
���������	���
���������������������
��������������� 

������������	
���������������������	
���������
��	
�������������������	�	������	��	�������������	

��������	��
���������������

���
� �!"�#���$
�#%	��&�#�'	�'&� �(
�
)��&
�����)	*�$+

��������
�����
��������������������
�����
���
���� ������

�!����"!

!�����������"���������"������!�#�����	��
$
��%&!&

����������&,*-.	/���	0�1-2����23	���.

��������#�#��$%%&



��������	
�

��������	
� � ��	��� � ���� � �
�������� � ����
 � ����������� � �����������
������������������� �������� ��
�������� ������� ����� �!����"�#���$���� �%&� ��
���
���������'��
����������������$���������(������
��	
 

���� ���������	
� � � ����$��� ����$����� � �� �$���)�� � 	������������ � 	����
���������������������
����
�������� �*���+��#
�$���(��������+��#�����$���)���
��������������������	����������� 

�������������,--. �����������                                                                  

�����/�+ ���� �0������1��$���$�



�������	
�

2������������������������	��(
�����'	���$����� �! �"�#���$�����%&� ����
	�	� � ����� � �(
�����$�� � �����
���� � � � ������ � �(
 � ������ � �� � �
�������� � ����� �
2���� � ���� � ������ � ����$���� � ��� � /�+ �3 � 4������
� � ��&� � � ���# � /�+ � 5 �
1�������
��%&� ������ ��� �/�+ �3 �6
�$��
 

5���������(
�����$����������$��������������������(
�����������������
��������������������������$��������� �1 �&�����$��
��/�+ �1 �4�7�$��
��/�+ �
5 �%��������
� �8 �1
��9��������� �! �:����$��
� ���� � ����� �" �1�����$�����
1;�� �3 �&�����������!;�� �/ �������� 

5��$���$�����������
�$���������������������$��������
�������$�	
�����
���
�� 

�������$�	
�������$��(���
�����
�
������������������'$��)�������
�'�
��	
�)�����(�������
������$��(���
��������
���'	������������$����������������������
	�	
���#
����#
�����$�����������
��
������������������������������
����������
�
�(������� 



Obsah

 1 Úvod.................................................................................................................5
 1.1 Cíle disertace............................................................................................5
 1.2 Hypotézy...................................................................................................8
 1.3 Přehled současného stavu dané vědní problematiky................................8

 2 Způsob řešení................................................................................................10
 2.1 Teoretické metody..................................................................................10

 2.1.1 Odborná literatura...........................................................................10
 2.1.2 Odborné konference a přednášky...................................................10

 2.2 Empirické metody...................................................................................10
 2.2.1 Rozhovory......................................................................................11
 2.2.2 Dotazníky umístěné na internetových stránkách............................11
 2.2.3 Místní šetření..................................................................................12
 2.2.4 Pozorování......................................................................................12
 2.2.5 Analýza stavební dokumentace......................................................13

 2.3 Metoda historicko-srovnávací................................................................13
 3 Specifické potřeby uživatelů ve vztahu k prostředí...................................14

 3.1 Člověk v prostředí..................................................................................14
 3.1.1 Člověk v prostředí z hlediska psychologie.....................................14
 3.1.2 Člověk v prostředí z hlediska sociologie........................................17
 3.1.3 Člověk v prostředí z hlediska existenčního....................................18
 3.1.4 Člověk jako uživatel stavby............................................................20

 3.2 Potřeby....................................................................................................20
 3.2.1 Statistické údaje..............................................................................23

 3.3 Potřeby terminálně nemocných..............................................................27
 3.3.1 Potřeby determinované život ohrožující nemocí............................29

 3.3.1.1 Fyziologické potřeby..............................................................30
 3.3.1.2 Potřeby sociální......................................................................32
 3.3.1.3 Potřeby psychologické...........................................................33
 3.3.1.4 Potřeby duchovní....................................................................34

 3.3.2 Fáze, kterými terminálně nemocný prochází..................................35
 3.3.3 Některé nemoci a jejich důsledky na lidský organismus................36

 3.4 Potřeby determinované stářím................................................................36
 3.4.1.1 Fyziologické potřeby..............................................................37
 3.4.1.2 Potřeby sociální......................................................................37
 3.4.1.3 Potřeby psychologické...........................................................38
 3.4.1.4 Potřeby duchovní....................................................................41

 3.4.2 Fyziologické změny........................................................................42
 3.5 Potřeby doprovázejících.........................................................................46

 3.5.1 Fáze, kterými prochází doprovázející.............................................47
 3.5.1.1 Období doprovázení...............................................................47
 3.5.1.2 Období Post Finem.................................................................48

 3.6 Potřeby personálu (paliativní hospicová péče).......................................48
 3.7 Závěr.......................................................................................................48

 4 Nároky na prostředí z hlediska specifických potřeb uživatele.................50
 4.1 Výběr lokality.........................................................................................50
 4.2 Koncepce, program.................................................................................50
 4.3 Hmotové řešení, prostorová kompozice.................................................51
 4.4 Měřítko...................................................................................................51
 4.5 Proporce..................................................................................................51
 4.6 Vnitřní prostorové uspořádání................................................................52
 4.7 Provozní řešení.......................................................................................52

