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První etapa je s druhou provázána spojovacím krčkem. Krček zároveň během výstavby druhé etapy
odděluje dům s pečovatelskou službou respektive jeho obytné části od probíhající stavby (žádný obytný

prostor není otočen směrem ke stavbě). S ohledem na to, že stavba může být zásobována s ulice
Svépomoci, je možné ji z areálu dočasně vydělit. Viz perspektivní nadhled areálu.

Stacionář, M 1:50

Schéma oslunění
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Řešení stavby Domova s pečovatelskou službou zásadně ovlivnilo pět faktorů. Chuť navrhnout 

solidní nadčasový dům se srozumitelným vnitřním rozvrhem. Vnímavost ke kontextu a okolí. 

Oslunění všech bytů. Úspornost výstavby i provozu. Rozdělení výstavby do dvou etap. 

anotace: 

Domy v sobě spojují obraz altánu v parku, viladomu, zámečku i paneláku. Jejich výraz má být 

nadčasový a nepolopatický.   

Domov je rozdělen do dvou křídel, které kopírují rozdělení na první a druhou fázi výstavby. 

K západnímu křídlu, tedy do první fáze výstavby, patří i nižší vstupní, společenská a servisní část a 

denní stacionář. Obě křídla domu mají stejnou velikost a podobný vnitřní rozvrh.  V typických 

patrech, to znamená 2NP, 3NP a 4NP je ve středu dispozice domů schodiště a výtah. Pokoje a servisní 

místnosti jsou po obvodu půdorysu. Při umisťování pokojů jsme ověřovali jejich oslunění nejen podle 

orientace ke světovým stranám, ale posuzovali jsme i zastínění okolními obytnými domy. Pokoje a 

servisní místnosti jsou sdruženy do bloků tak, aby u oken, uvnitř dispozice, vznikaly pobytové niky na 

posezení a setkávání. Vnitřní komunikace nepovažujeme jen za chodby, ale za veřejný společenský 

prostor obyvatel a návštěvníků domova.  Ideálně částečně ponechaný participaci obyvatel. 

K 1NP patří jednopodlažní vstupní a společenská část, která po dostavění druhé fáze propojuje obě 

budovy. Ve 2NP je nad touto částí pobytová terasa, kterou lze také projít z jedné do druhé budovy. 

Z terasy lze pozorovat vstup a dění s ním spojené a na druhé straně zahradu a skrze stromy fotbalové 

hřiště. Etapový růst domu je podřízen podobné logice jako repetitivní růst sídliště. První etapa má 

svoji vlastní samozřejmost, druhá etapa je předvídatelným, ale ne nezbytným pokračováním. 

Komplex je situován na místo současného knihovny a mateřské školky. Drží ortogonální síť okolních 

domů. Hlavní vstup i vjezd do domu je čelem kolmo na vstup z ulice K hájence. Předobrazem byl vjezd 

k zámečku nebo viladomu. Materiál pojezdové plochy je mlat. Pochozí plocha je broušený litý beton. 

Na tomtéž místě je situováno 16 parkovacích míst. Druhý zadní vstup na zahradu z ulice je ponechán 

a záleží na vedení domova na jeho otevřenosti či uzavřenosti pro obyvatele. Poloha domu je 

určována výhledem z oken obytných částí tak, aby nedocházelo k vzájemnému rušení s okolními 

obytnými domy. Klíčové byly i výhledy z interiérových náměstí domu. Přesná poloha domu byla 

určena tak, aby bylo pokáceno minimum kvalitních stromů na parcele. 

Dům je prokrvován dvojicí jader napojených na suterén, kde je situována většina servisních provozů 

spojených s provozem domů a který propojuje obě části domu. Zásobovací automobily sjíždí po 

rampě přímo do suterénu.   

Hlavním pohledovým materiálem domu je omítka. Různá na soklu budovy a na těle domu. Omítku 

doplňují okna v dřevěných rámech, zábradlí černé grafitové barvy.  

