeho obyvatelům ale i majitelům panství. Například právo 

odúmrtí (1416), právo vinného šenku (1549), osvobození měšťanů od robot, právo vařit pivo, 

právo šenkovné, právo mílové (1564). Klimkovice byly povaţ ovány za ryze české město ve 

Slezsku a to i v následujících desetiletích. Vyhnulo se první i druhé vlně německé kolonizace 

Slezska. Dá se říci, ţ e tomu tak bylo aţ  do začátku II. světové války. Město během staletí 

dvakrát vyhořelo, v roce 1848 a v roce 1854. V novodobých dějinách bylo rozsáhle 

poškozeno na konci druhé světové války [1] [15].  

Od roku 1792 do roku 1848 byly Klimkovice administrativně začleněny pod správu 

těšínského kraje a měly v té době největší územní rozlohu. Po roce 1850 se Klimkovice 

stávají součástí opavského okresu. V obci přetrvávala převáţ ně řemeslná výroba. Rozvoj 

hornictví a ocelářství na Ostravsku sebou přinesl i pracovní příleţ itosti pro obyvatele 

Klimkovic, kteří za prací docházeli. Lepšímu dopravnímu spojení pomohlo dokončení 

ţ elezničního spojení s průmyslovým centrem oblasti v roce 1911 se zastávkou v blízké 

Polance nad Odrou. Trať byla elektrifikována v roce 1926.  Od roku 1902 měly Klimkovice 

městskou vodovodní síť, rozšířenou v roce 1927. Ve stejné době byla zbudována první 

městská kanalizační síť. Od roku 1921 jsou Klimkovice elektrifikovány. Ve městě přetrvává 

řemeslná výroba, průmysl je zastoupen jediným podnikem na výrobu nábytku. Rozvoj města 

po skončení druhé světové války je spojen jen se zemědělskými velkopodniky, druţ stevní 

zemědělskou výrobou a komunálními sluţ bami. Zásadní rozvoj města je spojen se zaloţ ením 
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lázeňství po roce 1994 a s vybudováním lázní Sanatoria Klimkovice s jodobromovou léčbou 

[1] [15].  

Zajímavými historickými památkami města jsou renesanční zámek z let 1578-1579, 

přestavěný a upravený v druhé polovině 19. století. Na zámku se nachází muzeum malířky 

Heleny Salichové. Další historickou památkou jsou farní gotický kostel sv. Kateřiny z doby 

kolem r. 1400 (přestavěn byl roku 1859) se zajímavou věţ í a renesanční hřbitovní kaple 

Nejsvětější Trojice z konce 16. století. Jednu stranu náměstí lemuje renesanční podloubí. 

Z novodobé historie za zmínku jistě stojí stavby dvou vil v ulici Jarmily Glazarové od 

architekta Gajovského z Moravské Ostravy (vily Václava Štěpánka a MUDr. Josefa 

Podivínského) [1] [15].  

Mezi významné osobnosti, spjaté s městem, patří například spisovatelka Jarmila 

Glazarová, která zde pobýval v letech 1922 aţ  1934, notář Antonín Vašek, akademický malíř 

Josef Lubojacký, malíř Valentin Drţ kovič, spisovatelka Marie Blaţ ková, primátor Prahy 

Václav Vacek, architekt a malíř Jindřich Bajgar, architekt a designer Radim Ulmann, 

zvěrolékař a starosta Rudolf Resner [1] [15]. 

 

3.2 Poloha města a dopravní dostupnost  

 Klimkovice v okrese Ostrava - město jsou malým, klidným městem lokálního 

významu, které se nachází na úpatí Nízkého Jeseníku v těsné blízkosti Ostravy, na 

49°47´severní šířky a 18°89´ východní délky v nadmořské výšce okolo 260 m. n. m. 

Klimkovice leţ í na hlavní silnici I/47, na trase Hranice - Odry - Fulnek - Bílovec – 

Ostrava. Nejvyšším místem katastru Klimkovice je vrch Mezihoří (382 m n. m.), nejníţ e 

poloţ eným místem je při odtoku řeky Polančice (238 m n. m.). Součástí Klimkovic jsou 

sídelní části Josefovice, Hýlov, Václavovice. S nimi má klimkovický katastr 1 463 ha 

s počtem obyvatel téměř 4 tisíce [16]. Centrální část města tvoří zástavba bytovými domy. 

V okrajových částech města je bytová zástavba tvořena rodinnými domy. 



21 

 

Dopravní silniční spojení s okolními městy a obcemi umoţ ňuje komunikace I. třídy 

přímo procházející městem ve směru Ostrava – Hranice - Olomouc. Komunikace z Klimkovic 

směrem k místní části Hýlov a Sanatoria Klimkovice je silnicí II. třídy. V blízkosti obce jsou 

dva nájezdy s napojením na dálnici D1, coţ  má hned dvě pozitivní stránky. Dálniční doprava 

odlehčila automobilovému provozu, který dříve přímo projíţ děl městem, a současně blízkost 

dálnice můţ e pomoci rozvoji lokality. Ve vzdálenosti do 50 km se nachází několik větších 

měst. Především statutární město Ostrava, dále Opava (30 km), Bílovec (11 km), Studénka 

(12 km), Příbor (23 km), Frýdek Místek (25 km) a dále Fulnek, Odry, Nový Jičín, Příbor, 

Kopřivnice, Frýdlant nad Ostravicí. 

Meziměstská autobusová doprava je zajišťována dopravními společnostmi (Veolia 

Transport Morava a. s., TOM – holding s.r.o.) a městskou hromadnou dopravou (Dopravní 

podnik Ostrava a. s.). Docházková vzdálenost MHD je od 150 do 500 m. Nejbliţ ší ţ elezniční 

spojení je ve stanici Polanka nad Odrou na trati Praha - Česká Třebová - Olomouc – Ostrava 

(regionální spoje třídy Os). Případně další dostupnou stanicí je ţ elezniční stanice Ostrava – 

Svinov (rychlíkové vnitrostátní i mezistátní spoje třídy R, IC, EC, SC). Dostupnost této 

stanice je linkami MHD. 

 Přehled o širších vztazích města ke svému okolí dokládá výkres č. 1 – Situace širších 

vztahů [19]. 

 

3.3 Územně plánovací dokumentace 

 Klimkovice mají zpracovaný územní plán (dále ÚP), schválený zastupitelstvem města 

v roce 2001. V průběhu let byly schváleny další změny ÚP (celkem 11). Předmětem 

diplomové práce je stávající stavba bez zásadní změny konstrukční a bez změny uţ ívání 

stavby ani pozemků a je v souladu s platným ÚP.   
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3.4 Dostupnost občanské vybavenosti 

 V bezprostředním okolí DPS není ţ ádná občanská vybavenost v docházkové 

vzdálenosti do 300 m. Běţ ná drobná obchodní síť je dostupná aţ  v centru města na náměstí, 

vzdáleném cca 400 m. Jedná se o jednotlivé obchody s potravinami a běţ ným spotřebním 

sortimentem. Jediný supermarket ve městě se nachází v blízkosti zámku a křiţ ovatky ulic 

Lidické a Čs. armády – vzdálenost cca 600 metrů. Na náměstí nebo v jeho blízkosti jsou 

dostupné sluţ by a úřady (Česká pošta, bankomat, zdravotní středisko s ordinacemi 

praktických lékařů a ordinacemi nejběţ nějších specializací, rehabilitace, lékárna, kostel, 

knihovna, kino Panorama, restaurace, různé sluţ by například kadeřnictví, masáţ e). Městský 

úřad sídlí na klimkovickém zámku nedaleko náměstí. Lázně Sanatoria Klimkovice, 

nacházející se v lesnaté krajině místní části Hýlov, jsou se středem města spojeny linkou 

MHD.  

 

3.5 Stávající technická infrastruktura města 

3.5.1 Zásobování pitnou vodou 

 Původní vodovod v obci je z roku 1902. V roce 1965 byla vodovodní síť města 

napojena na Kruţ berský přivaděč. Do té doby měly Klimkovice aţ  kritický nedostatek pitné 

vody. Nyní uţ ívá městský vodovod téměř 98% domácností. Vodovodní síť ve městě vlastní a 

provozuje SmVaK ostrava a.s., provozní středisko Bílovec [1, příloha č. 3]. 

3.5.2 Kanalizace 

 Ve městě je vybudována jednotná kanalizační síť o celkové délce 7500 m. Kanalizační 

síť vlastní a provozuje město Klimkovice. V letošním roce probíhá její postupná 

rekonstrukce. Kmenový kanalizační sběrač odvádí odpadní vody z městské kanalizace do 

stokové sítě města Ostravy (od roku 2005). Odpadní vody jsou čištěny v ústřední ČOV 

v Ostravě – Přívoze [22, příloha č. 3].  
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3.5.3 Elektrická energie  

Elektrifikace města začala v roce 1921. V současné době vyhovuje kapacitně 

s rezervou pro další rozvoj města, postupně se provádí údrţ ba, modernizace sítí a zařízení a 

ukládání kabelových vedení do země. Energetická zařízení jsou v majetku ČEZ distribuce, a.s 

[1, příloha č. 3]. 

3.5.4 Zemní plyn 

Plynofikace města byla provedena v létech 1997–1999 STL potrubím PE D 225, D 

160, D 110, domovní přípojky D 32 a je dimenzována v souladu s plánovaným rozvojem 

města a jeho předpokládanou potřebou zemního plynu. Plynárenské zařízení RWE provozuje 

SMP Net, s. r. o. Ostrava [1, příloha č. 3]. 

3.5.5 Telekomunikace 

 V lokalitě města jsou provedeny rozvody podzemních i nadzemních kabelů 

telekomunikační společnosti Telefonika O2 Czech Republic, a. s. Jedná se o kabely metalické 

a páteřní optické [1, příloha č. 3]. 

3.5.6 Veřejné osvětlení, veřejný rozhlas 

  Město Klimkovice vlastní a provozuje veřejné osvětlení a veřejný rozhlas. Kabely 

jsou uloţ eny v zemi nebo vedeny vzdušným kabelem. V blízkosti dotčené stavby DPS jsou 

rozvody vedeny vzdušným kabelem po sloupech NN ve vlastnictví SME a. s., pouze v úseku 

DPS č. p. 245 je kabel veden po fasádě domu a pak přechází opět na sloupy [1, příloha č. 3].  

