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1  Ú V O D  

1.1 Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby: Domov Betlém 
Místo stavby: Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna 
Katastrální území: Klobouky u Brna 666408 
Čísla parcel: 1366, 1369/1, 1369/2 
Charakter stavby: Novostavba  
Účel stavby: Zařízení sociálních služeb, ubytování pro osoby se zdravotním postižením 
  
Investor: Diakonie ČCE – středisko BETLÉM 

Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna 
Statutární zástupce: Petr Hejl, DiS., ředitel a předseda správní rady 
IČ: 18510949 

  
Zpracovatel studie: Sdružení A99 – DIMENSE 

Atelier A99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno 
DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno 

Vypracoval: Ing. arch. Radim Lička 
Ing. Roman Vrba 

 

1.2 Charakteristika a účel stavby 
Navržená novostavba, včetně jejího vybavení, bude sloužit jako zařízení sociálních služeb obsahující obytné prostory 
pro 12 osob s těžkým zdravotním postižením, rozdělené na dvě domácnosti pro 6 osob (tj. jde o prostory pro 
realizaci služby domov pro osoby se zdravotním postižením), 2 samostatné pokoje pro realizaci pobytové odlehčovací 
služby, zázemí pro rehabilitaci, aktivizaci a ergoterapii uživatelů služeb a zázemí pro personál. 
 
Záměrem je do návrhu novostavby přenést provozování pobytových sociálních služeb domov pro osoby se 
zdravotním postižením a odlehčovací služby, které jsou zadavatelem zatím poskytovány na jiném místě a jsou 
registrovány dle zákona č. 108/206 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Návrh je zpracován 
v souladu s požadavky zadavatele a v souladu s materiálně-technickým standardem pro domovy pro osoby se 
zdravotním postižením (DOZP) dle dokumentu „Doporučený postup MPSV č. 2/2016 – Materiálně-technický standard 
pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou“. 
 
Projektová dokumentace bude po dopracování dalších stupňů, podkladem pro podání žádosti o dotaci na investice 
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (modernizace infrastruktury sociálních služeb). 
 

1.3 Použité podklady a provedené průzkumy 

 Územní plán Klobouky u Brna 

 Geodetické zaměření 

 Výzva k zadávací dokumentaci zadavatele 

 Stavební zadání Nového Betléma 

 Projekt obnovy zahrad při Domovu Betlém (ing. Veronika Huková, 05/2011) 

 Fotodokumentace stávajícího stavu  

 Prohlídka místa stavby a zařízení sociálních služeb chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích 
 

2  Ú Z E M N Í  P O D M Í N K Y  
2.1 Vymezení řešeného území stavby 
Novostavba je situována na severním okraji města Klobouky u Brna, při ulici Císařova a Brněnská na pozemcích parc. 
č. 1369/1, 1369/2 a na přiměřené části přilehlého pozemku parc. č. 1366, to vše v k.ú. Klobouky u Brna (okres 
Břeclav). 
Tyto pozemky jsou součástí areálu Diakonie ČCE - střediska BETLÉM, jehož součástí je vila a přilehlý lesopark, 
které byly nadací původních majitelů Ludvíka a Adolfíny Odstrčilových věnovány pro charitativní práci Českobratrské 
církvi evangelické již v roce 1929. 
Vlastní plocha vymezená pro novostavbu se nachází naproti stávajícímu vjezdu do areálu v prostoru staršího 
rodinného domu (užívaného střediskem BETLÉM mj. k bydlení dvou uživatelů sociálních služeb) a většího množství 
původních starých sklepení, zasahujících do severního svahu lesoparku. Tyto objekty budou s ohledem na nový 
stavební záměr a jejich současný nevyhovující technický stav, určeny k odstranění. Severní hranice pozemku je 
zahloubena do svahu lesoparku. Západní strana stavební plochy je vymezena boční zdí historických cihelných 
sklepů s původní pobytovou terasou, která sloužila sousední vile Odstrčilových k rekreaci a nástupu do lesoparku. 
Lesopark navazuje na severním okraji na městský hřbitov s kaplí. 
Proti hlavnímu vjezdu do areálu, přes ulici Brněnská směrem k jihu, stojí hlavní dominanta severní části Klobouk u 
Brna – kostel Českobratrské církve evangelické, postavený roku 1883. 
 

2.2 Stávající využití území 
Areál původní vily manželů Odstrčilových, včetně přilehlých pozemků, slouží v současné době pro potřeby sociálních 
služeb Diakonie ČCE - střediska BETLÉM. Provozy zajišťující služby pro osoby se zdravotním postižením jsou 
umístěny do prostorů původní vily č. p. 394 a stávajícího menšího rodinného domu č. p. 329 při vjezdu do areálu. 
Provozy ergoterapie a fyzioterapie jsou umístěny do stávajících cihelných sklepů pod terasou, stejně jako část 
kanceláří pro administrativu. Zbývající provozní místnosti se nachází v několika dočasných objektech, které původně 
sloužily pro hospodářské účely. 
Tyto prostory jsou z velké části buď technicky nebo provozně v nevyhovujícím stavu, jehož řešením je přemístění do 
navrhované novostavby. 
 

2.3 Geologické a hydrogeologické podmínky území: 
Posouzení a závěry inženýrsko-geologického, hydrogeologického průzkumu, včetně radonového rizika jsou součástí 
samostatné přílohy. 

2.4 Dopravní napojení 
Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno stávajícím sjezdem z jižní strany areálu z ulice Brněnská. 
Parkování vozidel pro potřebu Domova Betlém bude zajištěno v garáži navrhované novostavby, kde jsou navržena tři 
parkovací stání. 
Parkování návštěvníků je zajištěno třemi stávajícími parkovacími místy před vjezdem do areálu. 

2.5 Zeleň 
Východní a severní hranice stavební plochy přiléhá k plochám veřejné zeleně lesoparku, který je součástí areálu vily 
a Diakonie. Všechny zásahy do stávající zeleně v průběhu stavby nebo provozu nového Domova Betlém budou 
provedeny v souladu se zpracovanou závaznou dokumentací projektu Obnovy zahrad při Domovu Betlém nebo na 
základě pasportizace dotčené zeleně a návrhových opatření. 
 

2.6 Údaje o zvláště chráněných zájmech 

2.6.1 Zátopové území 
Lokalita neleží v záplavovém území žádného vodního toku ani jeho přítoků. Není dotčena zvláštními zásahy do 
zemské kůry ani se nejedná o poddolované území. Území je dlouhodobě stabilizované a není dotčeno sesuvy půdy. 

2.6.2 Ochranné pásmo vodního zdroje 
V místě stavby se nenachází ochranné pásmo vodního zdroje 



2.6.3  Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa a zemědělského 
půdního fondu 

Plochy vymezené pro novostavbu se nachází na parcelách nebo jejich částech, které nejsou součástí pozemků 
určených k plnění funkce lesa nebo nenáleží do zemědělského půdního fondu.  