Konstrukce stavby je železobetonová. V další projekční fázi budou posouzeny obě varianty, stěnový 

systém a skelet podle ekonomičnosti. V případě skeletu bude výplňové zdivo z děrovaných 

keramických tvárnic. Kontaktní zateplení se silikátovou vrchní vrstvou bude mít odlišné souvrství na 

soklu a na těle domu.  

Střechu chápeme jako pátou fasádu domu. Okolo jsou vysoké budovy. Je oplechována rovná 

s mírným sklonem. 



TABULKA - PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ 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 4 550 000 4 550 000 4 550 000
STAVEBNÍ NÁKLADY - HLAVNÍ OBJEKT
Část A - Dům s pečovatelskou službou - ZÁZEMÍ m3 (m2) 3 961 4 800 19 012 800
Část A1 - Dům s pečovatelskou službou I.etapa m3 (m2) 5 952 4 600 27 379 200
Část B1 - denní stacionář m3 (m2) 621 4 600 2 856 600
Část A2 - Dům s pečovatelskou službou II etapa m3 (m2) 8 972 4 600 41 271 200
CELKEM HLAVNÍ OBJEKT 90 519 800 90 519 800
STAVEBNÍ NÁKLADY - VENKOVNÍ ÚPRAVY
Příjezdová komunikace, parkoviště m2 665 1 250 831 250
Chodníky, zpevněné plochy m2 369 900 332 100
Parkové úpravy, zeleň m2 1 075 80 86 000
Ostatní (např. zábavní, relaxační prvky) kpl 1 300 000 300 000
CELKEM VENKOVNÍ ÚPRAVY 1 549 350 1 549 350
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Trafostanice - rozvody elektro kpl 1 300 000 300 000
Předávací stanice - napojení na TK kpl 1 250 000 250 000
Venkovní vodovod m 30 1 900 57 000
Splašková kanalizace m 30 2 900 87 000
Dešťová kanalizace m 30 2 700 81 000
Ostatní (např. venkovní osvětlení) kpl 1 200 000 200 000
CELKEM INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 975 000 975 000
NUS - Náklady na umístění stavby kpl 1 1 250 000 1 250 000 1 250 000
STAVEBNÍ NÁKLADY CELKEM 98844150
INTERIÉRY A VNITŘNÍ VYBAVENÍ
Část A - Dům s pečovatelskou službou kpl 1 870 000 870 000
Část A1 - Dům s pečovatelskou službou I.etapa kpl 1 450 000 450 000
Část B1 - denní stacionář kpl 1 250 000 250 000
Část A2 - Dům s pečovatelskou službou II etapa kpl 1 450 000 450 000
CELKEM INTERIÉRY A VNITŘNÍ VYBAVENÍ 2 020 000 2 020 000

CELKOVÉ NÁKLADY 100864150

D P H   21% 21181472

CELKOVÉ NÁKLADY VČETNĚ DPH 122045622

Základní jednotková cena hlavního objektu byla stanovena dle "Cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2013" - http://www.stavebnistandardy.cz/doc/ceny/thu_2013.html. Pro JKSO 
801 "Budovy občanské výstavby" činí cenový ukazatel 6488 Kč/m3. Stávající situace na trhu stavebních prací je výjimečně výhodná pro investory a lze tedy při realizaci uvažovat úsporu 
přibližně 25-30% nákladů oproti cenovému ukazateli. 
Uvažujeme tedy u hlavních objektů stavby jednotkové ceny OP v rozpětí 4600-4800 kč/m3 (úspora cca 27% oproti ceníkům). Tato cena byla pro jednotlivé provozy modifikována dle 
konstrukční hustoty a finanční náročnosti stavebních konstrukcí daného provozu.

Jednotkové ceny venkovních ploch byly také odvozeny dle "Cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2013", dále vlastních zkušeností a realitě na trhu a propočtové agregace cen 
ceníkových položek odpovídajících dané úpravě.
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Domy v sobě spojují obraz altánu v parku, viladomu, zámečku i paneláku. Jejich výraz má být 

nadčasový a nepolopatický.   
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