-1-



 4.8 Funkční náplň.........................................................................................53
 4.9 Bezbariérovost........................................................................................53
 4.10 Technické řešení...................................................................................53
 4.11 Architektonický jazyk (řeč architektury)..............................................53
 4.12 Přirozené osvětlení...............................................................................54
 4.13 Umělé osvětlení....................................................................................54
 4.14 Oslunění a orientace ke světovým stranám..........................................55
 4.15 Akustika................................................................................................55
 4.16 Materiály...............................................................................................55
 4.17 Barvy....................................................................................................56
 4.18 Struktury a textury................................................................................57
 4.19 Kvalita a provedení...............................................................................57
 4.20 Strop......................................................................................................57
 4.21 Podlaha.................................................................................................57
 4.22 Stěny.....................................................................................................57
 4.23 Detaily..................................................................................................58
 4.24 Navigace, orientační systém.................................................................58
 4.25 Značky a symboly.................................................................................60
 4.26 Logo......................................................................................................60
 4.27 Otvory (okna, dveře).............................................................................60
 4.28 Zařízení a nábytek................................................................................61
 4.29 Design...................................................................................................61
 4.30 Flexibilita/stabilita................................................................................63
 4.31 Výzdoba................................................................................................63
 4.32 Rostliny, přírodní prvky........................................................................63
 4.33 Sdílený prostor......................................................................................63
 4.34 Výrazové prvky....................................................................................65
 4.35 Expresivita, emocionalita.....................................................................66
 4.36 Geometrie.............................................................................................67
 4.37 Symbolika stavby (hospice)..................................................................67
 4.38 Symbolika jednotlivých prvků..............................................................67
 4.39 Koncept příjemného prostředí..............................................................68
 4.40 Kognitivní kompenzace........................................................................69
 4.41 Jednotlivé úpravy v bytě (spojené s provozováním domácí péče).......71
 4.42 Závěr.....................................................................................................71

 5  Zhodnocení stavu zrealizovaných českých hospiců..................................73
 5.1 Co je to lůžkový hospic?........................................................................73
 5.2 Paliativní péče.........................................................................................75
 5.3 Forma poskytování specializované paliativní péče................................75
 5.4 Vznik a rozvoj hospiců v ČR..................................................................76
 5.5 Lokalizace hospicových domů...............................................................77
 5.6 Rekonstrukce vs. novostavby.................................................................79
 5.7 Stavebně provozní vybavení hospicových domů...................................82
 5.8 Technické vybavení hospicových domů.................................................83
 5.9 Charakteristika některých vybraných prostorů.......................................83

 5.9.1 Klientské pokoje.............................................................................83
 5.9.2 Společenské prostory......................................................................84
 5.9.3 Kaple...............................................................................................85
 5.9.4 Místnost posledního rozloučení......................................................86
 5.9.5 Recepce/příjem...............................................................................86
 5.9.6 Komunikace....................................................................................87

 5.10 Charakteristika provozu hospice..........................................................88

-2-



 5.11 Barvy a materiály..................................................................................89
 5.12 Přírodní zázemí.....................................................................................89
 5.13 Závěr.....................................................................................................91

 6 Porovnání rozdílných vlastností českých a zahraničních  hospiců...........92
 6.1 Komunita vs. zařízení.............................................................................92
 6.2 Fenomén domova...................................................................................94
 6.3 Počátky a pokračování............................................................................97
 6.4 Emocionalita...........................................................................................98
 6.5 Křesťanská symbolika............................................................................99
 6.6 Postoj ke smrti, institucionalizace........................................................104
 6.7 Způsob a pojetí péče.............................................................................104
 6.8 Barevné a materiálové řešení................................................................105
 6.9 Koncepce specializované paliativní péče.............................................107
 6.10 Vazba na okolí.....................................................................................109
 6.11 Klienti lůžkových hospiců..................................................................110
 6.12 Centrální provozovatel........................................................................111
 6.13 Závěr...................................................................................................111

 7 Financování lůžkových hospiců.................................................................114
 7.1 Financování výstavby...........................................................................114

 7.1.1 Koncepce lůžkových hospiců.......................................................114
 7.1.2 Investiční náklady.........................................................................115
 7.1.3 Investiční potřeby a zdroje...........................................................116
 7.1.4 Neinvestiční náklady....................................................................117
 7.1.5 Neinvestiční náklady....................................................................119

 7.2 Financování provozu............................................................................119
 7.2.1 Charakteristika lůžek....................................................................119
 7.2.2 Hospodaření..................................................................................120
 7.2.3 Náklady na lůžko..........................................................................123
 7.2.4 Výnosy z hlavní činnosti..............................................................125
 7.2.5 Doplňkové aktivity.......................................................................126

 7.3 Závěr.....................................................................................................126
 8 Legislativa....................................................................................................128

 8.1 Stavba hospice......................................................................................128
 8.1.1 Záměr............................................................................................128
 8.1.2 Stavební dokumentace..................................................................128
 8.1.3 Realizace.......................................................................................130
 8.1.4 Provoz...........................................................................................130

 8.2 Léčba bolesti a paliativní péče..............................................................131
 8.2.1 Světová zdravotnická organizace.................................................131
 8.2.2 Rada Evropy.................................................................................131
 8.2.3 Česká republika............................................................................132
 8.2.4 Světové a evropské organizace.....................................................133

 8.3 Vybrané dokumenty s komentářem......................................................134
 8.3.1 Programové financování MZČR 2003-2007................................134
 8.3.2 Podpora občanských sdružení a humanitárních organizací..........134
 8.3.3 Koncepce oboru Léčba bolesti a paliativní medicína...................135
 8.3.4 Standardy hospicové paliativní péče............................................135

 8.4 Závěr.....................................................................................................137
 9 Organizační struktura, řízení a lidské zdroje v hospici..........................138

 9.1 Organizační struktura............................................................................138
 9.2 Občanské sdružení................................................................................139

 9.2.1 Správní rada (rada sdružení).........................................................139

-3-



 9.2.2 Deset základních úloh správních rad neziskových organizací.....140
 9.2.3 Složení správní rady.....................................................................141
 9.2.4 Management.................................................................................141
 9.2.5 Dozorčí rada (revizní komise)......................................................142

 9.3 Řízení hospice.......................................................................................142
 9.4 Charakteristika pozic vybraných pracovníků hospice..........................143
 9.5 Model pracovníka hospice....................................................................144
 9.6 Koordinace a vedení pracovního týmu.................................................145
 9.7 Komunikace..........................................................................................145

 9.7.1 Komunikace vnitroorganizační a práce s veřejností.....................145
 9.7.2 Komunikace s klienty...................................................................146
 9.7.3 Komunikace s pozůstalými...........................................................146

 9.8 Motivace...............................................................................................146
 9.9 Závěr.....................................................................................................147

 10 Závěr..........................................................................................................148
 10.1 Přínos do řešení problematiky............................................................148
 10.2 Nejdůležitější původní výsledky........................................................148
 10.3 Závěry pro další rozvoj vědy nebo pro realizaci v praxi....................157
 10.4 Přehled publikovaných i nepublikovaných děl, prezentace výsledků157

 11 Annotation.................................................................................................159
 12 Odkazy na čerpanou literaturu...............................................................160

-4-



 1 Úvod

 1 Úvod

 1.1 Cíle disertace

Cílem disertační práce je prokázat vztah mezi stavbami1 a specifickými
potřebami uživatelů.  Tento vztah analyzuji  především z hlediska jeho možné
prospěšnosti  pro kvalitu života handicapovaných2 uživatelů.