2.6.4  Památková ochrana stavby 
Řešené území neleží v ochranném pásmu památkově chráněných objektů. Žádná ze stavbou dotčených budov není 
zanesena v seznamu nemovitých kulturních památek. Z širšího urbanisticko-architektonického pohledu jsou v dané 
lokalitě svým charakterem významné především dva objekty: původní vila rodiny Odstrčilových s vyhlídkovou terasou 
a blízky kostel Českobratrské církve evangelické. 

2.6.5 Ochranné pásmo hřbitova 
Navrhovaná stavba a celý areál leží v širším ochranném pásmu městského hřbitova. Charakter navrhované 
novostavby a jeho provoz nebude negativně ovlivňovat řádný provoz veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost. 

2.6.6  Ochranná pásma sítí 
Na parc.č. 1369/1 se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
(SEK), včetně ochranného pásma. Zpracovateli není známo, že by do řešené plochy zasahovali ochranná pásma 
dalších inženýrských sítí, či jiná pásma technického charakteru, vyjma současných přípojek nebo tras stávajících 
vnitroareálových inženýrských sítí (kanalizace, voda, elektro).   

3  S O U L A D  Z Á M Ě R U  S  P L A T N O U  Ú Z E M N Ě  P L Á N O V A C Í
D O K U M E N T A C Í  ( Ú P D )

3.1 Stav ÚPD 
Platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD) pro řešené území je Územní plán Klobouky u Brna. Území dotčené 
navrženou výstavbou je součástí funkční plochy OE (plochy pro vzdělávání, sociální služby, zdravotní služby, kulturu, 
veřejnou správu). Koeficient zastavění plochy je stanoven na KZP=0,6. Výška římsy střechy od upraveného terénu je 
přípustný do 11m. Další regulační omezení nejsou stanovena. 

OE - plochy pro vzdělávání, sociální služby, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu 

Hlavní využití: 
Pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní 
služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, vědu a výzkum, lázeňství.  

Přípustné využití: 
Místní účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, dětská hřiště, související 
technická infrastruktura, parkoviště pro osobní automobily. 

Nepřípustné využití: 
Pozemky bydlení v rodinných a bytových domech, pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veškeré stavby a činnosti, 
jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a 
činnosti související s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, 
občanské vybavení vyššího významu, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby 
odpadového hospodářství. 

Podmínečné využití: 
Pozemky staveb pro prodej, služby, ubytování, stravování. Nutno posoudit splnění těchto podmínek: 

- Zda poloha plochy umožní bezproblémové zásobování a vyřešení dopravy v klidu (umístění parkovacích míst 
při výhledovém stupni automobilizace 1:2,5), 

- Zda stavby svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a 
nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území, například zda svou kapacitou nezvýší významně dopravní zátěž 
v území. 

Dále jsou podmínečně přípustné rodinné domy a byty, za podmínky jejich funkčního propojení s hlavním využitím 
(například bydlení správců, majitelů, zaměstnanců). 

Podmínky prostorového uspořádání:  
V plochách OE se připouští objekty o výšce do 11 m (od upraveného terénu po římsu střechy), u objektů v souvislé uliční 
zástavbě musí podlažnost objektů zohlednit výšku okolních staveb, aby nebyla narušena architektonická jednota ulice jako 
celku. 
Koeficient zastavění plochy se stanovuje na KZP=0,6. 

Výpočet koeficientu zastavění plochy (KZP), max.=0,6: 
Celková plocha funkční plochy OE: 2122,40 m2 
Současná zastavěná plocha objektem Vily Odstrčilových a zpevněnými plochami: 577,20 m2 
Zastavěná plocha objektem nového Domova Betlém a zpevněnými plochami: 595,40 m2 
Celková zastavěná plocha objekty a zpevněnými plochami v posuzované ploše OE: 1172,60 m2 
Hodnota koeficientu zastavění plochy (KZP)=1172,6/2122,4 0,55

Navrhovaný stavební záměr je v souladu s koeficientem zastavění funkční plochy OE. 

4  U R B A N I S T I C K É  A  A R C H I T E K T O N I C K É  Ř E Š E N Í

4.1 Funkční využití území 

4.1.1 Stav 
Areál původní vily manželů Odstrčilových, včetně přilehlých pozemků, slouží v současné době pro potřeby sociálních 
služeb Diakonie ČCE-střediska BETLÉM. Provozy zajišťující služby pro osoby se zdravotním postižením jsou umístěny 
do prostorů původní vily a stávajícího menšího domu při vjezdu do areálu. Provozy ergoterapie a fyzioterapie jsou 
umístěny do stávajících cihelných sklepů pod terasou, stejně jako část kanceláří pro administrativu. Zbývající 
provozní místnosti se nacházejí v několika dočasných objektech, které původně sloužily pro hospodářské účely. 
Tyto prostory jsou z velké části buď technicky nebo provozně v nevyhovujícím stavu, jehož řešením je přemístění do 
navrhované novostavby. 

4.1.2 Návrh 
Pro novostavbu Domova Betlém byly vymezeny pozemky parc. č. 1369/1, 1369/2 a přiměřená část přilehlého 
pozemku parc. č. 1366. Navržená novostavba, včetně jejího vybavení, bude sloužit jako zařízení sociálních služeb 
obsahující obytné prostory pro 12 osob s těžkým zdravotním postižením, rozdělené na dvě domácnosti pro 6 osob 
(tj. jde o prostory pro realizaci služby domov pro osoby se zdravotním postižením), 2 samostatné pokoje pro realizaci 
pobytové odlehčovací služby, zázemí pro rehabilitaci, aktivizaci a ergoterapii uživatelů služeb a zázemí pro personál. 

ZÁKLADNÍ OBJEMOVÉ, PLOŠNÉ A KAPACITNÍ ÚDAJE: 

Plocha vymezené části pozemků: 612,71 m2
Zastavěná plocha objektem: 433,56 m2  
Plocha zpevněných ploch: 156,91 m2 

DOMOV BETLÉM 

Počet nadzemních podlaží: 3  
Počet podzemních podlaží: 0 



Obestavěný prostor spodní stavby: 384,20 m3 
Obestavěný prostor 1.NP: 1424,50 m3 
Obestavěný prostor 2.NP: 1255,20 m3 
Obestavěný prostor 3.NP: 1255,20 m3 
Obestavěný prostor střešních kcí: 630,90 m3 
Obestavěný prostor celkem: 4950,00 m3 

Hrubá podlažní plocha 1.NP: 383,00 m2  
Hrubá podlažní plocha 2.NP: 429,00 m2  
Hrubá podlažní plocha 3.NP: 418,00 m2 
Celková hrubá podlažní plocha 1230,00 m2  

Užitná podlahová plocha 1.NP: 310,31 m2  
Užitná podlahová plocha 2.NP: 355,28 m2  
Užitná podlahová plocha 3.NP: 345,39 m2 
Celková užitná podlahová plocha 1011,00 m2  

Počet osob 1.NP:  4 osoby 
( 1 vedoucí služeb, 1 sociální pracovnice, 1 ergoterapeut, 1 fyzioterapeut) 
Počet osob 2.NP:  12 osob 
( 6 osob uživatelů DOZP, max. 2 osoby OSP, 4 pracovníci přímé obslužné péče) 
Počet osob 3.NP:  12 osob 
( 6 osob uživatelů DOZP, max. 2 osoby OSP, 4 pracovníci přímé obslužné péče) 
Celkový počet osob 28 osob 

Počet parkovacích stání v 1.NP: 3 
Počet parkovacích stání na terénu: 3 

4.2 Objemové řešení 
Objekt nového Domova Betlém svou půdorysnou plochou celkově využívá vymezenou plochu pro tento stavební 
záměr. Hranice stavby objektu korespondují s hranicemi sousedních pozemků. Objekt je třípodlažní, nepodsklepený. 
Na provozně-technické přízemí navazuje druhé a třetí nadzemní podlaží s pobytovými službami. Tato podlaží jsou 
hmotově rozdělena na dvě samostatná křídla propojená komunikačním krčkem se schodišťovým jádrem. Obě křídla 
jsou zastřešené sedlovým i střechami. 