 

3.6 Rekreace 

 Ve městě jsou dva sportovní areály - u základní školy a u Sokolovny. Pro malé děti se 

zde nachází ještě hřiště v městském parku a dětské hřiště u bytové panelové zástavby. 
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Moderní sportovní zařízení je v Sanatoriích Klimkovice v místní části Hýlov. Na jih od 

klimkovického zámku a centra města se nachází rozsáhlá původní zámecká zahrada, 

v současné době přebudovaná na veřejný městský park Petra Bezruče. Park je zajímavý 

cizokrajnými druhy stromů, keřů, dřevin a dvěma rybníky. 
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4 Lokalita stavby, stávající stav 

4.1 Výchozí průzkum okolí stavby 

4.1.1 Dopravní napojení, nejbližší zastávky MHD, docházkové vzdálenosti, parkování 

 V blízkosti DPS, v docházkové vzdálenosti cca 150 m, je zastávka městské hromadné 

dopravy, linka číslo 53 a 64, která jezdí na trase Ostrava – Polanka nad Odrou. U kulturního 

domu v centru města je pak zastávka veřejné meziměstské autobusové dopravy. Linkou MHD 

ze zastávky Kulturní dům je moţ nost spojení s lázněmi Sanatoria Klimkovice. Vzdálenost od 

DPS je cca 600 m. Dostupnost vlakového spojení je ve stanici Polanka nad Odrou nebo 

v Ostravě (Svinov). K oběma stanicím jsou přípoje MHD.  Parkovat v blízkosti DPS lze 

pouze na místních komunikacích ulic Jarmily Glazarové, Čs. legií nebo Tyršovy.  Poblíţ  není 

parkoviště a není ani prostorová moţ nost vybudovat ho.  

4.1.2 Okolní zástavba 

 Předmětná stávající stavba DPS se nachází v klidné obytné části města. Okolní 

zástavbu tvoří většinou rodinné dvoupodlaţ ní domy se šikmými střechami. Na severní straně 

v ulici Jarmily Glazarové je protilehlou stavbou památkově chráněná členitá, třípodlaţ ní vila 

s plochou střechou od architekta Gajovského. Na západní straně dotčené pozemky sousedí 

s pozemkem Tělocvičné jednoty Sokol Klimkovice, na kterém se nachází fotbalové hřiště a 

stavba tělocvičny. Ostatní stavby v okolí jsou charakteru obytných staveb – samostatně 

stojících rodinných domů. Z průzkumu lokality a územního plánu nepředpokládám změny 

v rozsahu a typu zástavby. Okolní pozemky jsou zastavěné, v blízkosti se nenacházejí volné 

plochy.   

4.1.3 Napojení na inženýrské sítě 

 Stavba DPS je napojena na městskou vodovodní síť DN 200 L přípojkou DN 32 – 

5/4“ Pe. Napojení je z ulice Tyršovy, vodoměr je v kotelně. Splašková i dešťová voda ze 

střech a zpevněných ploch je odváděna do jednotného řadu městské kanalizace rovněţ  
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v Tyršově ulici, DN 500 v hloubce cca 1,7 m. Venkovní kanalizace přípojky vede po 

pozemku parc. č. 339 přes revizní šachtu. Na pozemku parc. č. 339 se nachází septik, který se 

jiţ  nevyuţ ívá po napojení městské kanalizace na ČOV. Elektrická energie NN je do stavby 

přivedena kabelovým vedením, uloţ eným v zemi. Napojení domu č. p. 245 je z ulice Jarmily 

Glazarové. Rozvodná skříň je umístěna v současné šatně zaměstnanců. Přípojka zemního 

plynu DN 50 vede rovněţ  z Tyršovy ulice. Napojena je na rozvodnou větev zemního plynu 

STL PE-80 DN 63 SDR 11. Skříň s hlavním uzávěrem plynu je umístěna u rohu stavby DPS, 

v blízkosti vedlejšího vstupu na pozemek parc. č. 339. Objekt DPS má připojení na kabelovou 

síť elektronických komunikací společnosti Telefonika O2. Vnitřní rozvod je napojen 

v připojovací skříňce na fasádě [příloha č. 3]. 

 Veškerá současná napojení na stávající sítě zůstávají zachována v současném rozsahu 

a způsobu napojení. 

 

4.2 Majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a pozemkům  

4.2.1 Předmětná stavba a dotčené pozemky 

 Stavba DPS číslo popisné 245, včetně zastavěného pozemku parcelní č. 339 a 

pozemku ve funkčním celku parcelní číslo 340, mají stejného vlastníka - Město Klimkovice, 

Lidická 1, Klimkovice 742 83. Stavba i pozemky jsou zapsány na LV 10001 pro obec 

Klimkovice, katastrální území Klimkovice. Pozemek parc. č. 339 je v katastru nemovitostí 

evidován v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří.  Pozemek parc. č. 340 je v katastru 

nemovitostí evidován v druhu pozemku zahrada. Evidovaný stav druhu pozemku obou výše 

uvedených parcel souhlasí s jeho skutečným uţ itím [příloha č. 2]. 

4.2.2 Sousední stavby a pozemky [14] 

1) parc. č. 343/1, LV 1876, pro obec a k. ú. Klimkovice, druh pozemku - sportoviště a 

rekreační plocha  
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vlastník - Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice, Tyršova 276, Klimkovice 

2) parc. č. 346, LV 48, pro obec a k. ú. Klimkovice, druh pozemku - zahrada 

vlastník - Lednický Lubomír Mgr. a Lednická Hana Ph. Dr., Varenská 2947/4, Ostrava 

3) parc. č. 341, LV 10001, pro obec a k. ú. Klimkovice, druh pozemku - ostatní plocha, 

ostatní komunikace 

vlastník - Město Klimkovice, Lidická 1, Klimkovice 742 83 

4) parc. č. 561/1, LV 10001, pro obec a k. ú. Klimkovice, druh pozemku - ostatní plocha, 

ostatní komunikace 

vlastník - Město Klimkovice, Lidická 1, Klimkovice 742 83 

4.2.3 Zjištěné nesrovnalosti v užívání pozemků 

 Porovnáním katastrální mapy s ortomapou a současně s místním šetřením jsem zjistila 

nesoulad mezi vlastnickým právem, přesněji zobrazením katastrální mapy, a skutečně 

uţ ívaným stavem.  Hranice skutečně uţ ívaného pozemku zahrady parc. č. 340 ve vztahu 

k pozemku sousednímu parc. č. 343/1 je posunuta. A to obousměrně. Část pozemku ve 

vlastnictví Města Klimkovice parc. č. 340 vyuţ ívá vlastník parcely č. 343/1 - Tělocvičná 

jednota Sokol Klimkovice a naopak. Uţ ívání je nyní vymezeno oplocením a vzrostlým ţ ivým 

plotem. Současný stav uţ ívání pozemků, který je v rozporu s pravděpodobnou vzájemnou 

hranicí pozemků, lze napravit. Náprava je moţ ná po vzájemné shodě a dohodě, výměnou, 

případně prodejem, zmíněných částí pozemků.  

 Skutečně uţ ívaný stav je z pohledu praktického vyuţ ití oboustranně výhodnější neţ  

kdyby se důsledně dodrţ ovaly hranice pozemků evidované v KN. 
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4.3 Charakteristika a popis stavby a pozemků 

4.3.1  Umístění stavby, popis pozemků 

 Stavba č. p. 245, včetně zastavěného pozemku parc. č. 339 a pozemku zahrady 

parc. č. 340, se nacházejí v zastavěném území obce Klimkovice, v obytné zóně. Lokalita je 

klidná, s běţ ným komunikačním ruchem. Přilehlé ulice mají charakter místních komunikací. 

Oba pozemky jsou mírně sklonité směrem k jihovýchodu, výškové převýšení je aţ  2,0 metry 

mezi severním rohem pozemku parc. č. 340 a jiţ ním rohem budovy č. p. 245. Budova DPS 

tvoří na severovýchodní straně nároţ í do křiţ ovatky ulic Jarmily Glazarové, Čs. legií a 

Tyršovy. 

 Stavba DPS č. p. 245 se nachází na pozemku parc. č. 339. Pozemek není zcela 

zastavěn stavbou. Nezastavěnou část pozemku tvoří převáţ ně zpevněné plochy 

v bezprostřední blízkosti budovy na jiţ ní a západní straně a terasa s rampou na straně severní. 

Jen malá část je zatravněna. Pozemek parc. č. 340 je uţ íván jako zahrada a slouţ í jako 

odpočinková, rekreační plocha pro klienty DPS. Pozemek zahrady je převáţ ně zatravněn, 

osázen okrasnými keři a stromy. Zpevněná betonová plocha, která se nachází na severní 

straně, umoţ ňuje přístup k budově z veřejné komunikace. Hranice obou pozemků, kterou 

netvoří přímo obvodové konstrukce stavby, jsou oploceny. Vstupy na pozemky jsou dvěma 

bránami na severní a jiţ ní straně a brankou na straně severní u hlavního vstupu do budovy. 

 Umístění budovy DPS ve městě je zakresleno ve výkrese širších vztahu č. 1 a výkrese 

stávající situace č. 2. 

4.3.2 Popis stavby 

 Stavba DPS je budovou charakteru občanského vybavení - sociální sluţ by, domov pro 

seniory.  Jedná se o budovu se čtyřmi nadzemními podlaţ ími, a jedním podlaţ ím podzemním. 