Disertační práce reflektuje současné tendence demografického vývoje
(v ČR  i v Evropě),  zvyšujících  se nároků  na kvalitu  životního  prostředí
i problematiku udržitelného rozvoje.

Pro konkrétní případovou studii jsem si zvolila lůžkové hospice, které
mají velmi specifický účel a zároveň velmi humanizovaný přístup k primárním
uživatelům –  terminálně  nemocným3.  Teorie  a analogické  principy  však  lze
využít  obecněji  i pro  blízké  skupiny  staveb4 a prostředí.  Východiska  pro
adaptabilitu prostředí, vzhledem k senzorickým poruchám, poruchám hybnosti
či  vnímání  a poznávacích  funkcí,  lze  aplikovat  i ve větším  typologickém
rozsahu.

Práce je uspořádána dle metodologie do následující struktury:

• Teoretická část

– Specifické potřeby (Specifické potřeby uživatelů ve vztahu
k prostředí)

– Nároky na prostředí (Nároky na prostředí z hlediska specifických
potřeb uživatele)

• Praktická část (lůžkové hospice)

– Architektura (Zhodnocení současného stavu českých zrealizovaných
hospiců a Porovnání rozdílných vlastností českých a zahraničních
hospiců (zejména německých))

– Financování (Financování lůžkových hospiců)
– Legislativa (Legislativa)
– Lidské zdroje (Organizační struktura, řízení a lidské zdroje

v hospici)

Každá  část  obsahuje  své  vlastní  dílčí  závěry,  které  pracují
se stanovenými hypotézami (viz kapitola 1.2 Hypotézy). V závěru celé práce
jsou pak shrnuta dílčí zjištění ve stručné sumarizaci.

• Přílohy

– Analýza staveb vybraných lůžkových hospiců v ČR a zahraničí
– Dotazníkové průzkumy

1 Zde v obecném smyslu – člověkem uměle vytvářené prostředí.
2 Životní prostředí klade na každého uživatele určité požadavky, se kterými je

schopen se v závislosti na svém tělesném či duševním stavu různě vypořádat.
Z hlediska náročnosti určitého prostředí jsou pak v tomto smyslu handicapovaní
i lidé se sníženou senzorickou percepcí, mentálními a pohybovými poruchami.

3 Velmi často jsou tito terminálně nemocní klienti i vysokého věku (kulminace
kolem 70-80 let).

4 Zejména stavby pro staré, nemocné, handicapované.
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STRUKTURÁLNÍ MAPA  PRÁCE

I. ČÁST

II. ČÁST

III. ČÁST

IV. ČÁST
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TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST

SPECIFICKÉ POTŘEBY
(nemoc, stáří, handicap)

NÁROKY NA PROSTŘEDÍ
(vycházející z potřeb)

PRAKTICKO-ANALYTICKÁ ČÁST
(případová studie lůžkových hospiců)

ARCHITEKTURA

POROVNÁNÍ
(rozdílnost hospiců v ČR a SRN)

ZHODNOCENÍ
(Jak české hospice vypadají)

LEGISLATIVA
(Jak jsou hospice právně chápány)

FINANCOVÁNÍ
(Kolik stojí stavba a provoz)

LIDSKÉ ZDROJE
(Kdo a co v hospici dělá)

ÚVOD
(rejstřík, cíl, metodologie, hypotézy, současný stav problematiky)

ZÁVĚR
(přínos, řešení, add hypotézy, závěry, publikované výsledky, index čerpané literatury

a obrazových příloh)

1) Je prostředí
vytvářeno vždy tak,
aby vyhovovalo
uživatelským
potřebám?

2) Může prostředí
staveb do jisté míry
kompenzovat určité
handicapy?

3) Může mít
architektura
prospěšný vliv na
těžce nemocné či
velmi staré
uživatele?

4) Jsou-li potřeby
terminálně
nemocných shodné,
je shodná
i architektura
lůžkových hospiců ?

5) Je forma
architektury
nezávislá
na ostatních složkách
životního prostředí?

6) Jsou si producenti
staveb v ČR vždy
vědomi specifických
potřeb uživatelů?

HYPOTÉZY
→ OTÁZKY ←

HYPOTÉZY
→ ODPOVĚDI ←



 1 Úvod

Teoretická  část  práce  obsahuje  dvě  hlavní  témata:  teorii  potřeb  a
adaptabilnost  prostředí  vs.  potřeby  uživatelů.  V  první  teoretické  části
„Specifické  potřeby  uživatelů  ve  vztahu  k  prostředí“  se zabývám souhrnem
charakteristických potřeb člověka z hlediska psychologie, sociologie, filosofie
(existenciální  bytí),  pojmem  „potřeby“  a jejich  významem,  hierarchií
a dynamikou,  demografií  a statistikou  (vybrané  cílové  skupiny)  a potřebami
vybraných  specifických  uživatelů  (samostatně:  terminálně  nemocných
a křehkých seniorů, personálu, doprovázejících).

