






TABULKA - PROPO ČET INVESTIČNÍCH NÁKLAD Ů STAVBY

A K C E : CENTRUM PRO SENIORY SEZIMOVO ÚSTÍ

ROZPIS NÁKLADŮ STAVBY MJ MNOŽSTVÍ
CENA 

JEDNOTKOVÁ *
CENA CELKEM SOUČET

Projektové a průzkumné práce Kpl 1 4 300 000 4 300 000 4 300 000

STAVEBNÍ NÁKLADY - HLAVNÍ OBJEKT

Část A - Dům s pečovatelskou službou m3 (m2) 3 050 5 150 15 707 500

Část A1 - Dům s pečovatelskou službou I.etapa m3 (m2) 5 202 4 100 21 328 200

Část B1 - denní stacionář m3 (m2) 832 5 150 4 284 800

Část A2 - Dům s pečovatelskou službou II etapa m3 (m2) 4 920 4 100 20 172 000

CELKEM HLAVNÍ OBJEKT 61 492 500 61 492 500

STAVEBNÍ NÁKLADY - VENKOVNÍ ÚPRAVY

Příjezdová komunikace, parkoviště m2 495 850 420 750

Chodníky, zpevněné plochy m2 330 500 165 000

Parkové úpravy, zeleň m2 2 850 150 427 500

Ostatní (uvést rozpis  - neobsazeno) kpl 0 0 0

CELKEM VENKOVNÍ ÚPRAVY 1 013 250 1 013 250

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Trafostanice - rozvody elektro kpl 1 220 000 220 000

Předávací stanice - napojení na TK kpl 1 150 000 150 000

Venkovní vodovod m 15 850 12 750

Splašková kanalizace m 15 1 200 18 000

Dešťová kanalizace m 30 1 200 36 000

Ostatní (uvést rozpis - neobsazeno) kpl 0 0 0

CELKEM INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 436 750 436 750

NUS - Náklady na umístění stavby kpl 1 650 000 650 000 650 000

STAVEBNÍ NÁKLADY CELKEM 67892500

INTERIÉRY A VNITŘNÍ VYBAVENÍ

Část A - Dům s pečovatelskou službou kpl 1 1 500 000 1 500 000

Část A1 - Dům s pečovatelskou službou I.etapa kpl 1 3 300 000 3 300 000

Část B1 - denní stacionář kpl 1 550 000 550 000

Část A2 - Dům s pečovatelskou službou II etapa kpl 1 3 300 000 3 300 000

CELKEM INTERIÉRY A VNITŘNÍ VYBAVENÍ 8 650 000 8 650 000

CELKOVÉ NÁKLADY 76 542 500

D P H   21% 16 073 925

CELKOVÉ NÁKLADY VČETNĚ DPH 92 616 425

* Popsat metodu pro stanovení jednotkové ceny 

JEDNOTKOVÉ CENY BYLY STANOVENY ODBORNÝM ODHADEM NA ZÁKALDĚ AKTUÁLNÍCH UKAZATELŮ VE STAVEBNICTVÍ DLE ČESKÝCH 
STAVEBNÍCH STANDARDŮ

ZDŮVODNĚNÍ K EKONOMICKÉMU KRITERIU DLE BODU 9.2 SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK:

PRO I. ETAPU ZÁMĚRU (ČÁSTI A, A1, B1) JSOU INVESTIČNÍ NÁKLADY ODHADNUTY NA CCA 40 MIL. KČ. TAKTO ODHADNUTÉ INVESTIČNÍ 
NÁKLADY ODPOVÍDAJÍ POŽADOVANÉMU STAVEBNÍMU PROGRAMU A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍMU OBESTAVĚNÉMU PROSTORU STAVBY. V 
PODROBNOSTI A PŘESNOSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU JSME (JAKO AUTOŘI) TOHO NÁZORU, ŽE STANOVENÉ NÁKLADY JSOU NA SPODNÍ 
HRANICI REÁLNÉHO ODHADU A VYHLAŠOVATELEM PŘEDPOKLÁDANOU HRANICI 30MIL. KČ LZE DOSÁHNOUT JEN PODSTATNÝM 
OMEZENÍM STAVEBNÍHO PROGRAMU A OBESTAVĚNÉHO PROSTORU. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             TEXTOVÁ ČÁST                                    