Podsklepení je jen částečné, méně neţ  do 1/2  zastavěné plochy přízemí. Podsklepena je 

nejstarší část stavby. Čtvrté nadzemní podlaţ í tvoří pouze nad střešní rovinu vystupující 

výtahová šachta a strojovna výtahu. Budova má plochou střechu s atikami na severní, 

východní a jiţ ní straně. Sklon střechy je na stranu západní, kde jsou osazeny ţ laby a svody 
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pro odvod dešťové vody se zaústěním do kanalizace.  Přístup na střechu je buď po ocelovém 

ţ ebříku, umístěném na stěně nad vstupem, nebo dveřmi ze strojovny výtahu. Výtah má tři 

stanice v I. NP aţ  III. NP. Výtahem není přístupné podzemní podlaţ í. V místě výtahové 

šachty stavba není podsklepena. Půdorys stavby je nepravidelný, členitý. K původní stavbě 

obdélného půdorysného tvaru v ulici Tyršově byla po roce 1982 přistavěna část stavby 

směrem do ulice Jarmily Glazarové. Nová a původní část nenavazují v úhlu 90 stupňů, ale 

kopírují tvar napojení ulic. Na severozápadním rohu je dominantní vstupní část s výtahovou 

šachtou. Provozně i konstrukčně jsou obě části propojené. Prostor u vstupních dveří je zakryt 

ţ elezobetonovou plochou střechou. Na západní stranu byly přistavěny široké ocelovými 

sloupky podepřené balkóny. Před vedlejším vchodem je balkón se schody. 

 

4.4 Limity dotčené stavby a pozemků 

4.4.1 Limity stavby 

 Diplomová práce se formou studie zabývá stávající stavbou, jejími vnitřními 

stavebními úpravami, návrhem rekonstrukce a modernizace. Účel a uţ ití stavby se nemění. 

Návrh změn u obou variant je limitován prostorovými parametry stavby, stávajícím systémem 

svislých nosných konstrukcí, podlaţ ností objektu, umístěním vertikálních a hlavních 

horizontálních vnitřních komunikací (stávající výtahová šachta, vnitřní schodišťový prostor, 

chodby), umístěním oken. Vstup do budovy a jeho případná změna a umístění v jiné části 

přízemí, je omezena osazením stavby, kdy dvě obvodové stěny stavby tvoří převáţ nou část 

hranice zastavěného pozemku a pozemku veřejné komunikace jiného vlastníka.  Na oba 

pozemky jsou jen dvě moţ nosti přístupu z veřejné komunikace. Hlavní vstup na pozemek a 

do budovy na severní straně z ulice Jarmily Glazarové, tak jak je nyní vybudován, je 

vhodnější variantou. Volná část pozemku na straně jiţ ní z Tyršovy ulice je uţ ší a má vyšší 

terénní převýšení oproti vstupu ze severní strany. Tento vstup je pouze provozní, nenavazuje 

přímo na horizontální komunikaci budovy. 
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4.4.2 Limity dotčených pozemků 

 Současná zastavěnost pozemků parc. č. 339 a parc. č. 340 je téměř vyčerpána. 

Pozemek parc. č. 339 má celkovou výměru 615 m2. Zastavěná plocha I. NP včetně terasy 

s rampou a schody je 401 m2. Další část pozemku je zpevněna a umoţ ňuje přístup 

k vedlejšímu vstupu do budovy. Jedná se o prostor mezi jiţ ní obvodovou stěnou stavby a 

hranicí sousedního pozemku. Zpevněná plocha je i okolo schodů a terasy u vedlejšího vstupu. 

Zbývající plocha je zatravněna. Jediným místem, kde by mohlo dojít k půdorysnému rozšíření 

stavby, je prostor pod stávajícími balkóny a podél části západní stěny u vedlejšího vstupu. 

Přístavba můţ e být vzhledem k vnitřním dispozicím jen v úrovní I. NP – v nadzemních 

patrech jsou okna obytných místností II. NP a III. NP. Pozemek parc. č. 340 o celkové 

výměře 391 m2 je převáţ ně zatravněn, jsou zde lavičky a vegetační úpravy. Malá část tohoto 

pozemku je zpevněna. Jedná se o plochu u hlavního vstupu podél terasy a rampy, kam můţ e 

v případě potřeby například zacouvat vůz lékařské sluţ by. Jakákoliv zástavba na tomto 

pozemku, například rozšíření stavby, by byla na úkor jiţ  tak malých venkovních 

odpočinkových ploch. 

4.4.3 Limity - inženýrské sítě 

 Při opravě chodníku a vnější omítky domu mohou být dotčena ochranná pásma 

podzemních inţ enýrských sítí, která se nalézají v hlavním nebo přidruţ eném dopravním 

prostoru sousední komunikace. Dále mohou být dotčena ochranná pásma nadzemních vedení 

elektrické energie NN, která jsou ukotvená drţ ákem na stěnu stavby a vedená na sloup NN 

v blízkosti DPS, a komunikační kabel, vedený po fasádě budovy.  
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Ochranná pásma inţ enýrských sítí omezující výstavbu: 

Vodovodní potrubí do DN 500 [6] OP 1,5 m 

Kanalizační potrubí do DN 500 [6] OP 1,5 m  

Plynovodní potrubí NTL,STL [7]: OP 1,0 m  

Plynovodní přípojky [7]: OP 1,0 m 

Elektrické kabelové podzemní vedení do 110 kW [7]: OP 1,0 m  

Telekomunikační zařízení, kabelové vedení [5] OP 1,5 m 

 

4.5 Stavebně technický průzkum stavby, dispozice 

 Dům č.p. 245 byl na konci sedmdesátých let minulého století vybrán k umístění 

zařízení pro účely pečovatelské sluţ by. Jednalo se o budovu bývalého pohostinství, se dvěma 

nadzemními, jedním podzemním podlaţ ím pod částí stavby, se sedlovou střechou. Současný 

vzhled má stavba z konce osmdesátých let (1988), kdy byla provedena rozsáhlá rekonstrukce, 

přístavba a nástavba. Původní zastřešení bylo demontováno, svislé obvodové konstrukce byly 

vyzděny do celkového počtu tří nadzemních podlaţ í. Původní svislé zděné nosné konstrukce 

z cihel plných pálených byly zachovány v podzemním a prvním nadzemním podlaţ í. Nově 

byla přistavěna vstupní část s výtahovou šachtou a balkóny. Nosné obvodové svislé 

konstrukce II. NP, III. NP a výtahové šachty byly provedeny z plynosilikátových tvárnic, 

vnitřní zdivo a příčky z pálených voštinových cihel. Základové konstrukce pasů pod 

přístavbou, terasou a rampou jsou betonové. 

 Z původní stavby byly při přestavbě zcela vyuţ ity stropy nad podzemním podlaţ ím a 

z části stávající stropy nad prvním podlaţ ím nadzemním. Stropy nad suterénem jsou 

pravděpodobně zhotoveny jako ţ elezobetonové desky, nad chodbou je cihelná valená klenba. 
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Charakter a provedení tohoto stropu pouze odhaduji z malé tloušťky stropní konstrukce 

(300 mm) a z vizuální prohlídky stropu sklepa. Původní strop není popsán v dochované 

dokumentaci. Strop nad I. NP byl zachován a vyuţ it ve směru k vnějšímu obvodu stavby 

zcela původní dřevěný trámový s podbitím a záklopem. Na opačné straně směrem do zahrady 

byl celý strop zhotoven nově z keramických desek hurdis do ocelových nosníků. Druhou 

samonosnou vrstvou téhoţ  stropu je ţ elezobetonová deska se ztraceným bedněním z plechů 

VSŢ – je ponechána vzduchová mezera mezi spodní a vrchní nosnou částí stropů. Stejným 

způsobem je vytvořena stropní konstrukce nad II. NP i III. NP. Ţelezobetonovou deskou je 

svrchu zpevněn i původní trámový strop. Střešní konstrukce je pultová dvouplášťová 

s větraným meziprostorem. Nad nosnou stropní konstrukcí je dřevěná trámková konstrukce 

s krokvemi a s prkenným bedněním. Krytina je z ţ ivičných pásů. Sklon střechy je dle 

projektové dokumentace 2°. Nad střešní rovinu vystupují původní komínová tělesa, uţ ívaná 

nyní jako větrací průduchy.   

 Současné dvouramenné schodiště mezi I. NP aţ  II. NP bylo vystavěno při 

rekonstrukci. Je montované, schodnicové s osazenými prefabrikovanými ţ elezobetonovými 

stupni. 

 Okenní výplně jsou typizované dřevěné zdvojené. Dveře jsou hladké, většinou plné, 

do ocelových zárubní. Vstupní dveře jsou dřevěné, jednokřídlové, palubkové. Vnitřní dveře, 

oddělující chodbu a schodišťový prostor, jsou dvoukřídlé, prosklené osazené do sklobetonové 

stěny. 

 Nášlapnou vrstvu podlah tvoří převáţ ně PVC, na chodbách u schodiště, 

v hygienických buňkách, ve společné koupelně, prádelně v úklidových komorách a na 

toaletách je poloţ ena keramická dlaţ ba. V podzemním podlaţ í nášlapnou vrstvu tvoří zatřená 

betonová mazanina. 

 Stavba je vybavena lůţ kovým lanovým výtahem se třemi stanicemi. Strojovna je 

umístěna ve IV. NP. V budově jsou provedeny vnitřní silnoproudé instalace, vnější ochrana 

před bleskem, rozvody studené i teple vody po celém objektu a vnitřní kanalizace. Vytápění 

stavby je ústřední, teplovodní s kotlem na zemní plyn, umístěným ve sklepě, který rovněţ  

ohřívá centrálně teplou vodu pro celý objekt. Do kanceláře ředitelky a denní místnosti je 
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zavedena pevná telefonní linka. Do jednotlivých obytných buněk jsou zavedeny zvonky, 

nemají však hlasovou komunikaci.  

 Provedla jsem podrobnou vizuální prohlídku celé stavby, vnitřních prostor, podlah, 

stropů i vnějšího pláště. Neshledala jsem nikde trhliny, praskliny, a to ani v místě napojení 

konstrukcí původních a přistavěných. Viditelné trhliny nejsou ani na podhledu stropních 

konstrukcí, kde byly pouţ ity keramické desky hurdis do ocelových nosičů. Usuzuji, ţ e stavba 

nemá problémy se statikou. Problémem ale je vlhkost. Podsklepená část nemá provedenou 

svislou a patrně ani vodorovnou izolaci proti zemní vlhkosti. Dešťové vody jsou sice téměř 

všechny odvedeny do kanalizace, přesto vlhkost vzlíná do obvodového zdiva a objevuje se 

místy i na zdivu nad podlahou I. NP a je poškozena i vnější omítka. Druhé problematické 

místo ve vztahu k vlhkosti, jsou balkóny a střecha nad nimi. Jsou trvale poškozovány 

zatékající dešťovou vodou do stříšky nad balkóny a průsakem přes konstrukci aţ  do omítky 

podhledu. Stejná vada je i u podlah balkónů. 