4.3 Dispoziční řešení 
Všechny prostory a místnosti v Domově Betlém musí s ohledem na poskytované služby splňovat zejména obecně 
technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky 
č. 369/2001 Sb. a požadavky vyplývající z materiálně-technických standardů pro domovy pro osoby se zdravotním 
postižením (DOZP) obsaženém na stranách 15 až 24 dokumentu „Doporučený postup MPSV č. 2/2016 – Materiálně-
technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou“. 

4.3.1 1.NP – Provozně-technické podlaží
Vstup do objektu je situován od příjezdu do areálu. Po jeho levé straně je umístěna samostatná garáž pro 2 osobní 
automobily a jeden minibus pro přepravu uživatelů s průchodem do vstupní haly. Za vstupními automatickými dveřmi 
se nachází vstupní hala s čekací zónou. Z haly je přímo přístupné centrální schodiště s výtahem. Součástí haly jsou 
rovněž sociální místnosti dvou pohotovostních WC pro návštěvníky a osoby se zdravotním postižením a úklidová 

místnost. V pravé části přízemi jsou na společnou centrální chodbu napojené místnosti pro personál: centrální šatna 
zaměstnanců se sociálním zázemím (předsíňka s umyvadlem a sprchou a samostatné WC), kancelář vedoucího 
služeb a kancelář sociální pracovnice. K jižní fasádě jsou situovány dvě terapeutické místnosti: místnost fyzioterapie 
a ergoterapie s příručním skladem. Do zadní části přízemí je umístěno technické zázemí: chodba se shozem prádla, 
centrální sklad, kotelna – technická místnost a prádelna. Společná chodba je mezi místností prádelny a kanceláří 
vedoucího služeb propojena východem do východní části lesoparku. 

4.3.2 2.+3.NP – Pobytové služby (DOZP a OSP) 
Druhé a třetí nadzemní podlaží je vyhrazeno pro pobytové služby poskytované uživatelům se zdravotním postižením 
s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby, tj. konkrétně pro trvalou pobytovou službou Domov pro osoby se 
zdravotním postižením (DOZP) a pro Odlehčovací služby pobytové (OSP). Každé podlaží obsahuje oddělenou 
domácnost DOZP pro 6 osob s těžkým tělesným postižením a zázemí pro odlehčovací službu pro jednoho uživatele 
s případným doprovodem. Dispoziční řešení v obou podlažích je řešeno identicky. 
Na centrální prostor schodiště s výtahem navazuje chodba s šatnou uživatelů, vstupem do hygienických místností 
WC personálu a WC pro zdravotně postižené. Tato chodba je prostorem spojujícím dvě samostatná křídla každého 
podlaží, která jsou od chodby oddělená dveřmi. Do západního křídla je situován hlavní obytný prostor uživatelů 
s obývacím pokojem, jídelnou a domácí kuchyňkou. Za kuchyní se nachází příruční sklad a úklidová místnost. Obytný 
prostor je otevřen prosklenou plochou ve štítové fasádě k jižním výhledům na protější evangelický kostel a údolí 
města. Okna z jídelní části jsou orientována na západní plochu pobytové terasy nad původními sklepy. 
Východní křídlo slouží pro pobyt uživatelů na samostatných pokojích s nezbytným hygienickým zázemím. Jednotlivé 
pokoje jsou napojeny na společnou chodbu procházející středem traktu, zakončenou francouzským oknem 
orientovaným do jižní fasády směrem k evangelickému kostelu. Šest jednolůžkových pokojů je po trojicích umístěno 
po stranách chodby k východní a západní fasádě. V severovýchodní části křídla je umístěn dvoulůžkový pokoj pro 
odlehčovací pobytovou službu (OSP) pro jednoho uživatele s doprovodem. Tento pokoj je řešen jako samostatná 
ubytovací jednotka s vlastní kuchyňkou, předsíňkou a samostatnou koupelnou s WC. Lůžková část v západním křídle 
je doplněna dvěma samostatnými koupelnami přístupnými ze společné chodby. 
Z prostoru společného schodiště jsou ve 3.NP navrženy zadní vchodové dveře, které přes přírodní terénní rampu 
zpřístupňují uživatelům lesopark a pobytovou terasu v horní části pozemku. 

4.4 Interiérové řešení a vnitřní vybavení 
Řešení interiéru a vnitřního vybavení volným a vestavným nábytkem vychází z požadavků zadání zadavatele. 
Všechny interiérové prvky musí s ohledem na poskytované služby splňovat zejména obecně technické požadavky 
zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 369/2001 Sb. a 
požadavky vyplývající z materiálně-technických standardů pro domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) 
obsaženém na stranách 15 až 24 dokumentu „Doporučený postup MPSV č. 2/2016 – Materiálně-technický standard 
pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou“. 

4.4.1 1.NP – Provozně-technické podlaží
m.č. 101 – Vstupní hala 
Hlavní vstupní dveře posuvné automatické. Vybavené 3 křesly pro návštěvníky, konferenčním stolkem a prostorem 
pro uživatele čekajícího na invalidním vozíku. Prostory pro umístění propagačních materiálů. Dveře mezi vstupní 
halou a chodbou m.č.110 vybavené motorickým otvíráním. 

m.č. 103 – Výtah 
Výtahová kabina o rozměrech 140x240cm pro přesun elektrického lůžka o rozměrech 105x215cm. Světlá šířka 
výtahových dveří musí umožnit přesun těchto lůžek š.min. 110cm. 

m.č. 104 – Úklidová komora 
Vybavení: stacionární výlevka s mřížkou a se splachováním, nástěnná baterie, úložné skříňky pro čistící a úklidové 
prostředky. Dveře š.70cm. 

m.č. 105 – Garáž 
Místnost pro 2 osobní automobily a jeden minibus, vybavená skladovacím regálem. Automatická sekční lamelová 
vrata. Propojovací dveře š.110cm. 



m.č. 106 – Chodba 
Chodba technického zázemí s uzavřenými policovými skříněmi a koši na špinavé prádlo pod centrálním shozem 
prádla. Vnitřní dveře š.90cm. 

m.č. 107 – Centrální sklad 
Vybavený pokračující řadou uzavřených policových skříní. Podél zadní stěny sestava otevřených policových regálů. 
Vnitřní dveře š.90cm. 