V  další  části  „Nároky  na  prostředí  z  hlediska  specifických  potřeb
uživatele“  navazuji  na předchozí  poznatky  z různých  oborů  a vztahuji  je
k architektuře a designu. V obecné rovině jsou zde rozvedeny jednotlivé statě

zabývající  se výběrem  lokality,  koncepcí,  hmotovým  řešením,  měřítkem,
proporcí,  prostorovým  uspořádáním,  provozním  řešením,  funkční  náplní,
bezbariérovostí,  technickým řešením,  architektonickým jazykem,  osvětlením,
akustikou, materiálem, barvami, texturami, vybranými architektonickými prvky,
navigací,  prezentací  atd.  Obecná  rovina  této  kapitoly  záměrně  umožňuje
v určitých případech vztažnost, jak na stavby zdravotnické, tak sociální.

V praktické  a  analytické  části  se již  konkrétně  zaměřuji  na stavby
lůžkových  hospiců.  Tyto  stavby  i jejich  souvislosti  analyzuji  v jednotlivých
kapitolách pojednávajících o legislativě (Legislativa), financování (Financování
lůžkových  hospiců),  zhodnocení  současného  architektonického  stavu
( Zhodnocení současného stavu českých zrealizovaných hospiců) a porovnání
českých  a zahraničních  staveb  (Porovnání  rozdílných  vlastností  českých
a zahraničních  hospiců).

Doplňující  přílohy  obsahují  analýzu  existujících  staveb  lůžkových
hospiců  u nás  i v zahraničí  a několik  dotazníkových  průzkumů  prováděných
v letech 2005 a 2006. Tyto přílohy jsou podkladem pro praktickou část.

• použité vědecké metody5

• Teoretické metody
– Analýza a komparace (odborné konference a literatura)
– Modelování

• Empirické metody
– Empirický výzkum (rozhovory, dotazování, pozorování)
– Analýza stavební dokumentace
– Analýza IN-SITU (místní šetření)

• Metoda historicko-srovnávací
– Srovnávací metoda

• JEL klasifikace, 2006
– A320 - Multisubject Volumes
– J140 - Economics of the Elderly; Economics of the Handicapped
– K320 - Environmental, Health, and Safety Law
– Q010 - Sustainable Development
– Z000 - Other Special Topics: General

• Klasifikace 2000 MSC
– 91F99 Other social and behavioral sciences: None of the above,

but in this section

5 Více viz část č. 2 „Způsob řešení“
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 1 Úvod

 1.2 Hypotézy

V návaznosti  na stanovený  cíl  a zaměření  disertační  práce  byly
položeny tyto základní otázky:

1 Je  prostředí  vytvářeno  vždy  tak,  aby  vyhovovalo  uživatelským
potřebám?

2 Může prostředí staveb do jisté míry kompenzovat určité handicapy?

3 Může mít architektura prospěšný vliv na těžce nemocné či velmi staré
uživatele?

4 Jsou-li potřeby terminálně nemocných shodné, je shodná i architektura
lůžkových hospiců?

5 Je  forma  architektury6 nezávislá  na ostatních  složkách  životního
prostředí?

6 Jsou  si  producenti  staveb7 v ČR  vždy  vědomi  specifických  potřeb
uživatelů?

 1.3 Přehled současného stavu dané vědní problematiky

Problematika  hodnocení  kvality  a působení  staveb  na člověka  není
v České  republice  příliš  rozvinutá.  Určité  tendence  v chápání  architektury
i prostoru  v širším  kontextu,  např.  psychologickém,  sociologickém  či
filozofickém, lze sice v ojedinělých příkladech nalézt již v díle architekta Karla
Honzíka8 (1944),  sociologa Jiřího Musila9 (1971, 1982) či  později  v českém
překladu  norského  teoretika  Christiana  Norberga  Schulze10 (1994,  originál
1980),  dále  se však  u nás  literatura  k tomuto  tématu  objevuje  sporadicky.
Z pozdějších děl je to práce psychoanalytika Michala Černouška11 (1986, 1992),
architekta a sociologa Karla Schmeidlera12 (2001), a v některých případech opět
překlady zahraničních autorů, např. monografie architekta Christophera Daye13

(2004). Daleko častěji  je na poli  architektury diskutována estetika a stavebně
technické řešení.

V zahraničí  je  problematika  hodnocení  kvality  a povědomí
o možnostech  architektury  ve vztahu  k specifickým  potřebám  uživatelů
mnohem  rozvinutější.  V USA či  SRN  byla  publikována  díla  zabývající  se 
specifickým charakterem staveb např. pro geriatrickou péči a pro lidi s demencí,
designem, nebo psychologickými14 či sociálními15 vlastnostmi architektury.

6 Zde rozumím v širším významu: architektura jako tvorba prostoru.
7 Např. investoři, architekti, projektanti aj.
8 Honzík, K.: Úvod do studia psychických funkcí v architektuře, Péčí vydavatelstva

„Architektury“, nákladem a tiskem Dr. Ed. Grégra a syna, Praha, 1944
9 Musil, J.: Sociologie bydlení, Svoboda, Praha, 1971;

Musil, J.: Sociologie pro architekty a urbanisty I, ČVUT, Praha, 1982
10 Schulz, Ch. N.: Genius loci: k fenomenologii architektury, z anglického jazyka

přeložil Petr Kratochvíl a Pavel Halík, Odeon, Praha , 1994
11 Černoušek, M.: Psychologie životního prostředí, Horizont, Praha, 1986
12 Schmeidler, K.: Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě, Brno, 2001
13 Day, Ch.: Duch & místo: uzdravování našeho prostředí: uzdravující prostředí,

překlad Lucie Koutková, Libuše Mohelská, ERA , Brno, 2004
14 Např. Richter, P. G.: Architekturpsychologie, Eine Einführung, Pabst, Dresden,

2004
15 Např. Schäfers, B.: Architektursoziologie, Grundlagen – Epochen – Themen 2.,

durchgesehene Auflage, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2006
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 1 Úvod

Ve vztahu k architektuře lůžkových hospiců existují v zahraničí příklady
dokumentace stávajících staveb lůžkových hospiců pro architekty, v uvedených
případech však nepřesahují příliš stavební rámec16.