 Světlá výška I. PP ................................... 2400 mm 

 Světlá výška I. NP ................................... 3150 mm 

 Světlá výška II. NP.................................. 2800 mm 

 Světlá výška III. NP ................................ 2600 mm 

 Současný stav je zdokumentován ve výkresech jednotlivých stávajících stavů 

půdorysů podlaţ í a ve stávajících řezech A – A´a B – B´. V řezech jsou popsány stávající 

skladby stropních konstrukcí a podlah. Vzhled stavby je patrný z výkresů stávajících pohledů. 
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4.6 Typologické zhodnocení stavby 

4.6.1 Popis charakteru a služeb DPS 

 Objekt je určen pro sociální sluţ by typu domova pro seniory s kapacitou 26 klientů. 

Zřizovatelem a provozovatelem příspěvkové organizace je obec Klimkovice. Právní 

subjektivitu Domov důchodců Klimkovice získal v roce 2001, od roku 2007 má název Domov 

pro Seniory [18]. Cílem provozovatele je zajistit bezpečné a důstojné zázemí seniorům, 

pocházejících většinou z Klimkovic, aby zůstali součástí místního společenství a aby mohli 

v co největší míře nadále ţ ít svým běţ ným ţ ivotem. Zařízení svým klientům zajišťuje 

ubytování, celodenní stravu, sluţ by individuální dohody (úklid, praní), ošetřovatelskou a 

sociální sluţ bu. Hlavní jídla pro domov, klienty i zaměstnance, se dováţ ejí. Klienti si mohou, 

ale nemusí, sami připravovat snídaně a večeře. Dále DPS můţ e zprostředkovat zdravotní péči, 

duchovní podporu, kadeřnické a pedikérské sluţ by. Cílovou skupinou jsou senioři se sníţ enou 

soběstačností. Nejsou přijímány osoby, které potřebují akutní zdravotní péči, nepřetrţ itý 

dvacetičtyřhodinový dohled a péči osobního asistenta, mají nestabilizovanou duševní nemoc, 

závaţ né mentální postiţ ení, závislosti na návykových látkách případně jejich potřeby jsou 

neslučitelné s technickým vybavením budovy DPS [20]. Klienti jsou ubytovaní 

v 19 jednolůţ kových pokojích, případně ve 3 pokojích zvýšené podpory a péče. V domově je 

1 uţ ivatel trvale upoután na lůţ ko a 10 uţ ivatelů je mobilních za pomoci druhé osoby. 

Celkový počet zaměstnanců domova je 12, pracovní směnou s nejvyšším počtem personálu 

(6 osob) je směna dopolední. Všichni zaměstnanci jsou ţ eny.   

 V současné době má zařízení dvojnásobný počet nevyřízených ţ ádostí o přijetí, neţ  je 

počet lůţ ek. 

4.6.2 Dispozice 

 Hlavní vstup do budovy je z ulice Jarmily Glazarové.  Mezi vstupem a terénem je 

výškový rozdíl, který vyrovnávají schody a rampa na terasu před vstupem.  

 V prvním podzemním podlaţ í jsou prostory téměř nevyuţ ívány. Vstup na schody do 

tohoto podlaţ í je dveřmi vedle prvního ramene schodiště v I. NP. Pod schody navazuje 
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chodba, ze které jsou vstupy do dvou sklepů s dřevěnými kójemi, umývárny, skladu a plynové 

kotelny. Z kotelny je moţ nost přímého výstupu z budovy na Tyršovu ulici.  

 V prvním nadzemním podlaţ í je za hlavními dveřmi vstupní prostor, na který navazuje 

hlavní chodba středem stavby. Po pravé straně chodby ve směru od vstupu je schodišťový 

prostor a výtah s první stanicí. Za schodišťovým prostorem se na pravé straně chodby nachází 

prádelna, toalety (muţ i, ţ eny, klienti) a sklad pro přípravnu jídel. Po levé straně chodby je 

denní místnost personálu, která je průchozí do rozvodny, vstup k pokojům zvýšené podpory a 

péče (chodba, hygienická buňka, 2 pokoje dvoulůţ kové a 1 pokoj třílůţ kový), sociální 

zařízení personálu a úklidová komora, společenská místnost propojená s jídelnou. Na konci 

chodby je přípravna jídel, která má přímý východ na terasu (vedlejší vchod do budovy) a 

zahradu. Z terasy vedou dveře do skladu pro přípravnu jídel.  

 Na druhém nadzemním podlaţ í se nachází schodišťový prostor, druhá stanice výtahu, 

kancelář ředitelky domova, hlavní chodba, společná koupelna, denní místnost klientů, toaleta 

zaměstnanců, úklidová komora a 9 jednolůţ kových obytných buněk (předsíň, hygienická 

buňka, pokoj s kuchyňským koutem). Z chodby u schodiště je vstup na balkón.   

 Na třetím nadzemním podlaţ í se nachází 10 jednolůţ kových obytných buněk 

s předsíní, hygienickou buňkou a pokojem, schodišťový prostor, třetí stanice výtahu, hlavní 

chodba, kancelář zaměstnanců, denní místnost klientů a vstup na balkón.  

 Čtvrté nadzemní podlaţ í je tvořeno místností strojovny. Ta je přístupna po ocelovém 

ţ ebříku, umístěném na stěně nad vstupem, a dveřmi z prostoru střechy. 

 Stávající stav je zakreslen na výkresech půdorysů I. PP aţ  III. NP č. 3 aţ  6, řezy 

výkres č. 7, stávající pohledy č. 8 a 9. 
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4.6.3 Zastavěná plocha, obestavěný prostor stávající stavby  

Zastavěná plocha budovy 401,20 m2 

Zastavěná plocha terasy, rampa, schody      40,75 m2 

Celková podlahová plocha všech podlaţ í, vč. 

balkónů, teras, rampy   

1049,0   m2 

Celková podlahová plocha všech místností 1117,4 m2 

Z toho: 

Podlahová plocha komunikačních prostor 213,2 m2 

Podlahová plocha provozních prostor 335,9 m2 

Podlahová plocha obytných buněk vč. pokojů 

zvláštní podpory a péče 

499,9 m2 

Podlahová plocha balkónů, teras, rampy   68,4 m2 

Z toho obytné buňky:  

Pokoje 344,6 m2 

Předsíně 75,6 m2 

Hygienické buňky 79,7 m2 
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Výpočet obestavěného prostoru budovy dle ČSN 73 4055 [11]: 

OP základů  Oz = 401,2 * 0,5 = 200,6 m3 

OP spodní stavby  Os = 193,5 * 2,85 =  551,5 m3 

OP vrchní stavby Ov1= 401,2 * (3,70+3,36+3,6) = 4.276,8 m3 

OP nadstřešní části 

 výtahové šachty 

Ov2 = 21,7 * 3,35 =  72,7 m3 

OP zastřešení Ot = (401,2-21,7) * (0,475+0,815)*0,5 =  244,8 m3 

OP balkonů, teras, 

rampy, schodů 

Ob = 15,5*1*2+7,25*1 

+20,3*((0,75+1,05)*0,5+1) 

+11*(0+0,75)*0,5 

+1,73*(0,15+1,05)*0,5 = 

81,8 m3 

Celkový OP 

  

OP=Oz+Os+Ov1+Ov2+Ot+Ob= 

OP = 200,6+551,5+4.276,8+25,1+244,8+81,8 = 

5.428,2 m3
 

Z toho plocha místností zázemí personálu:  

Šatna, toalety, denní místnost 28,8 m2 

4.6.4 Provozní uspořádání 

 Klienti jsou ubytovaní ve II. a III. NP v počtu 19 osob. Sedm klientů vyţ adujících 

zvýšenou péči je umístěných v přízemí. Na patrech mají k dispozici k vzájemnému setkávání 
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denní místnosti, balkóny. V exteriéru vyuţ ívají k posezení terasu nebo lavičky na zahradě. 

Jídlo se podává v přízemí v jídelně, propojené se společenskou místností. Jídlo, které se 

v termosech dováţ í, se do přípravny dopravuje přes rampu u vstupu a hlavní chodbu 

v přízemí do přípravny na opačné straně budovy. Rovněţ  zásobování ostatními potravinami a 

prostředky, potřebnými k zajištění péče, se naskladňuje přes hlavní komunikační prostor a 

hlavním vchodem.  

 Zázemí personálu tvoří pouze denní místnost u vstupu. Jako šatnu pouţ ívají pracovníci 

místnost, kde je umístěna hlavní rozvodná skříň elektrického proudu. Mají k dispozici toalety 

v jiných částech budovy. Chybí sprchovací kout.  

 V provozní části chybí skladovací prostory na čisté prádlo, místnost na ţ ehlení prádla, 

sklad na hygienické, čistící a prací prostředky, prostor na skladování kompenzačních 

pomůcek pro chůzi, na skladování vozíků a inventáře. Chybí dezinfekční místnost a prostor 

na skladování toaletních mís. 