m.č. 108 – Kotelna, technická místnost 
Technologická zařízení pro přípravu TUV a vytápění plynovými kotly. Vnitřní dveře š.90cm. 

m.č. 109 – Prádelna + sušárna 
Vybavená 2 pračkami (pro 9kg prádla), 2 sušičkami, prádelní linka s keramickým 2-dřezem, úložnými prostory pro 
čistící prostředky, věšáky na sušení prádla, prostor pro žehlení. Přirozeně osvětlená a větraná místnost. Dveře 
š.90cm. 

m.č. 110 – Chodba 
V prostoru chodby umístěny věšáky pro odložení oblečení návštěv. 

m.č. 111 – Kancelář vedoucího služeb 
Pracovní kancelářský stůl min.160x80cm, přístavná zásuvková skříňka nebo kontejner, přístavný jednací stůl pro 
jednání s klienty (invalidní vozík) a pracovníky, úložné prostory, šatní skříň, skříň pro tiskárnu, kancelářské čalouněné 
křeslo na kolečkách s područkami, 2x konferenční židle, stolní lampička (LED). Dveře š.90cm. 

m.č. 112 – Kancelář sociální pracovnice 
Pracovní kancelářský stůl min.160x80cm, přístavná zásuvková skříňka nebo kontejner, přístavný jednací stůl pro 
jednání s klienty (invalidní vozík) a pracovníky, úložné prostory, šatní skříň, skříň pro tiskárnu, kancelářské čalouněné 
křeslo na kolečkách s područkami, 2x konferenční židle, stolní lampička (LED). Dveře š.90cm. 

m.č. 113 – Fyzioterapie 
Místnost pro masáže a cvičení a další typy fyzioterapie. Vybavení: keramické umyvadlo, umyvadlová skříňka, zrcadlo, 
skříňka š.120cm pro nerezový dřez s baterií, nástěnné skříňky nad dřezem, oddělující textilní závěs, masážní lůžko, 
motomed, nožní perličková lázeň, pracovní stůl min.120x80cm, přístavná zásuvková skříňka, kancelářské čalouněné 
křeslo na kolečkách, stolní lampička (LED), 1x hygienická židle pro klienty, police a úložné prostory pro 
fyzioterpeutické a masážní pomůcky. Dveře š.110cm. 

m.č. 114 – Příruční sklad ergoterapie 
Vybavení rohovou sestavou otevřených dřevěných policových regálů pro uskladnění pomůcek a výrobků. Prostor pro 
umístění tkalcovského stavu. Posuvné dveře do pouzdra š.90cm. 

m.č. 115 – Ergoterapie 
Dimenzovaná pro 2-3 osoby s těžkým zdravotním postižením. Vybavení: 2x pracovní stůl 140x90cm s nastavitelnou 
výškou pracovní desky, 2x plastová pracovní židle, pracovní kancelářský stůl pro terapeuta 160x80cm, stolní 
lampička (LED), pracovní židle na kolečkách, pracovní mobilní kontejner na pomůcky, keramické umyvadlo, 
umyvadlová skříňka, zrcadlo, skříňka š.210cm s nerezovým dřezem, baterií, 4-plotýnkovou sklo-keramickou varnou 
deskou, horkovzdušná elektrická trouba, nástěnné skříňky nad dřezem. 

m.č. 116 – Šatna zaměstnanců 
Vybavení: šatní skříně pro 8 zaměstnanců pro ukládání šatstva a obuvi, skříň s 20ks uzamykatelných boxů na osobní 
doklady a cennosti, sedací lavice, toaletní stolek, nástěnné zrcadlo. Dveře š.80cm. 

m.č. 117 – Sociální zázemí zaměstnanců 
Vybavení: umyvadlo s umyvadlovou skříňkou š.60cm, baterie, zrcadlová skříňka, sprchový kout 90cm se sprchovou 
zástěnou, koupelnové doplňky, samostatné WC se závěsným klozetem, předstěnový splachovač, WC doplňky. Dveře 
š.70cm. 

m.č. 118 – WC návštěvníci 
Vybavení: předsíňka s umyvadlem, baterií a nástěnným zrcadlem, samostatné WC se závěsným klozetem, 
předstěnový splachovač, koupelnové a WC doplňky. Dveře š.70cm. 

m.č. 119 – WC uživatelé 
Vybavení pro tělesně postižené osoby ve stavbách občanské vybavenosti: umyvadlo, baterie, zrcadlo, multifunkční 
závěsný klozet s bidetovací funkcí s integrovaným omýváním a vysoušení, předstěnový splachovač, sklopná madla a 
WC doplňky. Dveře š.90cm. 

4.4.2 2.NP – Pobytové služby (DOZP a OSP)
m.č. 201 – Schodiště 
Prostor umožňující pohyb osoby na invalidním vozíku a přesun elektrického lůžka o rozměrech 105x215cm. Dveře 
mezi schodištěm a chodbou m.č.203 vybavené motorickým otvíráním. 

m.č. 202 – Výtah 
Výtahová kabina o rozměrech 140x240cm pro přesun elektrického lůžka o rozměrech 105x215cm. Světlá šířka 
výtahových dveří musí umožnit přesun těchto lůžek š.min. 110cm. 

m.č. 203 – Chodba 
Vybavení: nástěnné zrcadlo pro 2 osoby. Dveře mezi chodbou a m.č. 205 a m.č. 221 vybavené motorickým 
otvíráním. 

m.č. 204 – Šatna uživatelů 
Vybavení: Šatní skříně pro uživatele domova pro uložení šatstva a obuvi ve skříních s posuvnými dveřmi, horní 
úložné skříně pro uložení sezónního oblečení, druhá sestava z otvíravých úložných policových skříní, lavice pro 
sezení. 

m.č. 205 – Obývací prostor 
Vybavení obývacího pokoje: čalouněná 3-místná pohovka s opěrákem, 2x senior křeslo, konferenční stolek, prostor 
pro 6 invalidních vozíků, TV sestava skříní s nízkými uzavřenými zásuvkovými skříňkami a horními knihovnami, velká 
nástěnná LED TV s audio soupravou a video přehrávačem. 
Vybavení jídelny: sestava 3 výškově stavitelných jídelních stolů 140x90cm, 6x plastové jídelní židle. 
Vybavení kuchyně: vysoká spížní skříň, vestavná kombinovaná vysoká chladnička s mrazákem, nerezový dřez 
s odkapávačem a s baterií, vestavná myčka na nádobí 60cm, 4-plotýnková sklo-keramická varná deska, digestoř 
vestavná do horních skříněk s odtahem, horkovzdušná elektrická trouba, volně stojící mikrovlnná trouba 
s maximálním objemem, varná konvice, kávovar (kapsle), toustovač, sestava spodních a nástěnných úložných 
skříněk s kuchyňským vybavením a nádobami na komunální odpad. 

m.č. 206 – Úklidová komora 
Vybavení: stacionární výlevka s mřížkou a se splachováním, nástěnná baterie. Dveře š.70cm. 

m.č. 207 – Příruční sklad 
Vybavení: šatní uzavřená policová skříň š.60cm, otevřený policový regál. Posuvné dveře š.80cm. 