V České  republice  existuje  pouze  základní  doporučení  ve formě
požadavků  na „prostředí,  věcné  a technické  vybavení“  lůžkového  hospice.
Většina dokumentů, vztahujících se k hospicům, se zabývá spíše specializovaně

stránkou fyziologickou, sociální, psychologickou, duchovní či organizační.

16 Např. Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Hozpize, BMA
Modellprojekte, Zur Verbesserung der Situation Pflegebedürftiger, Eine
architektonische Dokumentation, Köln, 1998
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 2 Způsob řešení

Pro zpracování disertační práce byly použity tři  skupiny poznávacích
metod:  teoretické,  empirické  a historicko-srovnávací.  Tato  kombinace
napomohla  snadnějším  vzájemným  vazbám  mezi  daty  teoretickými
a praktickými výstupy.

 2.1 Teoretické metody

Analýza a komparace pomohla k základnímu porozumění  vybranému
tématu,  dále  vymezila  teoretická  východiska,  která  se stala  výchozím
materiálem pro analýzu stavební dokumentace a objektu IN-SITU v praktické
části.  Komparace,  za předpokladu  zjištění  více  různorodých  teorií,  pomohla
vytvořit větší nadhled na danou problematiku.

Metodu  modelování  jsem použila  k reprodukci  vybraných  vlastností
prostředí  na obecném  modelu,  který  navazuje  na analyzované  specifické
potřeby a zároveň je rozvinut v části praktické.

 2.1.1 Odborná literatura

Informace  a podklady  k jednotlivým  problematikám  byly  získávány
z dostupné domácí i zahraniční literatury17.

Klíčová hesla:

• paliativní hospicová péče
• sociální péče
• sociální stavby
• zdravotnické stavby
• osoby se specifickými potřebami (potřeby změněné stářím, nemocí)
• percepce prostoru
• podpůrné prostředí a podpůrný design
• architektura a stavitelství
• relevantní vyhlášky, normy, doporučení

 2.1.2 Odborné konference a přednášky

Pro  získávání  odborných  informací  a přehled  o dění  v řešené
problematice jsem během let 2004 až 2006 navštívila konference a přednášky18,
které byly zaměřeny na:

• paliativní hospicovou péči
• bydlení pro seniory
• stavby pro staré a nemocné
• zdravotnické stavby
• potřeby seniorů
• potřeby pacientů
• prostředí pro handicapované aj.

 2.2 Empirické metody

Empirický výzkum byl zaměřen na zkoumání vybraných i relevantních
staveb  v praxi.  Na základě  připravené  teorie  bylo  možné  posuzovat  stav
v současné praxi i odhalovat příčiny případných problémů.

17 Konkrétní publikace viz literatura, která je uvedena ke každé části práce
18 Úplný výčet viz „Závěr“ - uvedené zdroje informací.
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 2.2.1 Rozhovory

Při návštěvách jednotlivých lůžkových hospicových domů byly vedeny
rozhovory s provozovateli těchto zařízení různých profesí podle možnosti jejich
zastižení:

• ředitel (management hospice)
• lékař (zdravotní personál)
• vrchní sestra (zdravotní personál)
• sestra (zdravotní personál)
• provozní správce (technická správa zařízení)
• duchovní (ostatní personál)

V rámci  práce na projektu byli  navštíveni  i představitelé jednotlivých
organizací a jednotlivci, kteří plánují realizaci lůžkového hospice, následujících
profesí:

• lékař
• sestra
• psychiatr
• vedoucí útvaru sociálně zdravotních služeb
• architekt

Kromě  obslužného  personálu  v  lůžkových  hospicích  byl  veden
i rozhovor s několika klienty těchto staveb. Vzhledem k těžké životní situaci,
ve které se klienti hospice nacházeli, bylo postupováno specifickým způsobem.
Průzkum byl v tomto případě veden formou volného rozhovoru.

Další  významnou  skupinu  uživatelů  tvoří  doprovázející.  I zde  byla
použita  metoda  neřízeného  rozhovoru.  Další  informace  byly  doplněny
dotazníky.

Rozhovory byly užívány podle situace kombinovaně, buď jako řízené
se strukturovanými  dotazy,  nebo  volné  se zavedením  určitého  tématu  a jeho
následným rozvíjením. Z jednotlivých rozhovorů byly vždy pořízeny záznamy
v písemné listinné podobě.

Další  formou  výměny  názorů  byly  konzultace  pomocí  e-mailu.
Jednotlivými dotazovanými profesemi byly:

• management hospice
• lékař
• architekt
• sociolog

 2.2.2 Dotazníky umístěné na internetových stránkách

Prostřednictvím  internetových  stránek  byly  od měsíce  června  2005
do ledna následujícího roku vystaveny čtyři dotazníky, které se lišily zaměřením
na jednotlivé cílové skupiny respondentů:

• Architekti/projektanti – dotazník určený pro architekty či projektanty
již  realizovaných  hospiců či  hospiců  budovaných  nebo
projektovaných

• Studenti  architektury  –  dotazník  určený  pro  studenty  VŠ  oboru
architektura, kteří řešili hospicový dům jako školní projekt
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• Uživatelé či návštěvníci – názory na již zrealizované stavby, pro ty,
kteří měli možnost stavbu navštívit (bez ohledu na důvod), nebo v ní
pracují; prostor pro názory a připomínky na již zrealizované stavby
hospicových domů

• Ostatní  (ti,  co  nepatří  do výše  uvedených  skupin)  –  dotazování
se na představy o lůžkovém hospici; prostor pro názory a připomínky
k tomu, jak by měl hospic vypadat

Každý  dotazník  obsahoval  vždy  20  otázek,  které  se týkaly  vnímání
staveb hospicových domů,  požadavků  na ně  a představ.  V každém dotazníku
byly  rovněž  zařazeny  identifikační  údaje  (věk,  pohlaví,  profese  či  oblast
bydliště).  Dotazníky  byly  dobrovolné,  respondenti  k nim  přistupovali
na základě  e-mailové  výzvy  či  z vlastní  iniciativy  přes  vyhledávání  či
internetové odkazy z jiných stránek.