4.6.5 Posouzení přístupu ke stavbě, vnitřního uspořádání, provozu, obytných buněk ve 

vztahu k účelu stavby a z toho vyplívajícího bezbariérového užívání [2, 10] 

Přístup k objektu 

 Chodník před objektem neumoţ ňuje sjezd na vozíku na komunikaci, není zde sníţ ený 

obrubník. Přístup k rampě je po zpevněné ploše před vstupem, která je ve sklonu v poměru 

1 : 2,5 (vyhovuje). Nevyhovuje délka této přístupové plochy ve sklonu v délce 12,8 m, 

maximálně má být 9,0 m. Prostor nájezdu na rampu umoţ ňuje otáčení s vozíkem, šířka 

chodníku je 1500 mm. Vyrovnávací rampa má na délce 7,2 m převýšení 750 mm, poměr 

1 : 9,6, má být max. 1 : 16 (nevyhovuje). Šířka rampy je 1300 mm (nevyhovuje, má být 

1500 mm). Zábradlí nesplňuje poţ adavek na umístění madla ve výšce 900 a 750 mm a má 

celkovou výšku 980 mm (nevyhovující). Má pevnou zaráţ ku pro bílou hůl (vyhovuje). Madlo 

zábradlí rampy i zábradlí schodiště nepřesahuje začátek a konec šikmé plochy rampy a 

schodů. Chybí druhé madlo u rampy. Předsazené schody mají výšku 150 mm, šířku 300 mm a 

podstupnice a stupeň jsou na sebe kolmé (vyhovuje).  Plocha při výjezdu z rampy umoţ ňuje 

otočení vozíku.  
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Dveře 

 Vstupní dveře mají šířku 900 mm, mají mít min. 1250 mm (nevyhovuje). Před 

vstupem je volná, rovná plocha 1500 * 2000 mm – dveře se otevírají ven (vyhovuje). Zvonky 

a elektronický vrátný má horní hranu umístěnou ve výšce 1400 mm a 150 mm od pevné 

překáţ ky – zdi, chybí optická signalizace, není indukční poslech (nevyhovuje). Vnitřní dveře 

na chodbách jsou celoprosklené, otvíravá křídla nemají šířku 900 mm, chybí kontrastní 

značení a madla (nevyhovuje). Vnitřní dveře v obytných buňkách mají prahy (nevyhovuje), 

šířka dveří do hygienické buňky je pouze 600 mm a otevírají se dovnitř, stejně jako dveře do 

pokoje a do obytné buňky z chodby (nevyhovuje). Balkónové dveře mají práh a navíc 

stupínek ve směru na balkón, otvíravé křídlo dveří má průchod 700 mm (vše nevyhovuje).  

Okna 

 Všechna okna v obytných místnostech mají parapet vyšší neţ  600 mm (800 mm a 

900 mm) a kličkové otvírání (nevyhovuje). 

Výtah 

 Dveře do výtahu jsou ručně otvíravé, dvoukřídlé, průchod do kabiny jedním křídlem 

pouze 600 mm v přízemí, kabina nemá poţ adované rozměry 1400 * 2000 mm, nemá sklopné 

sedátko, správné ovládání (nevyhovuje), chybí oboustranné dorozumívací zařízení, označení 

v Braillově písmu. Volná plocha před výtahem je větší neţ  poţ adovaná 1500 * 1500 mm. 

Hygienické buňky, toalety pro klienty 

 Záchodová kabina v I. NP je po rekonstrukci, přesto její vnitřní rozměr nedosahuje 

minimálních rozměrů pro rekonstrukce 1600 * 1600mm. Má 1400 * 2000 mm. Vyhovuje 

šířka dveří 900 mm, chybí madlo. Chybí madlo u umyvadla. Vodovodní baterie není 

stojánková s ovládáním na páku. Ovládání splachování není tlačítkem, ale šňůrkou 

(nevyhovuje). Zrcadlo na stěně je pevné, nenaklápěcí (nevyhovuje). 
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Hygienické buňky pokojů 

 Jsou zcela nevyhovující svou plošnou velikostí, provedením i vybavením. Neumoţ ňují 

vjezd a manévrování s vozíkem. Sprchové kouty jsou vyzděny s přední hranou výšky 

320 - 350 mm. Nejsou vybaveny sedátkem. Záchodové mísy jsou klasické, s nízkou výškou.  

Zrcadla jsou pevná nebo chybí. Chybí madla ve sprchách, někde u umyvadel a toalet. Pokud 

jsou, nemají potřebnou délku a umístění. Ovládání toalet není tlačítkem, ale šňůrkou. 

Vodovodní baterie nemají pákové ovládání a jsou nástěnné. 

Pokoje 

 V I. NP jsou tři pokoje, nazvané pokoje zvýšené podpory a péče. Způsob péče 

odpovídá spíše zařazení mezi typ zařízení „domov důchodců“. Tyto pokoje nejsou vybaveny 

kuchyňským koutem. Zde ubytovaní klienti jsou převáţ ně nepohybliví, upoutaní na lůţ ko 

nebo jsou závislí na pomoci personálu nejen při běţ ných úkonech, ale i při veškeré přípravě 

jídla. Na pokojích zvýšené podpory a péče je více klientů neţ  umoţ ňují plošné rozměry 

pokojů, vycházím-li z minimální poţ adované plochy 12 m2 na osobu. Pokoje dvoulůţ kové 

mají výměru 13,49 a 17,15 m2. Jeden pokoj je třílůţ kový o výměře 24,12 m2. Hygienická 

buňka u pokojů zvýšené podpory a péče nyní slouţ í sedmi osobám. 

 Jednolůţ kové pokoje ve dvou dalších patrech jsou uzpůsobeny jako pokoj 

s kuchyňským koutem. Obytnou buňku tvoří dále předsíň a hygienická buňka (koupelna 

společná s toaletou). Ţádný pokoj nemá 23 m2 podlahové plochy (16 m2 obytná místnost + 

7 m2 kuchyňský kout). Nejmenší pokoj má výměru 11,38 m2, největší má výměru 18,95 m2.  

Povrchy podlah 

 Chybí kontrastní lemování podlahové krytiny k odlišení podlahy a stěny u keramické 

dlaţ by i PVC. Pouţ itá keramická dlaţ ba je maloformátová 100 * 100 mm, hladká, proti 

balkónovým dveřím se leskne. Kladená je ze dvou kontrastních barev šachovnicově. 

Provedení je ostré pro oči, znesnadňuje orientaci.   
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Schodiště 

 Stupně a podstupnice jsou k sobě vzájemně kolmé, úhel sklonu je 29,2°. Výška stupně 

je 168 mm (má být max. 160 mm). Budova má výtah, nemusí být splněn poţ adavek na sklon 

28° a výšku stupně. Nástupní a výstupní stupeň je na hraně barevně označen na stupni i 

podstupnici (má být pouze stupeň). Madlo je ve výšce 1050 mm, coţ  je celková výška 

zábradlí (má být 900 mm), nemá přesah 150 mm přes první a poslední stupeň ramene. Chybí 

schodišťové madlo na stěně.  

Madla na stěnách 

 Madla na chodbách jsou umístěna ve správné výšce 900 mm. Mají správné odsazení 

od stěny (60 mm), ale špatný průměr 25 mm (má být 40 aţ  50 mm). Uchycení je z boku nikoli 

ze spodu madla (nevyhovující). Chybí distanční lišta. 

Signalizační systém 

 Chybí veškeré značení pro osoby se zrakovým postiţ ením – štítky a označení 

v Braillově písmu. Chybí signalizační systém nouzového volání. V současné době je nouzové 

volání řešeno bezdrátově, pomocí mobilního zařízení systému, které mají klienti v náramku 

na ruce.   

Vnější odpočinková část  

 K odpočinku a relaxaci mimo pokoje mohou klienti vyuţ ívat balkóny ve II. NP a 

ve III. NP, dále v přízemí terasu u vstupu a lavičky na zahradě. K lavičkám nevedou chodníky 

se zpevněným povrchem. Zahrada je oplocená, izolovaná a uţ ívají ji pouze klienti domova. 

Bohuţ el, plocha k uţ ívání je malá. Jsou zde solitérní okrasné stromy a keře. Na západní 

straně, směrem k fotbalovému hřišti, je vysázen ţ ivý plot ze zeravů. V letním období vytváří 

sice stín, ale není zde vytvořeno odpočinkové místo s lavičkami. Keře ţ ivého plotu jsou po 

celé délce západní strany a keře jsou vysoké a přerostlé tak, ţ e brání výhledu mimo zahradu i 

z balkónů v nadzemním podlaţ í (názor klientek domova). U vstupní části je květinový záhon. 
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Psychologické a sociální prostředí 

 Prostředí domova je díky malému počtu klientů a příjemnému personálu přátelské, 

rodinné. Ubytované osoby se setkávají, komunikují spolu, k čemuţ  jsou i personálem 

podporováni a je jim k tomu vytvořen prostor na kaţ dém podlaţ í. Personál neomezuje 

klientům pohyb po domově (vyjma sklepních prostor, technických místností, zázemí 

personálu), pokud jim dovolí pohyb zdravotní stav. Budova je v klidné obytné části města, 

ubytovaní nejsou rušeni hlukem z vnějšího prostředí. Mají k dispozici vnější odpočinkové 

prostory na balkónech, terase u vstupu a na zahradě. Chybí posezení na zahradě.  

 Vnitřní prostory jsou barevně, materiálově i doplňkovým vybavením pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a pro osoby se zrakovým postiţ ením roztříštěné. Vybavení je 

doplňované dle potřeby a moţ ností domova. Technické vybavení je zastaralé, nevyhovující 

současným normovým poţ adavkům nebo zcela chybí (výtah, vybavení prádelny, dezinfekce, 

plošina - manipulace s dopravovaným jídlem). 

 

4.7  Zhodnocení 

 Klimkovický domov pro seniory je umístěn do budovy, přestavované pro tento účel 

před skoro 30 lety, se zachováním přízemní a podzemní části. Veškeré jeho tehdejší 

uspořádání v nadzemních podlaţ ích původní stavba ovlivnila umístěním na pozemku, tvarem 

půdorysu, systémem nosných konstrukcí a umístěním hlavních vertikálních i horizontálních 

komunikací v budově.  Přestavba změnila umístění schodiště, aby bylo blíţ e tehdy novému 

výtahu, ale tím vznikla dlouhá hlavní chodba v kaţ dém patře.  

 Vytvořené obytné buňky měli jediné hledisko – a to, co největší počet obytných buněk 

a umístěných osob. Technologické provedení sprch, zařizovací předměty a pouţ ité materiály 

odpovídají době vzniku a omezeným moţ nostem výběru materiálů.     

 Výkresy zachycující zjištěné výše popsané nedostatky mají č. 10 aţ  13. 
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5 Návrh řešení  

 5.1 Členění na varianty 

 Vytvoření variant vyplynulo ze současných  finančních moţ ností DPS. Jedná se o 

příspěvkovou organizaci, která má vyrovnaný rozpočet k zajištění svého provozu, údrţ by a 

běţ ných oprav malého rozsahu. V současné době mají DPS a jeho zřizovatel moţ nost získat 

jednorázové, ale omezené prostředky (cca ve výši 4 milionů korun) na částečnou rekonstrukci 

koupelen a toalet, včetně vnitřních instalací vody a kanalizace, na odstranění zemní vlhkosti 

stavby a na výměnu výtahu. Na odstranění vlhkosti spodní části stavby má investor jiţ  

zpracovánu projektovou dokumentaci. 