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU PRO SENIORY 

V SEZIMOVĚ ÚSTÍ 

             

 



Textová část dle bodu 6.3.1. soutěžních podmínek: 

Koncept,  místo, bydlení v zahradě 

Základním cílem našeho návrhu je zhodnocení potenciálu místa a založení důstojného obytného 

prostředí seniorů.  Oba tyto cíle jsou – díky specifickému charakteru vnitro-blokové zahrady – do 

značné míry shodné.  

Zásadní hodnotou řešeného území je klidná, komorní vnitro-bloková pozice se vzrostlou zelení a 

jasným rámcem živých plotů, téměř s atmosférou „Skryté zahrady“ Jiřího Trnky.   Území stavby má 

však zároveň přímý kontakt i jasnou adresu v ulici K Hájence.  Jasná vazba na strukturu města 

(společnosti) a současně intimita chráněného prostředí jsou ideální „startovní čarou“ projektu bydlení 

pro seniory, a zjevně je nutné tuto pozitivní dualitu místa návrhem podpořit a dále rozvíjet.  Pro 

bydlení seniorů je důležité zajistit pocit intimity, bezpečí a známého prostředí, zároveň však dostatek 

kontaktu se společností a dostatek příležitostí k aktivitám, které udržují tělo i ducha v dobré formě. 

Základní urbanistické a architektonické řešení 

Celkový koncept návrhu sleduje tradiční principy stavby v zahradě - je založený na jednotlivých 

objemech, které dělí původní pozemek a jasně definují jednotlivé „zahrady“ - sad, park, dvůr - 

s rozdílným charakterem a využitím. Navržené objemy v maximální míře zachovávají stávající vzrostlou 

zeleň a živé ploty. 

Objem I. etapy je položen kolmo k ulici K Hájence – podélným průčelím klade důraz na vstupní prostor 

zahrady, zajišťuje bezvadné oslunění všech bytů I. etapy. Úzkým štítem udržuje kontakt i adresu 

v ulici K Hájence, avšak s jasnou preferencí vstupní zahrady jako polo-veřejného před-prostoru stavby. 

Vstup do areálu je navržen logicky z ulice K Hájence, hlavní vstup do domova pro seniory je však 

navržen ze vstupní části zahrady, která vytváří klidný prostor domova starších obyvatel. Celkový 

urbanistický koncept a řešení vstupů tak využívá potenciálu ulice a zároveň i klidné atmosféry zahrady. 

Objem II. etapy je logicky položen kolmo k etapě I., ve strategickém místě hlavního vertikálního jádra.  

Jasnou orientací k jihovýchodu zajišťuje oslunění všech bytů, využívá tvaru pozemku i bočního 

příjezdu z ul. Svépomoci.  

Veškeré provozní zázemí a skladovací prostory stavby jsou umístěny v přízemí (popř. suterénu) 

hlavního objemu, přičemž provoz denního stacionáře je navržen v koncové poloze. Toto koncepční 

řešení provozu umožňuje ideální propojení či naopak rozdělení stacionáře a domova prostřednictvím 

hlavní vstupní haly, vyčleňuje samostatnou zahradu denního stacionáře, zároveň však udržuje 

kontaktní pozici denního stacionáře v přímé vazbě na hlavní vstupní prostor stavby – park s nástupním 

platem. 

Byty jsou navrženy v horních podlažích, na osvědčeném principu dvoutraktu s obytnou podélnou 

halou. Dispozice bytů je navržena – díky racionálnímu seřazení sociálního zázemí – do prostorově 

úsporného příčného modul 3,75m. Při vědomí specifických potřeb starší generace (citové vazby na 

předměty každodenního života) jsou byty navrženy s dostatečně kapacitním skladovacím a šatním 

prostorem v zádveří. Každý byt je doplněn krytou loggií s orientací na osluněnou stranu pozemku. 