m.č. 208 – WC návštěvníci 
Vybavení: předsíňka s umyvadlem, baterií a nástěnným zrcadlem, samostatné WC se závěsným klozetem, 
předstěnový splachovač, koupelnové a WC doplňky. Dveře š.70cm. 

m.č. 209 – WC uživatelé 
Vybavení pro tělesně postižené osoby ve stavbách občanské vybavenosti: umyvadlo, baterie, zrcadlo, multifunkční 
závěsný klozet s bidetovací funkcí s integrovaným omýváním a vysoušení, předstěnový splachovač, sklopná madla a 
WC doplňky. Dveře š.90cm. 

m.č. 210-215 – Pokoje uživatelů 
Vybavení: postel 105x215cm s elektrickým polohováním a antidekubitní matrací, peřináč pro ložní prádlo s odkládací 
plochou za lůžkem, pracovní stůl min.120x80cm s přístavnou zásuvkovou skříňkou, polohovací stolní lampička (LED), 
plastová pracovní židle na kolečkách, šatní skříň s posuvnými dveřmi pro uložení šatstva, horní skříňová sestava pro 



uložení sezónního oblečení, nástěnné zrcadlo, nástěnné skříňky a police v umístěné v podjezdné výšce. Dveře 
š.110cm, dovnitř otvíravé bez samozavírače. 

m.č. 216 – Velká koupelna 
Vybavení pro tělesně postižené osoby ve stavbách občanské vybavenosti: stropní zvedací zařízení, umyvadlo, 
baterie, zrcadlo, toaletní skříňky, velká hydromasážní vana přístupná ze tří stran se sedačkou do vany, bezbariérový 
sprchový kout se závěsem a sklopným sedátkem, multifunkční závěsný klozet s bidetovací funkcí s integrovaným 
omýváním a vysoušení, předstěnový splachovač, sklopná madla, koupelnové a WC doplňky. Posuvné dveře š.110cm. 

m.č. 217 – Malá koupelna 
Vybavení pro tělesně postižené osoby ve stavbách občanské vybavenosti: stropní zvedací zařízení, umyvadlo, 
baterie, zrcadlo, toaletní skříňky, bezbariérový sprchový kout se závěsem a sklopným sedátkem, multifunkční 
závěsný klozet s bidetovací funkcí s integrovaným omýváním a vysoušení, předstěnový splachovač, sklopná madla, 
koupelnové a WC doplňky. Posuvné dveře š.110cm. 

m.č. 218 – Koupelna (OSP) 
Vybavení pro tělesně postižené osoby ve stavbách občanské vybavenosti: stropní zvedací zařízení, umyvadlo, 
baterie, zrcadlo, toaletní skříňky, bezbariérový sprchový kout se závěsem a sklopným sedátkem, multifunkční 
závěsný klozet s bidetovací funkcí a s předstěnovým splachovačem, sklopná madla, koupelnové a WC doplňky. Dveře 
š.90cm. 

m.č. 219 – Předsíň (OSP) 
Vybavení: šatní skříň s posuvnými dveřmi pro uložení šatstva, horní skříňová sestava pro uložení sezónního oblečení, 
kombinováno se sedací lavicí s věšákovou stěnou se zrcadlem. Vstupní dveře š.110cm, dovnitř otvíravé bez 
samozavírače. 

m.č. 220 – Obytná místnost s kuchyňkou (OSP) 
Vybavení: kuchyňská linka, podstavná kombinovaná chladnička s mrazákem, nerezový dřez s odkapávačem a 
s baterií, vestavná myčka na nádobí 45cm, 4-plotýnková sklo-keramická varná deska, digestoř vestavná do horních 
skříněk s odtahem, horkovzdušná elektrická trouba, volně stojící mikrovlnná trouba, varná konvice, kávovar (kapsle), 
toustovač, sestava spodních a nástěnných úložných skříněk s kuchyňským vybavením a nádobami na komunální 
odpad, jídelní stůl 80x80cm, 2x plastová jídelní židle, postel 105x215cm s elektrickým polohováním a antidekubitní 
matrací, standardní lůžko 90x200cm s roštem a zdravotní matrací, 2x úložný noční stolek, 2x čtecí polohovací 
lampička (LED), pracovní stůl min.140x80cm, polohovací stolní lampička (LED), plastová pracovní židle na kolečkách, 
TV sestava skříní s nízkými uzavřenými zásuvkovými skříňkami, knihovnou a úložnými skříněmi, střední nástěnná LED 
TV s audio soupravou a video přehrávačem. Posuvné dveře š.110cm. 

m.č. 221 – Chodba 
Vybavení: shoz na špinavé prádlo. 

2.NP bude vybaveno dvěma mobilními pasivními zvedáky pro přesun uživatelů z vozíků a na vozík. Všechny vnitřní 
chodby a komunikace, včetně dveřních otvorů na trase mezi pokoji uživatelů a hlavním vstupem v 1.NP musí 
umožňovat bezbariérový přesun osoby umístěné na nosítkách nebo na elektrickém polohovacím lůžku o rozměrech 
105x215cm. Protipožární dveře v objektu musí mít stejný tvar a velikost. 

4.4.3 3.NP – Pobytové služby (DOZP a OSP)
m.č. 301 – Schodiště 
Prostor umožňující pohyb osoby na invalidním vozíku a přesun elektrického lůžka o rozměrech 105x215cm. Dveře 
mezi schodištěm a chodbou m.č.303 vybavené motorickým otvíráním. Z prostoru podesty schodiště bude umožněn 
zadní výstup do lesoparku. Dveře budou motoricky (elektronicky) otvíravé - odemykání + automatické otvírání na 
infračidlo či fotobuňku (denní režim) s čipovým systémem zabezpečení (noční režim) - s možností časování + 
manuálního přepínání mezi denním a nočním režimem. 

m.č. 302 – Výtah 
Výtahová kabina o rozměrech 140x240cm pro přesun elektrického lůžka o rozměrech 105x215cm. Světlá šířka 
výtahových dveří musí umožnit přesun těchto lůžek š.min. 110cm. 

m.č. 303 – Chodba 
Vybavení: nástěnné zrcadlo pro 2 osoby. Dveře mezi chodbou a m.č. 305 a m.č. 321 vybavené motorickým 
otvíráním. 

m.č. 304 – Šatna uživatelů 
Vybavení: Šatní skříně pro uživatele domova pro uložení šatstva a obuvi ve skříních s posuvnými dveřmi, horní 
úložné skříně pro uložení sezónního oblečení, druhá sestava z otvíravých úložných policových skříní, lavice pro 
sezení. 

m.č. 305 – Obývací prostor 
Vybavení obývacího pokoje: čalouněná 3-místná pohovka s opěrákem, 2x senior křeslo, konferenční stolek, prostor 
pro 6 invalidních vozíků, TV sestava skříní s nízkými uzavřenými zásuvkovými skříňkami a horními knihovnami, velká 
nástěnná LED TV s audio soupravou a video přehrávačem. 
Vybavení jídelny: sestava 3 výškově stavitelných jídelních stolů 140x90cm, 6x plastové jídelní židle. 
Vybavení kuchyně: vysoká spížní skříň, vestavná kombinovaná vysoká chladnička s mrazákem, nerezový dřez 
s odkapávačem a s baterií, vestavná myčka na nádobí 60cm, 4-plotýnková sklo-keramická varná deska, digestoř 
vestavná do horních skříněk s odtahem, horkovzdušná elektrická trouba, volně stojící mikrovlnná trouba 
s maximálním objemem, varná konvice, kávovar (kapsle), toustovač, sestava spodních a nástěnných úložných 
skříněk s kuchyňským vybavením a nádobami na komunální odpad. 