 Ve všech variantách byla dodrţ ena legislativa týkající řešených problémů [3, 9, 10]. 

5.1.1 Varianta „A“  

 Ve variantě „A“ jsou navrţ eny nejnutnější úpravy, které byly ţ ádány ředitelkou DPS a 

které jsou vzhledem k finančním moţ nostem DPS uskutečnitelné v nejbliţ ším časovém 

období. Měly být provedeny návrhy celkové rekonstrukce hygienických buněk u pokojů, 

navrţ ena společná koupelna a odstraněny bariérové vstupy na balkóny. Variantu „A“ jsem 

rozšířila o výměnu výtahu a dveří mezi vnitřními komunikačními prostory.  

 Stavební úpravy v rozsahu varianty „A“ jsou navrţ eny ve výkresech č. 14 aţ  16. 

5.1.2 Varianta „B“  

 Ve variantě „B“ jsem navrhla celkovou rekonstrukci vnitřních prostor budovy, 

obytných buněk ve II. NP a III. NP. Doplnila jsem budovu o některé provozní místnosti. Vše 

bez výrazných zásahů do nosných konstrukcí, se zachováním schodišťového prostoru a 

výtahové šachty. Navrhla jsem menší přístavbu směrem do zahrady a nástavbu nad vstupní 

částí. Zachováno zůstává původní zastřešení v plném rozsahu. Nové zastřešení je nad 

přístavbami. 
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 Návrh rekonstrukce dle varianty „B“ obsahují výkresy jednotlivých půdorysů pater 

č. 17 aţ  20, řezy stavbou výkres č. 21, výkres pohledů č. 22 a 23, výkresy bourání č. 24 aţ  27.  

5.1.3 Varianta „C“  

 Navrţ ená varianta „C“ navazuje na variantu „B“ v plném rozsahu úprav I. PP aţ  

III. NP a navíc je navrţ ena nástavba dalšího patra včetně zastřešení valbovou střechou a 

nástavby výtahové šachty. Variantu „C“ jsem navrhla po zhodnocení moţ ného počtu 

ubytovaných osob ve variantě „B“, který se sníţ il z 26 na 18. Tedy o jednu třetinu. Důvodem 

je optimalizace ploch obytných buněk na poţ adované m2 pokojů a příslušenství. Tímto 

návrhem bude dosaţ en počet ubytovaných 25.  

 Návrh varianty „C“ obsahují výkresy č. 30 aţ  33.  

 

5.2 Návrh řešení vnitřních prostor stavby – varianta „A“  

 Hlavním cílem návrhů varianty „A“ je odstranění stávajícího uspořádání hygienických 

buněk v nadzemních podlaţ ích, odstranění překáţ ek, bariér v jejich uţ ívání. Cílem je, aby 

klienti v rámci moţ ností měli pohodlnější přístup do sprchových koutů. Podmínkou bylo 

zachování současných dělících příček a nezasahování do prostoru pokojů. Dále zde byl 

poţ adavek na posouzení moţ nosti osazení dveří na balkón z denní místnosti, výměna dveří 

z chodby na balkón a návrh společné koupelny ve II. NP. Do návrhu jsem zahrnula i výměnu 

výtahové technologie. Současný stav je fotografiemi zdokumentován v příloze č. 1 a ve 

výkresech řešených prostor č. 10 aţ  13. 

5.2.1 Hygienické buňky 

 Řešení místnosti a uspořádání zařizovacích předmětů nemůţ e být, vzhledem 

k omezeným plošným výměrám, navrţ eno zcela v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o 

obecně technických poţ adavcích zabezpečujících bezbariérové uţ ívání staveb. Je navrţ ena 

demontáţ  zařizovacích předmětů, baterií, vybourání zděného sprchového koutu, odstranění 
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nášlapné vrstvy včetně podkladního potěru, mazaniny a tepelné izolace v tl. 105 mm a 

odstranění obkladů stěn. Zároveň bude provedena výměna veškerého vodovodního a 

kanalizačního potrubí. 

 Nová skladba podlahové konstrukce: tepelná izolace (např. polystyrénové desky EPS 

150 v tl. 30 mm, Pe folie, betonová mazanina 60 mm, hydroizolace stěrková, keramická 

dlaţ ba protiskluzová). Vybavení zařizovacími předměty, bateriemi a madly musí splňovat co 

do typů, rozměrů, odsazení poţ adavky v. 398/2009 Sb. Nelze nikde pouţ ít pevná madla u 

toalet, protoţ e jejich předepsaná délka by omezovala průchod k dalším zařizovacím 

předmětům. V hygienických buňkách se nelze otočit s vozíkem o 360° mimo místnost č. 209b 

a 309b. Navrţ ena je výměna dveří do hygienické buňky. Stávající dveřní křídla o šířce 

600 mm jsou nahrazena dveřmi šířky 900 mm otočnými, případně posuvnými na stěnu, pokud 

to dovoluje uspořádání předsíně. Dveře jsou bez prahu, otevírají se ven z koupelny a mají 

vodorovné madlo.  

5.2.2 Společná koupelna 

 Současná koupelna se nevyuţ ívá, protoţ e manipulace s klienty do běţ né vany, která je 

zde osazena u stěny, je problematické a fyzicky náročné. Není zde toaleta a je zde málo 

manévrovacího prostoru pro vozík. Nový návrh uvaţ uje s osazením ošetřovatelské vany 

s transportním sedátkem (např. Malvern), umyvadlem a toaletou pro imobilní osoby, včetně 

potřebných madel, zástěny.     

5.2.3 Dveře 

 Je navrţ ena výměna dvoukřídlých dveří mezi hlavní chodbou a chodbou u výtahu 

v II. NP i III. NP, tak, aby křídla nebyla zasklena na celou výšku, jak tomu je nyní, otvíravé 

křídlo mělo průchozí šířku 900 mm, bylo opatřeno madlem a obě křídla, včetně bočních 

pevných dílů, měla kontrastní značení.  Dveře na balkón jsou nyní klasické prosklené 

dvoukřídlé balkónové s prahem. Nově navrţ ené dveře jsou téţ  dvoukřídlé s asymetrickým 

dělením, vyztuţ ené hliníkové minimálně pětikomorové (např. typu Heroal). Stejný typ dveří, 

ale jednokřídlové s otvíravým nadsvětlíkem s pákovým ovládáním, je navrţ en místo okna do 

denní místnosti.    
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5.2.4 Výtah 

 V budově se uţ ívá původní lanový výtah s výtahovou šachtou 2400 * 2700 mm, který 

nevyhovuje současným poţ adavkům dle vyhlášky 398/2009 Sb. Navrţ en je výtah trakční 

LTAN 1600 (firma Výtahy Ostrava spol. s r.o.) s nosností 1600 kg, lůţ kový, evakuační o 

rozměrech kabiny 1500 * 2300 mm a s dveřmi 1100 * 2000 mm. Případně výtah hydraulický 

od stejné firmy se stejnými parametry klece, dveří a podobnými poţ adavky na rozměry 

šachty. Váhu na rozhodnutí ve výběru druhu výtahu bude mít poţ árně bezpečnostní posouzení 

a řešení v případě realizace v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

 5.3 Návrh řešení vnitřních prostor stavby – varianta „B“ 

5.3.1 Navržené úpravy 

 Stavební změny se v menší či větší míře dotknou všech podlaţ í stavby. Nepředpokládá 

se zásah do střešní konstrukce. Nutné bude provedení všech vnitřních instalací (rozvody vody, 

kanalizace, elektroinstalace, ústředního topení, slaboproudé rozvody). V celém objektu je 

uvaţ ováno s výměnou okenních a dveřních vnějších výplní. V I. PP a I. NP jsou stavební 

úpravy navrţ eny v menším rozsahu. Týkají se změny umístění nebo doplnění dělících příček, 

výměny dveří, včetně zárubní (otočení otvírání dveří ven z místnosti, rozšíření průchozí šířky 

nevyhovující stávající provedení nebo doplnění nových dveří), nové krytiny podlah 

v dotčených místnostech, výměna oken, provedení obkladů. Další dvě nadzemní podlaţ í 

(III. NP a III. NP) mají navrţ enou změnu téměř celé dispozice. Nové vytvoření dispozice je 

navrţ eno pouze nenosnými příčkami. Stávající nosné konstrukce svislé i vodorovné zůstávají 

zachovány. Stávající výtahová šachta zůstává zachována. Pro instalaci nového výtahu se 

předpokládá jen s úpravou otvorů pro dveře a s prohloubením dojezdové části. 

 Podzemní podlaţ í: stávající prostory jsou mimo kotelnu, prakticky nevyuţ ívány. Do 

této části stavby jsem umístila zázemí personálu – šatnu, toaletu, sprchový kout, místo 

původního prostoru se sklepními kójemi, které jsou nepotřebné. Personál tvoří pouze ţ eny a v 

jedné směně pracuje nejvýše 6 osob, včetně ředitelky domova. Personál se vyměňuje 
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postupně. Další dvě místnosti v I. PP jsou určeny pro sklady. Nově je navrţ ena úklidová 

komora, vestavěná do jednoho ze skladů. 

 První nadzemní podlaţ í: doplnila jsem chybějící místnost dezinfekce. Umístila jsem ji 

do blízkosti pokojů zvýšené podpory a péče. Upravila jsem dispoziční umístění sesterny, 

abych získala více místa pro hygienickou buňku pokojů zvýšené podpory a péče. Počet 

ubytovaných na těchto pokojích je sníţ en. Nyní jsou zde dva pokoje pro dvě osoby a jeden 

pokoj pro tři osoby. Navrţ eny jsou dva pokoje jednolůţ kové, a jeden dvoulůţ kový. 