Na internetových  stránkách  byla  nabídnuta  i možnost vyjádřit
se volným  nestrukturovaným  způsobem  ke každé  stavbě  prezentovaného
lůžkového hospice, či reagovat i mimo téma.

V roce  2006  byly  vytvořeny  další  dva  dotazníky,  které  navazovaly
na průběžný výzkum. Byl vytvořen dotazník zacílený na hodnocení fotozáběrů
z vybraných  staveb  kombinací  metod  sémantického  diferenciálu,
komparativního výběru a váhového hodnocení.

Další dotazník byl zaměřen na vizuální modifikace prostoru, ve kterém
bylo  použito  již  jen  komparativní  metody.  Oba  dotazníky  opět  obsahovaly
identifikační údaje pro klasifikaci respondentů (pohlaví, věk, profese, vyznání,
sídlo).  Dotazník zaměřený na vizuální modifikaci byl pro srovnání vystaven
pro širokou veřejnost a zvlášť byl vyplněn i skupinou studentů Fakulty stavební
ČVUT.

 2.2.3 Místní šetření

Součástí  praktického  výzkumu  byla  i návštěva  jednotlivých
realizovaných staveb lůžkových hospiců v ČR, vybraného hospice na Slovensku
a několika vybraných staveb v Německu. Pro ilustraci byly získány i informace
a podklady návštěvou třetí osoby19 z vybraného hospice v Irsku.

V jednotlivých částech stavby byla pořízena fotodokumentace a to tak,
aby při jejím získávání nebyl nijak omezován a narušován provoz a soukromí
uživatelů  stavby  a vždy  v souladu  s ústním  povolením  daného  pracovníka
hospice. V některých případech byla fotodokumentace dodána přímo hospicem
či projektantem.

 2.2.4 Pozorování

V průběhu  práce  na projektu  byly  navštíveny  realizované  stavby
lůžkových hospiců  na území  České republiky.  Návštěva těchto zařízení  byla
jednodenní, dvoudenní, jednorázová nebo opakovaná.

V průběhu návštěvy  bylo  možné  po určitou  dobu  sledovat,  jak  dané
zařízení funguje a jaká je v něm atmosféra. V hospici Sv. Štěpána byla v roce
2005 vykonána i krátkodobá stáž (pozice dobrovolník).

19 V roce 2006 provedl kolega Ing. David Musil návštěvu St. Francis v Dublinu,
zinscenovanou dle standardizovaných instrukcí.

-12-



 2 Způsob řešení

 2.2.5 Analýza stavební dokumentace

Jako  technické  podklady  pro  zkoumané  stavby  posloužila  stavební
dokumentace  (architektonická  studie,  projekt  pro  stavební  povolení,  či  jiná
dostupná  dokumentace).  Takto  získané  informace  doplnily  představu
o prostorovém,  provozním  i koncepčním  řešení  stavby  a byly  využity  jako
podklady pro analýzu objektu.

 2.3 Metoda historicko-srovnávací

Pomocí  srovnání  staveb  lůžkových  hospiců  v ČR  a SRN  (popř.
Slovenku a Irsku) jsem se pokusila analyzovat a popsat určité shody či rozdíly
vybraných jevů a charakteristik. Kromě popsání následovala vždy úvaha, proč

k daným rozdílům či shodám dochází.
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 3 Specifické potřeby uživatelů ve vztahu k prostředí

 3.1 Člověk v prostředí

Existuje několik výzkumných prací, které ukazují, že prostředí, přírodní
i námi utvářené, má určitý dopad na naše chování a fyzické či psychické zdraví.
V  50.  letech  britský  psychiatr  Humphry  Osmond  prováděl  výzkum
dlouhodobého účinku institucionalizace a započal  tak linii  výzkumu s cílem
zlepšení prostředí nemocných. Osmond přišel též s pojmy „sociofungálního“ a
„socipetálního“ (sociálně dostředného či odstředivého) prostředí.

Na Osmondovu práci v této oblasti navázal jeho žák – Robert Sommer.
Sommer svými výzkumy rovněž v 50. letech v nemocnici Saskachevanux, kde
srovnával  rozdíly  v  chování  a  psychického  stavu  pacientek  v  rozdílně
upravených pokojích. Tyto výzkumy ukázaly, že formálně  zařízené pokoje s
mechanickým uspořádáním interiéru nemají pozitivní dopad na psychický stav,
sociální  chování  ani  zdravotní  stav  pacientek.  Toto prostředí  pro  svou
standardnost a chudost podnětů spíše negativně ovlivňovalo průběh nemoci.20

Další průlom znamenala práce Rogera S. Ulricha, který v 70. až 80.
letech zjišťoval, zda výhled z okna může mít vliv na dobu zotavení pacientů po
chirurgickém  zákroku.  Ulrichův  výzkum  přinesl  poznatek,  že  doba
rekonvalescence pacientů  s výhledem do zeleně byla v průměru kratší než u
pacientů s výhledem na cihlovou zeď.21

 3.1.1 Člověk v prostředí z hlediska psychologie

Lidská existence je odpradávna doprovázena činnostmi, které souvisejí
s různými  stupni  adaptace  životního  prostředí,  a jsou  vykonávány  vždy
za účelem uspokojování určitých potřeb (což je přirozená biologická vlastnost).
Tyto potřeby se zase váží na určité činnosti či charakteristické způsoby jednání,
které je možné v daném prostředí vykonávat.

Prostředí, ve kterém žijeme, působí nejen na naše zdraví, ale i na naši
psychiku. To se projevuje v komplexním souhrnu našeho jednání, rozhodování,
vnímání a chápání prostoru, ve kterém se pohybujeme. Interpretace prostředí je
přitom pro každého jedince ryze individuální. Kromě objektivních statických
faktorů  (jak  prostředí  fyzikálně  vypadá)  se v percepci  v daném  momentu
promítá i mnoho dalších charakteristik, jako je např. momentální zdravotní stav,
nálada, individuální rysy osobnosti, vzdělání, sociální pozice aj. 