m.č. 306 – Úklidová komora 
Vybavení: stacionární výlevka s mřížkou a se splachováním, nástěnná baterie. Dveře š.70cm. 

m.č. 307 – Příruční sklad 
Vybavení: šatní uzavřená policová skříň š.60cm, otevřený policový regál. Posuvné dveře š.80cm. 

m.č. 308 – WC návštěvníci 
Vybavení: předsíňka s umyvadlem, baterií a nástěnným zrcadlem, samostatné WC se závěsným klozetem, 
předstěnový splachovač, koupelnové a WC doplňky. Dveře š.70cm. 

m.č. 309 – WC uživatelé 
Vybavení pro tělesně postižené osoby ve stavbách občanské vybavenosti: umyvadlo, baterie, zrcadlo, multifunkční 
závěsný klozet s bidetovací funkcí s integrovaným omýváním a vysoušení, předstěnový splachovač, sklopná madla a 
WC doplňky. Dveře š.90cm. 

m.č. 310-315 – Pokoje uživatelů 
Vybavení: postel 105x215cm s elektrickým polohováním a antidekubitní matrací, peřináč pro ložní prádlo s odkládací 
plochou za lůžkem, pracovní stůl min.120x80cm s přístavnou zásuvkovou skříňkou, polohovací stolní lampička (LED), 
plastová pracovní židle na kolečkách, šatní skříň s posuvnými dveřmi pro uložení šatstva, horní skříňová sestava pro 
uložení sezónního oblečení, nástěnné zrcadlo, nástěnné skříňky a police v umístěné v podjezdné výšce. Dveře 
š.110cm, dovnitř otvíravé bez samozavírače. 

m.č. 316 – Velká koupelna 
Vybavení pro tělesně postižené osoby ve stavbách občanské vybavenosti: stropní zvedací zařízení, umyvadlo, 
baterie, zrcadlo, toaletní skříňky, velká hydromasážní vana přístupná ze tří stran se sedačkou do vany, bezbariérový 
sprchový kout se závěsem a sklopným sedátkem, multifunkční závěsný klozet s bidetovací funkcí s integrovaným 
omýváním a vysoušení, předstěnový splachovač, sklopná madla, koupelnové a WC doplňky. Posuvné dveře š.110cm. 

m.č. 317 – Malá koupelna 
Vybavení pro tělesně postižené osoby ve stavbách občanské vybavenosti: stropní zvedací zařízení, umyvadlo, 
baterie, zrcadlo, toaletní skříňky, bezbariérový sprchový kout se závěsem a sklopným sedátkem, multifunkční 
závěsný klozet s bidetovací funkcí s integrovaným omýváním a vysoušení, předstěnový splachovač, sklopná madla, 
koupelnové a WC doplňky. Posuvné dveře š.110cm. 

m.č. 318 – Koupelna (OSP) 
Vybavení pro tělesně postižené osoby ve stavbách občanské vybavenosti: stropní zvedací zařízení, umyvadlo, 
baterie, zrcadlo, toaletní skříňky, bezbariérový sprchový kout se závěsem a sklopným sedátkem, multifunkční 
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závěsný klozet s bidetovací funkcí a s předstěnovým splachovačem, sklopná madla, koupelnové a WC doplňky. Dveře 
š.90cm. 

m.č. 319 – Předsíň (OSP) 
Vybavení: šatní skříň s posuvnými dveřmi pro uložení šatstva, horní skříňová sestava pro uložení sezónního oblečení, 
kombinováno se sedací lavicí s věšákovou stěnou se zrcadlem. Vstupní dveře š.110cm, dovnitř otvíravé bez 
samozavírače. 

m.č. 320 – Obytná místnost s kuchyňkou (OSP) 
Vybavení: kuchyňská linka, podstavná kombinovaná chladnička s mrazákem, nerezový dřez s odkapávačem a 
s baterií, vestavná myčka na nádobí 45cm, 4-plotýnková sklo-keramická varná deska, digestoř vestavná do horních 
skříněk s odtahem, horkovzdušná elektrická trouba, volně stojící mikrovlnná trouba, varná konvice, kávovar (kapsle), 
toustovač, sestava spodních a nástěnných úložných skříněk s kuchyňským vybavením a nádobami na komunální 
odpad, jídelní stůl 80x80cm, 2x plastová jídelní židle, postel 105x215cm s elektrickým polohováním a antidekubitní 
matrací, standardní lůžko 90x200cm s roštem a zdravotní matrací, 2x úložný noční stolek, 2x čtecí polohovací 
lampička (LED), pracovní stůl min.140x80cm, polohovací stolní lampička (LED), plastová pracovní židle na kolečkách, 
TV sestava skříní s nízkými uzavřenými zásuvkovými skříňkami, knihovnou a úložnými skříněmi, střední nástěnná LED 
TV s audio soupravou a video přehrávačem. Posuvné dveře š.110cm. 

m.č. 321 – Chodba 
Vybavení: shoz na špinavé prádlo. 

2.NP bude vybaveno dvěma mobilními pasivními zvedáky pro přesun uživatelů z vozíků. Všechny vnitřní chodby a 
komunikace, včetně dveřních otvorů na trase mezi pokoji uživatelů a hlavním vstupem v 1.NP musí umožňovat 
bezbariérový přesun osoby umístěné na nosítkách nebo na elektrickém polohovacím lůžku o rozměrech 105x215cm. 
Protipožární dveře v objektu musí mít stejný tvar a velikost. 

Obecné požadavky na provozní způsob zajištění vstupních a vnitřních dveří Domova: 
a) vstupní automatické dveře (vchod) – odemykání + automatické otvírání na infračidlo či fotobuňku (denní režim)
s čipovým systémem zabezpečení (noční režim) - s možností časování + manuálního přepínání mezi denním a 
nočním režimem. 
b) všechny mechanicky otevíratelné dveře (s výjimkou WC a koupelen místnosti 206-7 a 306-7) se budou zamykat
individuálním klíčem, hlavním klíčem a generálním klíčem (včetně východu do lesoparku) – vymezení skupin 
oprávnění a otázky kolem dodavatele systému vyřeším s projektantem později. 
c) u dveří v místnostech užívaných uživateli (včetně WC a koupelen) musí být možné uzamknutí klíčem zevnitř (na
WC a v koupelnách stačí nějaká ta uzamykací „páčka“ či „kolečko“) – zároveň však bude všude možné bezpečnostní 
odemknutí hlavním klíčem pro případ, že by se s klientem něco stalo. 