Dvoulůţ kový pokoj domov vyuţ ívá pro ubytování osob, o které se přechodně nemá kdo 

postarat. Nedostatek provozních prostor jsem navrhla vyřešit přístavbou pod stávajícími 

balkóny s prodlouţ ením podél celé západní strany stavby. Uzavřená část zvětší současný 

prostor prádelny o ţ ehlírnu a do prostoru vedle výtahu je umístěn sklad vozíků a jiných 

kompenzačních pomůcek. Kompenzační pomůcky jsou nyní skladovány v současných 

prostorách toalet pro muţ e v I. NP vedle prádelny, které jsou nevyuţ ívány. Stejně jako 

vedlejší toalety pro ţ eny, kde personál nyní skladuje z důvodu nedostatku skladovacích 

prostor čistící, prací a hygienické potřeby. Část přístavby bude tvořit otevřená terasa, která 

můţ e slouţ it k sušení prádla (nyní se uţ ívá sušák na zahradě). Současně terasa umoţ ní 

pohodlnější přístup k vedlejšímu provoznímu vchodu do budovy a dopravě dováţ ených jídel. 

Jsou zde navrţ eny schody na přístupovou cestu a zvedací plošina s nosností do 500 kg. 

Vedlejší vstup je od venkovního prostředí oddělen proskleným zádveřím. V prádelně je 

oddělen prostor pro špinavé prádlo a prostor pro vlastní praní.      

 Druhé a třetí nadzemní podlaţ í:  ve II. NP a III. NP jsem vybouráním nenosných 

příček získala mezi nosnými zdmi volný prostor a umístila jsem do něho obytné buňky 

s jedním nebo dvěma pokoji. Buňky s jedním pokojem mají do obytné místnosti umístěn 

kuchyňský kout. Součástí buňky je dále předsíň a koupelna spojená s toaletou. Dvoupokojové 

místnosti mají vţ dy příslušenství společné (předsíň, hygienickou buňku a kuchyňský kout). 

Ve třetím podlaţ í je jedna buňka dvoupokojová s příslušenstvím předsíně a hygienické buňky. 

Tvoří ji obytná kuchyně a pokoj – loţ nice pro dvě osoby, například manţ elský pár. Ve II. NP 

jsem rozšířila stávající provozní prostory (kancelář ředitelky, společná koupelna, WC 

personálu, úklidová komora a denní místnost) o sklad a čajovou kuchyňku u denní místnosti. 

Sklad můţ e být pouţ it pro skladování čistého prádla nebo hygienických potřeb. Ve třetím 

podlaţ í zůstává zachována denní místnost a kancelář personálu. Druhé a třetí nadzemní 
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podlaţ í je rozšířeno o přístavbu nad vstupní částí na severní straně. 

Typ ubytování Počet 

pokojů 

Počet 

osob 

Pokoje zvláštní podpory a péče - jednolůţ kové 2 2 

Pokoje zvláštní podpory a péče - dvoulůţ kový 1  2 

Obytná buňka dvoupokojová, společné příslušenství 4 8 

Obytná buňka jednopokojová, samostatné příslušenství 4  4 

Obytná buňka dvoupokojová, společné příslušenství, 

charakteru manţ elského apartmá (kuchyně + loţ nice) 

1 2 

Součet 12 18 

 

  Výstup na střechu: vnější ocelový ţ ebřík s košem pro výstup na plochou střechu bude 

zrušen. Vstup na střechu je dveřmi ze strojovny. Přístup do strojovny bude z vnitřních prostor 

budovy stávajícím otvorem s poklopem ve stropní konstrukci ve třetím patře v místnosti pod 

strojovnou. Osadí se nový zateplený poklop s poţ árním zabezpečením.  

  Úprava hlavního a vedlejšího vstupu do budovy: hlavní dveře do budovy jsou navrţ eny 

tak, aby měly minimální šířku 1250 mm a průchozí křídlo bylo o šířce 900 mm. Po pravé 

straně dveří bude umístěno komunikační zařízení, po jejich levě straně, kde je nyní, není 

dostatečný prostor a odstup od pevné překáţ ky. Stejné komunikační zařízení bude umístěno u 

výtahových exteriérových dveří. Vstupní část s terasou je v návrhu rozšířena. Schody na 

terasu od brány jsou posunuty. Stávající nevyhovující rampa je zrušena a nahrazena schody 

směrem do zahrady. Přesun klientů z úrovně I. NP do úrovně upraveného terénu u vstupu 

zajistí výtah.  

  Vybavení pokojů: DPS umoţ ňuje vybavení pokojů nábytkem klientů. Pokud klient 

nepouţ ije vlastní nábytek, měl by být vybaven provozovatelem (minimální rozsah - lůţ ko, 
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šatní skříň, sestavy skříněk na osobní věci a prádlo, stůl se dvěma ţ idlemi, stolek s křeslem, 

noční stolek). 

  Vybavení kuchyňských koutů: kuchyňská linka s dřezem a se skříňkou, elektrické 

zařízení na vaření, lednice, spíţ ní skříň. 

  Vybavení místnosti dezinfekce: Místnost bude vybavena nerezovou odkládací plochou 

na špinavé nádoby a myčkou s dezinfikátorem (v levé části místnosti), výlevkou. Po pravé 

straně je umyvadlo a skříň na čisté nádoby. 

  Konstrukce: betonové základové konstrukce, nové i doplňované u výtahové šachty. 

Nové obvodové zdivo zděné cihelné (např. keramické tvárnice Porotherm). U zazdívek 

v nosných stěnách se pouţ ije rovněţ  keramických pálených cihel. Příčky navrhuji v I. PP a 

I. NP z cihelných, případně porobetonových příčkovek. V dalších patrech je rozdělení 

vnitřních prostor ze sádrokartonových příček. Vodorovné konstrukce, stropy a střešní plášť, 

zůstávají původní. Nové zdivo nástavby nad vstupem je vzhledem malé pouţ ité tloušťce, 

zatepleno kontaktním zateplovacím systémem. Celý obvodový plášť, stěny i střecha, nesplňují 

v současné době tepelně technické poţ adavky. Náprava by spočívala v provedení zateplení 

pláště, například rovněţ  kontaktním zateplovacím systémem, a v zateplení střešního pláště. 

Návrh těchto opatření není předmětem diplomové práce, ale bylo by vhodné investorem 

zváţ it tuto úpravu po plánovaném provedení odstranění vlhkosti stavby. Proto na tento 

nedostatek upozorňuji.  

  V souvislosti s úpravou parapetu oken v obytných a pobytových prostorách budovy na 

poţ adovanou výšku pouze 600 mm, uvaţ uji s výměnou okenních výplní v celé stavbě. Také 

proto, ţ e současná okna jsou netěsná, ovládání je kličkami a vzhledem k době, kdy byly 

instalovány, budou mít i normě nevyhovující součinitel tepelné prostupnosti tepla konstrukcí. 

Dům se nenachází v památkové zóně, proto by jako materiál křídel mohl být pouţ it plastový 

bezúdrţ bový profil. 

  Výměna dveří na chodbách a na balkón – viz varianta „A“. Další vnější nové nebo 

vyměňované dveře jsou do přípravny jídel, do ţ ehlírny a hlavní vstupní dveře do objektu. 

Tyto dveře musí v provedení vyhovovat vyhlášce č. 398/2009 Sb. Materiál je navrţ en 
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vyztuţ ený zateplený hliníkový profil. Důvodem výběru tohoto materiálu místo např. dřeva je 

vysoká frekvence uţ ívání dveří a vyšší moţ nost jejich mechanického poškození. Zároveň je 

zachována snadná manipulace a kvalitní tepelné vlastnosti. Vnitřní dveře v obytných buňkách 

a klientům přístupných místnostech jsou navrţ eny šířky 900 mm, otvíravé, případně posuvné 

do stavebního pouzdra. Otvíravé dveře se otevírají směrem ven z místnosti, uvnitř buňky jsou 

dveře bez prahů.  

  Podlahové krytiny: v obytných a pobytových místnostech, v provozních místnostech 

v nadzemních podlaţ ích, na chodbách mimo vstupů, ve skladech a přípravně jídel je 

uvaţ ováno s krytinou ze zátěţ ového PVC. Na chodbách u schodiště, v hygienických buňkách, 

na toaletách, v dezinfekční místnosti, v prádelně a na terasách je navrţ ena keramická dlaţ ba. 

V mokrých provozech a v exteriéru se pouţ ije dlaţ ba protiskluzová. Všechny materiály 

povrchů musí splňovat poţ adavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

  Komunikace vertikální: ve studii je navrţ en výtah, tak jako ve variantě „A“ s tím, ţ e je 

doplněn o další stanici s výjezdem před budovu. Navrţ ený výtah, dle informací od výrobce, 

umoţ ňuje zřízení dveří v obou krátkých stranách výtahové klece. Vyvolanou stavební 

úpravou by bylo sníţ ení dojezdové prohlubně o 750 mm. Výstupní stanicí do vnějšího 

prostředí se vyřeší překonání výškových rozdílů vstupu a okolního terénu. Stávající rampa má 

větší sklon neţ  připouští vyhláška 398/2009 Sb. Kdyby měla být upravena rampa do 

poţ adovaných parametrů, její délka by byla 12 m, tudíţ  navíc s mezipodestou. Zabrala by 

další volný prostor před domem, musela by být zalomená a ve svém důsledku by toto řešení 

všem osobám znesnadnilo např. vstup na zahradu. Dalším výhodou venkovní stanice je 

případná manipulace s člověkem na lehátku. 

  Stávající schodiště zůstane zachováno, upraveno bude schodišťové madlo, doplněno 

madlo na druhé straně, nástupní a výstupní stupeň bude označen jen na stupni, odstraní se 

značení podstupnice. 

  Komunikace horizontální: madla a zábradlí na schodišti - výměna a doplnění stávajících 

madel na komunikačních chodbách do správné výšky, tvaru a provedení, doplnění distanční 

lišty nad soklem a úprava a doplnění madel zábradlí stávajícího schodiště, vše tak, aby byly 
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splněny poţ adavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., je drobnou úpravou zlepšující a usnadňující 

pohyb seniorů po domově. 