Prostředí se jako určité „médium“ nachází mezi  člověkem a světem.
Prostředí  je  médium,  jazyk,  texty,  znaky,  architektonická reprezentace  či
obrazy.22 Prostředí  je  tedy  nutné  vnímat  jako  něco,  co  se  nachází  mezi
pozorovatelem a světem. 

Vztah  „prostředí-pozorovatel“  je  přitom  vzájemně  interaktivní:
prostředí  ovlivňuje  člověka  a lidská  činnost  i bytí  ovlivňuje  prostředí.  Tato
vazba  se vztahuje  nejen  na fyzickou  interakci  (změny  fyzického  stavu
a smyslových  vjemů),  ale  i na rovinu  psychologickou,  sociální  a kulturní.
Měníme-li určitým způsobem prostředí, měníme nejen to, jak jej vnímáme, ale

20 Schmeidler, K., Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě, Ing. Zdeněk
Novotný CSc., Brno 2001, str. 98

21 Ulrich, R. S., View through a window may influence recovery from surgery,
American Association for the Advancement of Science, 1984

22 Kučírek, J.: e-mailová korespondence, 1.12. 2006
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také  zároveň  i sami  sebe23 (v tvorbě  prostředí  lze  např.  sledovat  vnímání
historických hodnot či krystalizaci hodnot sociálních).

Po dobu  svého  života  je  každý  člověk  determinován  především
kulturou, dále do jisté míry strukturou, funkcí prostředí a jeho společenským
významem. Kromě toho má ještě každý jedinec jinak individuálně nastavenou
citlivost vůči vnímání svého prostředí jako celku a jeho jednotlivých složek.

Podle  psychologických  profilů  můžeme  sledovat  odlišnou  míru
a způsob  vnímání  a interpretace  vnějšího  prostředí.  Klasickým  případem  je
extroverze a introverze24,  což je míra,  nakolik  se člověk soustředí  na sebe či
na své  okolí.  Extroverti  jsou  více  orientováni  k vnějšímu  světu  a jsou  též
snadněji  přizpůsobiví.  V jednotlivostech  jsou  tito  lidé  velmi  vnímaví  vůči
barvám25 a preferují spíše teplé odstíny. Introverti naopak tíhnou spíše ke svému
vlastnímu niternímu světu a okolní prostředí je pro ně spíše projekčním plátnem
jejich vlastní subjektivní interpretace. V jednotlivostech se více zabývají tvarem
a obsahem než barvou, kde preferují studené odstíny.

Podobná nuance ve vnímání prostředí a jeho ovládání existuje i v rámci
pohlaví. Mužská populace více orientuje svou pozornost na exteriér a expanzi
do vnějšího  prostoru,  vyhledává  dynamiku,  vertikalitu  a pohyb  v otevřeném
prostoru. Naopak ženská část populace se spíše soustředí na statické interiéry
a uzavřený prostor. Více zde dominuje obsah, jednotlivé detaily a důležité jsou
též hranice, které interiér vymezují.26

Zajímavý  je  i podíl  smyslového  vnímání  vůči  okolí.  Až 90% vjemů
z prostředí  je  vnímáno  vizuálně.  Zbylé  informace  jsou  doplněny  hmatem,
sluchem (vjemy i mimo zorné pole) a čichem (vyvolání vzpomínek, asociací).
Tyto  vjemy  analyzujeme  a vyhodnocujeme  podle  jejich kvality  a hodnoty
ve vztahu  k našim  potřebám.  Souhrn  těchto  vlastností  prostředí  (jako  např.
kvalita  světla,  intenzita  zvuku,  struktura,  teplota)  působí  na náš  organismus
přímo a velmi často ovlivňuje naše možnosti užívání prostoru.

Prostředí  v sobě  zahrnuje  i individuálně  vnímanou  psychologickou
hodnotu,  která  se podílí  na našem  jednání.  To,  jak  prostředí  vnímáme,  je
nevyhnutelně a vzájemně provázáno s tím, jak se v daném prostředí chováme.
Různá prostředí mohou vybízet k specifickým činnostem, které se na strukturu
a funkci prostředí váží, popřípadě neposkytují adekvátní podmínky pro činnosti,
které jsou pro takováto prostředí cizí.

Další  rozměr  prostředí  může  spočívat  v jeho  filozofické,  etické  či
estetické rovině.27 K této oblasti se podrobněji obracím a zároveň se selektivně

23 Černoušek, M., Psychologie životního prostředí, Praha, Karolinum, 1992
24 Carl Gustav Jung (sledování orientace lidí vůči okolí, klasifikace čtyř psychických

funkcí: racionální myšlení a cítění, iracionální čití a intuice), další příklad dělení je
např. cyklotýmie (otevřenost k okolnímu světu, náladovost a citovost vůči
prostředí) a schizotýmie (pragmatičnost, racionalita v hodnocení okolí)
vypracované Ernestem Kretschmerem, či  typologie lidí dle jejich vztahu k přírodě
popsaná Williamem Sheldonem: ektomorf (naladění do svého nitra, prostředí
vnímáno pod vlivem projekce nálad a současného stavu než jaké skutečně je),
mezomorf (radost, optimismus a dobrodružství – ovládání, zkoumání, dobývání,
vlastnění okolního prostředí), endomorf (relaxace, citové vnímání, kooperativnost,
cit pro nuance)

25 viz Hermann Rorschach, teorie barev
26 Erikson, E., výsledky projektivní techniky, hodnocení kompozičních scén, které

vytvářely děti, citace z: Schmeidler, K., Sociologie v architektonické a
urbanistické tvorbě, Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno 2001

27 Černoušek, M., Psychologie životního prostředí, Praha, Karolinum, 1992
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zaobírám otázkou „Co vlastně vytváří domov?“, a to ve smyslu lidského bytí
a způsobu existování na zemi.