4.5 Konstrukční, materiálové a barevné řešení 

4.5.1 Konstrukční a materiálové řešení 
Objekt je navržen jako kombinovaná zděná stavba s monolitickým železobetonovým schodišťovým jádrem a 
výtahem. Železobetonový stěnový systém bude použit pro vynesení vyložení 2.a 3. Nadzemního podlaží západního 
křídla na garáží. Stropy jsou uvažovány jako železobetonové monolitické. Obvodový plášť je zděný z přesných tvárnic 
s kontaktním zateplovacím systémem s venkovní strukturální omítkou ve světle bílém odstínu. Vnitřní příčky mezi 
obytnými místnostmi jsou navrženy z akustických keramických tvárnic, které současně plní nosnou a ztužující funkci. 
Nenosné vnitřní příčky jsou navrženy z keramických příčkovek. 
Založení objektu se s ohledem na místní podmínky předpokládá pomocí mikropilot v kombinaci s betonovými pasy. 
Zajištění nesoudržných odtěžených svahů pomocí tyčových kotev a betonového torkretu. 
Konstrukce sedlových střech je navržena z dřevěných sbíjených příhradových vazníků, které současně tvoří strop 
posledního 3.NP. Část střechy nad spojovacím krčkem je řešena jako plochá monolitická konstrukce se spádovaným 
zateplením a hydroizolační fólií chráněnou zásypem z kačírku. 
Krytinu sedlových střech tvoří keramická plochá taška Tondach Figaro 11 režná. 
Výplně otvorů (otvíravé dveře a okna) jsou navrženy dřevohliníkové s izolačním dvojsklem v odstínu hliníku světle 
šedém a dřeva v přírodním odstínu s transparentní lazurou. Posuvné vstupní automatické dveře, vnitřní prosklené 
požární dveře a garážová vrata jsou navržena jako hliníková ve světle šedém odstínu. Hlavní okna v jižní fasádě a 

okna do pokojů uživatelů budou doplněné venkovními hliníkovými žaluziemi ve stříbrném odstínu integrované do 
schránek v nadpraží oken. 
Jižní a západní fasáda přízemí a jižní fasáda krčku je doplněna předsazeným provětrávaným obkladem z masivních 
latí/hranolků sibiřského modřínu s přiznanou svislou spárou. Tento materiál je použit i na předokenní skládací 
okenice v jižní fasádě u oken z obývacích pokojů a před francouzským oknem na konci chodby východního křídla. A 
také jako pochůzí terasa ve 2.np nad hlavním vstupem. Dřevěné prvky v exteriéru budou ošetřeny přírodním 
bezbarvým lazurovacím olejem. 
Vnitřní výplně otvorů (dveře) budou dřevěné s povrchovou úpravou HPL nebo CPL laminátem. 
Ochranná zábradlí před francouzskými okny jsou navržena z žárově zinkovaných ocelových tyčových profilů 
obdélníkového průřezu. 
Klempířské prvky budou vyrobeny z titanzinkových pásů v přírodním světle šedém odstínu. 

4.5.2 Vnitřní povrchové úpravy 
Podlahové krytiny: pro všechny společné prostory, komunikace, pokoje, kanceláře a terapeutické místnosti je 
navržena heterogenní PVC vinylová krytina, podlahu garáže tvoří epoxidová stěrka, do technických místností a 
hygienických místností koupelen a WC je navržena protiskluzná keramická dlažba. Ve vstupech budou použity 
venkovní nebo vnitřní čistící zóny. 

Povrchové úpravy stěn: většina povrchů vnitřních stěn bude opatřena jemnými štukovými omítkami, stěny, které 
přijdou do styku s vodou budou obloženy keramickými obklady na celou výšku místností (koupelny, WC) nebo budou 
obloženy materiály rezistentními vůči vlhkosti (kuchyňské linky). Stěny hlavních chodeb s přístupem osob na 
invalidním vozíku budou min. do výšky 1,5m opatřeny obkladem z laminovaných DTD proti poškození. Stěny tvořené 
betonovými nebo ŽB konstrukcemi v prostorách technického zázemí budou ponechány v pohledovém stavu, 
opatřené transparentním nátěrem proti sprašování. 

Povrchové úpravy stropů: ŽB stropní konstrukce budou opatřené vnitřní jemnou štukovou omítkou, strop nad 
posledním 3.NP, stejně jako snížené podhledy v přízemí, budou zaklopeny plošnými SDK deskami. 

Materiálové řešení vnitřního vybavení: vnitřní vybavení tvořené volným nebo vestavným nábytkem bude převážně 
vyrobeno z laminovaných DTD nebo vysokotlakých (HPL) laminátů.  



5  P Ř I P O J E N Í  N A  T E C H N I C K O U  I N F R A S T R U K T U R U

5.1 Voda 
Přípojka vody do stávajícího objektu domu určenému k odstranění bude vzhledem k rozsahu předpokládaných 
zemních prací a zajištění potřeby pro novostavbu Domova Betlém, nahrazena novou přípojkou pitné vody z městské 
vodovodní sítě, a to nově navrženým vodovodním řadem z ulice Brněnská. 

5.2 Kanalizace 
Stávající splašková kanalizace na pozemku je svedena vnitroareálovou kanalizací do jednotné městské kanalizace 
v ulici Brněnská. Vzhledem k rozsahu předpokládaných zemních prací je tato kanalizace nepoužitelná. 
V souladu se systémem městské kanalizace je navrženo odkanalizování nového objektu novou přípojkou splaškové 
kanalizace. 
Odvedení dešťových vod se uvažuje přes retenční nádrž umístěnou v prostoru zatravněného vnitřního dvora, z které 
bude za pomoci akumulačních bloků voda v maximální možné míře vsakována a její přebytek bude z přepadové 
škrtící šachty odváděn do jednotné městské kanalizační sítě. 

5.3 Plyn 
Pro navržený objekt bude provedena nová trasa STL plynovodu, napojená na stávající STL plynovody v ulici 
Brněnská.  

5.4 Elekřina 
Navržené objekty budou zásobovány el. energií ze stávající distribuční soustavy. Domov Betlém bude napojen novou 
přípojkou z nově vystrojené přípojkové skříně v jihovýchodním rohu fasády. 

5.5 Požadavky na vnitřní NN a SLB rozvody 
- Horkovzdušné trouby a elektrické varné desky v pokojích odlehčovací služby (OSP) musí mít možnost 

odpojení od napájení samostatným vypínačem. 
- Všechny světelné zdroje osvětlovacích těles v objektu budou řešeny úspornými LED technologiemi. 
- Barevná teplota (teplota chromatičnosti) všech použitých světelných zdrojů bude na úrovni 2700-3200K (tzv. 

teplá bílá) – nižší v obývacích místnostech, vyšší v provozních a technických místnostech. 
- Do všech pokojů uživatelů, včetně pokojů pro odlehčovací služby (OSP) a obývacích pokojů budou přivedeny 

rozvody kabelové TV. 
- Rozvody internetu budou ukončeny ve všech pokojích uživatelů, včetně pokojů odlehčovací služby (OSP), 

dále ve společenských místnostech (obývací pokoje), kancelářích personálu a pracovišť fyzioterapie a 
ergoterapie. Objekt bude pokryt internetovým Wi-Fi signálem zabezpečené veřejné a oddělené služební sítě. 