5.3.2 Zastavěná plocha, obestavěný prostor   

Zastavěná plocha budovy 443,6 m2 

Zastavěná plocha terasy, rampa, schody      48,6 m2 

Celková podlahová plocha všech podlaţ í, vč. 

balkónů, teras, rampy   

1176,8 m2 

Celková podlahová plocha všech místností 1098,0 m2 

Z toho: 

Podlahová plocha komunikačních prostor 225,1 m2 

Podlahová plocha provozních prostor 374,2 m2 

Podlahová plocha obytných buněk vč. pokojů 

zvláštní podpory a péče 

498,7 m2 

Podlahová plocha balkónů, teras, rampy   78,8 m2 

Z toho plocha místností obytných buněk  

Pokoje 303,7 m2 

Předsíně 92,1 m2 

Hygienické buňky 58,7 m2 

Kuchyně + kuchyňské kouty 43,7 m2 
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Z toho plocha místností zázemí personálu:  

Šatna, toalety, denní místnost 45,7 m2 

 

Výpočet obestavěného prostoru budovy dle ČSN 73 4055 [11]: 

OP základů  Oz = 401,2*0,5 + 21,87*0,4= 209,3 m3 

OP spodní stavby  Os = 193,5*2,85 =  551,5 m3 

OP vrchní stavby Ov1= 401,2*(3,70+3,36+3,6) = 4.276,8 m3 

OP nadstřešní části 

 výtahové šachty 

Ov2 = 21,7*3,35 =  72,7 m3 

OP přístaveb Ov3 = 13,12*7,6+21,87*4,15+6,79*3,6 + 7,25*2,9  = 235,9 m2 

OP zastřešení Ot = (401,2-21,7 + 21,87) * (0,475 + 0,815) * 0,5 =  258,9 m3 

OP balkonů, teras, 

schodů 

Ob = 15,5*1*2 + 16,1*(1+1,2)*0,5 + 28,5*(1,05 + 1) 

+ 1,38*(0,15 + 1,2)*0,5 + 2,6*(0,15 + 1,05)*0,5 = 

109,8 m3 

Celkový OP 

  

OP=Oz+Os+Ov1+Ov2+Ov3+Ot+Ob= 

OP = 

209,3+551,5+4.276,8+72,7+235,9+258,9+109,8 = 

5.714,9 m3
 

 Stavební úpravy navrţ ené ve variantě „B“ jsou ve vztahu k venkovnímu prostředí, k 

okolím stavbám a k sousedním pozemkům jen drobného charakteru. Vzhled stavby, její 

objemové parametry, se změní pouze z části na severním a západním průčelí menšími 

přístavbami. Nedojde ke změně výšky stavby. 
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5.4  Návrh řešení vnitřních prostor stavby – varianta „C“ 

5.4.1 Navržené úpravy 

 Varianta „C“ je rozšiřujícím návrhem k variantě „B“. Její realizací by se dosáhlo téměř 

stejného počtu ubytovaných jako je v současné době. Tato varianta uvaţ uje s odstraněním 

stávajícího střešního pláště, s nadezdívkou atikových zdí a s vybudováním nového zastřešení 

valbovou střechou. Stejné úpravy by byly provedeny i na výtahové šachtě. Celková výška 

výtahové šachty by se zvýšila o 3,4 m a výška hřebene střechy oproti původní atice by se 

zvýšila o 5,7 m. 

5.4.2 Podlahová plocha, obestavěný prostor [11] 

Celková podlahová plocha IV. NP podlaţ í, vč. 

balkónu   

354,9 m2 

Celková podlahová plocha všech místností IV. NP 339,7 m2 

Z toho: 

Podlahová plocha komunikačních prostor 70,7 m2 

Podlahová plocha provozních prostor 50,5 m2 

Podlahová plocha obytných buněk  218,6 m2 

Podlahová plocha balkónu  15,2 m2 

 Z toho plocha místností obytných buněk:  

Pokoje 145,1 m2 

Předsíně 36,7 m2 

Hygienické buňky 22,0 m2 

Kuchyně + kuchyňské kouty 14,8 m2 
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Zastavěná plocha, obestavěný prostor nástavby IV. NP 

Zastavěná plocha IV. NP  416,0 m2 

OP přístavby 

 

Ov3 =  83,5*(2,35+4,5*1/3) + 3,87*(2,35+4,5*1/2 

+186,75*(2,35+4,5*1/2)+86,2*(2,35+4,3*1/3) 

+55,7*(2,35+4,3*1/2)+22,8*3,45 =   

1 

853,7m2 

 

Typ ubytování Počet 

pokojů 

Počet 

osob 

Pokoje zvláštní podpory a péče - jednolůţ kové 2 2 

Pokoje zvláštní podpory a péče - dvoulůţ kový 1  2 

Obytná buňka dvoupokojová, společné příslušenství 7 14 

Obytná buňka jednopokojová, samostatné příslušenství 5 5 

Obytná buňka dvoupokojová, společné příslušenství, charakteru 

manţ elského apartmá (kuchyně + loţ nice) 

1 2 

Součet obytných buněk a pokojů zvláštní péče 16 25 

 

 5.5 Návrh řešení venkovních úprav dle stávajícího užívání pozemků 

 Malá plocha zahrady, pozemku parc. č. 340, neposkytuje moţ nost velkých stavebních 

nebo pozemkových úprav. V návrhu jsem doplnila zastřešené venkovní posezení. Je navrţ eno 

v klidnější části u západní hranice pozemku. V tomto místě je terénní převýšení ve vztahu 

k sousednímu pozemku jiného vlastníka cca 1,2 m. Výškové uskočení, tak aby jeho plocha 

byla téměř v rovině s přístupovým chodníkem, je provedeno opěrnou zdí ze štípaných 
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betonových tvarovek, výška cca 1,5 m. Přístřešek uvaţ uji provedený z dřevěných trámů, 

zastřešení pultovou střechou s krytinou ze ţ ivičných pásů nebo šindelů. Přístupový chodník 

s povrchem z betonové velkoformátové dlaţ by má šířku 1,5 m. Stejné provedení je u 

chodníků k lavičkám. 

 Součástí venkovních úprav zahrady je i úprava přístupové cesty u terasy hlavního 

vchodu. Současný stav je takový, ţ e celá plocha je ve sklonu jiţ  od brány a branky. Úprava 

bude spočívat ve vytvoření rovné plochy v prostoru za bránou v návaznosti na chodník 

v délce 5,5 m. Dále navazuje šikmá vyrovnávací plocha (rampa) o sklonu 6,25%. Je nutné 

překonat 300 mm. Délka plochy je navrţ ena 4,8 m. Na straně stěny terasy bude ve dvou 

výškových úrovních (900 a 750 mm) umístěno madlo. Šikmá část končí přede dveřmi výtahu 

a schody na zahradu. Nutnou součástí úprav je úprava chodníku u brány a branky, tak, aby 

nevznikl při přechodu z chodníku na zpevněnou plochu za branou schod. 

 Návrh ctí současný stav uţ ívání pozemků, ač není v souladu s hranicemi dotčeného 

pozemku parc. č. 340 ve vtahu k pozemku sousednímu ve vlastnictví jiného vlastníka. Situace 

je zakreslena ve výkrese č. 28. 

 

5.6  Návrh řešení venkovních úprav dle skutečných vlastnických vztahů 

k pozemkům 

 Tento návrh je obdobný. Navrţ ené úpravy ctí vlastnická práva a skutečné hranice 

pozemků. Situace je zakreslena ve výkrese č. 29. 
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6 Ekonomické parametry stavby 

 Při stanovení odhadu nákladů jsem vycházela z vlastní praxe, zkušeností a porovnání 

s náklady na obdobné rekonstrukce. 

6.1 Propočet nákladů - varianta „A“ 

Stavební díl Celková cena vč. DPH 

Stavební část – plocha hygienických buněk a 

společné koupelny …. 93,5 m2, cca 15 000,- Kč/ m2  

1 400 000,- Kč 

Zdravotní technika – kompletní výměna 18 

hygienických buněk, 7 větví svislého potrubí, 

zařizovací předměty a doplňky 

1 000 000,- Kč 

Výtah vč. stavebních prací 1 500 000,- Kč 

Výměna dveří na balkóny dveří na chodbách – 6 ks     250 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady vč. DPH 4 150 000,- Kč 
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6.2 Propočet nákladů - varianta „B“ 

Kompletní rekonstrukce budovy bez zateplení a 

zásahu do střešního pláště 

Celková cena vč. DPH 

Celková podlahová plocha všech podlaţ í, 

vč. balkónů, teras, rampy … 1176,8 m2                          

cca 12 500,- Kč/ m2 podlahové plochy 

15 000 000,- Kč 

Venkovní úpravy 500 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady pro variantu „B“ 15 500 000,- Kč 

 

6.3  Propočet nákladů - varianta „C“ 

Stavební díl Celková cena vč. DPH 

Varianta „B“ (bez zateplení budovy) 15 000 000,- Kč 

Nástavba 1853,725 m3, cca 4 000,-/ m3 OP 7 500 000,- Kč 

Venkovní úpravy 500 000,- Kč 

Celkové předpokládané náklady pro variantu „C“ 23 000 000,- Kč 
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7   Závěr 

 Diplomovou prací jsem chtěla vytvořit náhled na moţ né způsoby řešení současných 

nejtíţ ivějších provozních i obytných problému DPS. Ve variantě „A“ pouze řešení těch 

nejnutnějších s ohledem na finanční prostředky. V dalších variantách „B“ a „C“ jsem 

vytvořila představu celkového vylepšení v souladu s nároky na provoz zařízení pečujících o 

seniory v tomto typu zařízení. Jsem si vědoma, ţ e návrhem kompletní změny dispozice 

budovy ve II. a III. NP varianty „B“ a „C“, v návaznosti na dodrţ ení poţ adavků na minimální 

plochy obytných buněk a potřeb provozu, jsem překročila současné finanční moţ nosti. Studie 

ale můţ e zřizovateli dát směr a podnět k budoucím změnám.  

 V případě realizace návrhů (mimo variantu „A“), by v dalším stupni projektové 

dokumentace muselo být provedeno např. statické posouzení stávajících konstrukcí 

v souvislosti s nástavbou, posouzení tepelně technických vlastnosti stavby, vypracováno 

poţ árně bezpečnostní řešení a posouzeny dimenze stávajících napojení na inţ enýrské sítě 

v souladu s poţ adavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (mimo dalších 

poţ adavků na PD). 
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