Společná komunikace je navržena v podobě podélné obytné haly, na straně jedné profilované 

„zápražím“ jednotlivých bytů, na straně druhé otevřené prosklenou fasádou do stíněné části pozemku. 

Členitý profil společné haly přispívá k orientaci starších osob, definuje jednotlivé obytné prostory, 

vstupy do bytů, a do značné míry tak modeluje  určitou bohatost vnějšího světa (města, sídla), která 

je pro starší obyvatele již hůře dostupná.  



 

V těžišti kompozice a s vazbou na vertikální komunikace je navržen společný obytný prostor 

s prodloužením do venkovní  loggie. Kombinace vnitřního a venkovního krytého obytného prostoru je 

pro bydlení seniorů zásadním typologickým  prvkem,  v návrhu akcentovaná kruhovým  světlíkem. 

Užitná hodnota tohoto prostoru je podpořena osluněnou jihozápadní orientací do rozestupu stávající 

okolní zástavby.  

Etapizace 

V návrhu je důsledně řešena požadovaná etapizace celkového záměru. Navržená skladba objemů I. a 

II. etapy zajišťuje podstatné výhody pro plánovanou etapizaci. Při úvahách o etapizaci je třeba mít na 

paměti, že i I. etapa může být na dlouhou dobu finálním stavem území a nelze k ní přistupovat jako 

k dočasnému provizoriu.   

Navržená skladba objemů tvoří funkční a ucelený charakter v i případě realizace pouze I. etapy. 

Dispoziční řešení umožňuje bezkolizní napojení II. etapy z hlavních prostor základního objemu, 

zároveň však umožňuje důsledné oddělení v průběhu stavby prostřednictvím vloženého 

komunikačního jádra.   

Staveništní příjezd pro realizaci II. etapy je uvažován úzkou částí řešeného území z ulice Svépomoc. 

Při realizaci II. etapy tak bude zachován klidný obytný charakter hlavní zahrady i všech bytů I. etapy, 

které obojí má opačnou orientaci. 

Konstrukce a materiály 

Konstrukční řešení stavby je založeno na pravidelném příčném modulu 3,75m, který vychází ze 

základního modul 1,25m a formátu stavebních prvků v modulu 125mm.  Konstrukční systém je 

navržen stěnový, lokálně nahrazený sloupy, s přiměřeným rozponem a pravidelnou strukturou. 

Konstrukční systém je tak možné realizovat jak v tradiční zděné technologii keramických tvárnic, tak 

monolitickou konstrukcí či prefabrikací. Soutěžní návrh si neklade za cíl přesně stanovit technologii, ale 

takový konstrukční princip a dimenze, který bude použitelným základem pro většinu technologií a 

umožní tak efektivní úsporu finančních prostředků v projektové přípravě stavby.  

Fasády objektu jsou definovány horizontálními liniemi stropních desek - říms - a vsazenými dřevěnými 

prvky. Výplně otvorů fasád navrhujeme dřevěné. Interiér stavby je navržen v tlumených, přirozených 

barevných odstínech a přírodních materiálech. Cílem navrhovaného interiéru není atraktivní design, 

moderní materiály ani efektní prostory – naopak – návrhem interiéru hledáme známé, přiměřené a 

klidné prostředí pro život obyvatel staršího věku.   

 

 

  



Stručná anotace návrhu dle bodu 6.3.2. soutěžních podmínek 

Základním cílem návrhu je zhodnocení potenciálu místa a založení důstojného obytného prostředí 

seniorů.  Pro bydlení seniorů je důležité zajistit pocit intimity, bezpečí a známého prostředí, zároveň 

však dostatek kontaktu se společností a dostatek příležitostí k aktivitám, které udržují tělo i ducha 

v dobré formě. 
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