- Prostory Domova budou vybaveny autonomními hlásiči požáru dle normových požadavků PBŘ. V každém 
podlaží bude umístěna poplachová siréna a manuální tlačítko pro vyhlášení poplachu. Systém bude napojen 
na elektronický zabezpečovací systém objektu (EZS). 

- Objekt bude vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem. V dalším stupni budou specifikovány 
prostory a místnosti vybavené pohybovými čidly, napojenými na ústřednu a přístupový systém. Komunikace 
systému směrem vně objektu, včetně potřeby napojení na pult centrální ochrany bude upřesněn v dalším 
stupni projektové dokumentace. 



6  P Ř E H L E D  V L A S T N I C K Ý C H  V Z T A H Ů  
 
6.1 Seznam stavbou dotčených parcel  
 
Vlastníci, jiní oprávnění 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kloboukách u Brna, Brněnská 218/30, 69172 Klobouky u Brna 
Číslo LV: 2884 
Katastrální území: Klobouky u Brna (666408) 
 
Parcelní číslo: 1366 
Výměra [m2]: 1783 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Stavba na parcele: č.p. 394, stavba občanského vybavení, ulice Císařova 27 
 
Způsob ochrany nemovitosti:  Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
Seznam BPEJ:   Parcela nemá evidované BPEJ. 
Omezení vlastnického práva: Věcné břemeno užívání, věcné břemeno zřizování a provozování vedení, zástavní 

právo smluvní (zástavní právo zanikne nejpozději do 31.12.2017). 
Jiné zápisy:   Změna výměr obnovou operátu. 
 

 
Parcelní číslo: 1369/1 
Výměra [m2]: 286 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Stavba na parcele: č.p. 329, rodinný dům, ulice Brněnská 21 
 
Způsob ochrany nemovitosti:  Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
Seznam BPEJ:   Parcela nemá evidované BPEJ. 
Omezení vlastnického práva: Věcné břemeno užívání, věcné břemeno zřizování a provozování vedení, zástavní 

právo smluvní (zástavní právo zanikne nejpozději do 31.12.2017). 
Jiné zápisy:   Změna výměr obnovou operátu. 
 

 
Parcelní číslo: 1369/2 
Výměra [m2]: 53 
Způsob využití:  jiná plocha 
Druh pozemku: ostatní plocha 
 
Způsob ochrany nemovitosti:  Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
Seznam BPEJ:   Parcela nemá evidované BPEJ. 
Omezení vlastnického práva: Zástavní právo smluvní (zástavní právo zanikne nejpozději do 31.12.2017). 
Jiné zápisy:   Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6.2 Seznam sousedních parcel 
 
Vlastníci, jiní oprávnění 
Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 69172 Klobouky u Brna 
Číslo LV: 10001 
 
Parcelní číslo: 1307/3 
Výměra [m2]: 3532 
Způsob využití: ostatní komunikace 
Druh pozemku: ostatní plocha 
 

 
Parcelní číslo: 1307/4 
Výměra [m2]: 57 
Způsob využití: ostatní komunikace 
Druh pozemku: ostatní plocha 
 

 
Parcelní číslo: 1370/3 
Výměra [m2]: 17 
Způsob využití: ostatní komunikace 
Druh pozemku: ostatní plocha 
 

 
Parcelní číslo: 1370/4 
Výměra [m2]: 221 
Způsob využití: ostatní komunikace 
Druh pozemku: ostatní plocha 
 

 
Vlastníci, jiní oprávnění 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kloboukách u Brna, Brněnská 218/30, 69172 Klobouky u Brna 
Číslo LV: 2884 
Katastrální území: Klobouky u Brna (666408) 
 
Parcelní číslo: 1367/1 
Výměra [m2]: 6747 
Způsob využití: zeleň 
Druh pozemku: ostatní plocha 
 

 
Parcelní číslo: 1367/2 
Výměra [m2]: 1175 
Způsob využití: zeleň 
Druh pozemku: ostatní plocha 
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1.

DŮM

2.

3. Domovy pro obyvatele umístěné do 2. a 3. podlaží. Objem domu je hmotově rozdělen podle hlavních funkcí na část
obytnou v západním křídle a část klidovou s pokoji obyvatel ve východním křídle. Prostor mezi křídly svírá terasu
a poskytuje výhled od vnitřní spojovací chodby na siluetu kostela. Východní křídlo vystupující přes přízemí směrem
do dvora tvoří krytý prostor před vjezdem do garáže. Výstup z prostoru schodiště ve 3. podlaží umožňuje procházku
obyvatel v lesoparku a přístup na slunečnou terasu nad stávajícími sklepy.

4. Objekty zakončené sedlovými střechami, které reagují na tvarosloví okolní zástavby. Všechny společné prostory
otvírají přes prosklené plochy oken výhledy na dominantu evangelického kostela a jižní údolí obce s horizontem
zvlněné krajiny s vinicemi. Okna pokojů obyvatel směřují do klidnějších, od hlavní silnice odvrácených, východních
a západních stran vnitřního dvora nebo východní části lesoparku.

Přízemí se vstupními prostory, garáží, technickým a administrativním zázemím, prostory pro ergoterapii a fyzioterapii
a zázemím pro personál. Na hlavní osu zapuštěného krytého vstupu navazuje schodišťové vartikální jádro s výtahem,
umístěné na hranu svahu v severní neosluněné části pozemku. Přízemí propojené východem s východní částí lesoparku.

LESOPARK

VILA

KOSTEL

ÚDOLÍ / HORIZONT

Stanovení plochy řešeného území pro stavbu Domova Betlém. Celková plocha řešené části 637,39 m2.
Pozemek vklíněný vedle stávajících cihlených sklepů do svahu lesoparku se severo-jižní orientací.
Místo ve výjimečné pozici v blízkosti architektonických dominant evangelického kostela a původní vily,
obklopené vzrostlou zelení lesoparku a s výhledy do údolí města a na horizont krajiny s vinicemi.
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Titanzinek přírodní šedý
Klempířské výrobky, oplechování, žlaby, okapy, venkovní parapety

Hliník světle šedý, přírodní dřevo s transparentní lazurou
Dřevohliníkové výplně otvorů s izolačním dvojsklem

Keramická plochá taška Tondach Figaro 11 režná
Střešní krytina

Sibiřský modřín
Provětrávaný obklad a okenní okenice z masivních latí s přiznanou
svislou spárou.

Probarvená struturální omítka ve světlém odstínu

Žárově zinkované ocelové profily obdélníkového průřezu
Ochranná zábradlí francouzských oken

Světle šedý hliník
Hliníkové lamely sekčních garářových vrat

FÁZE/ PHASE ARCHITEKTONICKÁ STUDIEDATUM/ DATE

ING. ARCH. RADIM LIČKAČÁST/ PARTFORMÁT/ FORMAT 2x A4
NÁZEV VÝKRESU/ DRAWING TITLEMĚŘÍTKO/ SCALE

Č. VÝKRESU/ DRAW. NO.

ARCHITEKT/ ARCHITECTS INVESTOR/ CLIENT

DOMOV BETLÉM
Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM
Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna
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