Struktura  prostředí  a jeho  bohatost  na různé  stimuly  mají  též  vliv
na subjektivní časový prožitek (stejně  dlouhá cesta se může jevit  ve srovnání
jako kratší, pokud je pro pozorovatele zajímavá, či naopak delší, je-li podnětově
chudá).28  Dalším zajímavým jevem je i tzv. fokální orientace29, kdy se subjekt
vztahuje  k určitému  ohnisku,  které  v něm  vyvolává  dojem  zajímavosti
a subjektivní atraktivity (pak se opět jeví cesty ven delší a naopak ke středu jako
kratší).

Nedostatek stimulů  a určujících prvků  může mít  až negativní  účinky,
jelikož člověk má přirozenou potřebu vjemové rozmanitosti. Prostředí, které je
podnětově chudé a monotónní, může sice uspokojovat určité funkce, rozhodně
však nepřispívá k naplnění všech stupňů lidských potřeb. Na straně druhé zde
stojí  různě  subjektivně  velká  potřeba  jistoty  a známého  prostředí,  kterému
rozumíme  a umíme  se v něm  pohybovat,  nechuť  ke změnám,  či  adaptaci
na prostředí nové. Bohatost na stimuly a jejich druh má též určité meze. Nemělo
by dojít k informačnímu přetížení, aby docházelo k únavě a poklesu míry zájmu
či redukce vnímání jednotlivých prvků (zahlcení a následná selekce až ignorace,
poté únava).

Člověk si svým poznáváním prostoru často vytváří subjektivní hranice
či přechody. Tyto prvky jsou ryze subjektivní a mají praktický význam pouze
pro člověka, který má sklon k systematizaci a racionalizaci (na pozadí může být
např.  strach  z prázdnoty  či  nekonečna).  To,  že si  člověk  vytváří  v prostoru
hranice, je zapříčiněno jeho teritoriální potřebou. Teritoriální chování v prostoru
můžeme  sledovat  i u zvířat,  u člověka  je  ale  mnohem  složitější
a modifikovanější.

Vnímání prostředí nespočívá pouze v pasivním příjmu informací. Jedná
se o velmi složitý proces, kdy často zpracovávání informací vede přímo k určité
aktivitě,  či  je  obsaženo  v našem  rozhodování.  Tyto  vjemy  si  můžeme
uvědomovat,  nebo je můžeme vnímat bez přímého vědomí, tzv. podprahově.
Podprahové vnímání se týká často jevů situovaných do pozadí naší pozornosti
a umožňuje nám tak filtrovat  určité  složky  podnětů  z prostředí  (podle jejich
subjektivní důležitosti), aby nedošlo k přehlcení organismu. V centru zájmu je
hlavní  informace  a vyhodnocování  ostatních  vjemů  se posouvá  do periferie.
Toto pozadí je pro naše vnímání též významné, již však neregistrujeme všechny
informace, které zde probíhají, pokud nedojde k náhlé změně jejich intenzity či
charakteristiky.  To,  co  je  od nás  vzdálené,  či  dokonce  to,  co  již  nevidíme,
se nám jeví jako méně významné a méně aktuální. Podprahové vnímání, jako
nedílná součást informací,  kterými na nás okolí  působí,  nás může nevědomě
vyprovokovat i k určité aktivitě.30

S prostorem přímo souvisí i možnost pohybu v něm. Při jeho hodnocení
a percepci  pozorovatel  subjektivně  odhaduje  možnosti  svého  pohybu
i vzdálenosti  ve vztahu  k předpokládané  trajektorii.  Tento  odhad  je  závislý
na předchozích  zkušenostech,  známosti  prostředí,  struktuře  prostředí,
na fyzickém stavu pozorovatele i spoustě dalších činitelů.

28 Černoušek, M., Psychologie životního prostředí, Praha, Karolinum, 1992
29 Černoušek, M., Psychologie životního prostředí, Praha, Karolinum, 1992
30 S těmito podprahovými podměty často pracuje reklamní průmysl. Zcela novými

pojmy je i neuroekonomie či neuroarchitektura, což jsou oblasti, které se soustředí
na aktivitu lidského mozku ve spojitosti reakcí na určité podněty.
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S odhadem  vzdálenosti  souvisí  i odhad  měřítka,  kdy  je  prostředí
vztahováno k subjektu. Pro odhad měřítka jsou určující prvky, které pozorovatel
zná a je informován o jejich velikosti vzhledem ke své fyzické schránce. Těmito
prvky může být buďto stafáž (stromy, lidé, zvířata či  jiné rozměrově  známé
věci),  nebo přímo výrazové prvky architektury (vstup, okno, patrová římsa),
které  lze  vztahovat  a porovnávat  v návaznosti  na předchozí  zkušenosti
s podobnými prvky. Pokud tyto elementy zcela chybí, nebo jsou neznámé či
dokonce  klamné,  může  být  odhad  měřítka  bez  jakéhokoliv  jiného  dalšího
kontextu  velmi  obtížný.  Dalšími  faktory,  které  se uplatňují  na hodnocení
měřítka,  jsou  geometrická  (velikost)  a vzdušná  perspektiva  (slábnutí  barev),
překrývání předmětů, výrazovost struktury (detaily) aj.

Faktory,  které  se velmi  výrazně  projevují  na fyzickém  i duševním
zdraví  člověka,  jsou hluk a zvýšená hustota.  Tyto činitele  vyvolávají  soubor
negativních  reakcí  a v extrému  dokáží  vychýlit  i sociální  a psychologické
chování jedince.

Hluk (zvuk, který je vnímán jako rušivý) dokáže zvýšit hladinu úzkosti
a navodit emocionální stres. Pokud je však hluk předvídatelný a je možné jej
kontrolovat, je tolerance k jeho snášení vyšší. Hlukem může být i zvuk, který
dokáže rušit při určité činnosti, ke které je potřeba se soustředit (např. čtení či
učení). Vzhledem k toleranci zvukových vjemů  při  vykonávaných činnostech
existují  dva  protikladné  typy.  Jedním  typem  jsou  lidé,  kteří  potřebují
k uspokojování svých potřeb či vykonávání určitých činností akusticky klidné
prostředí,  a druhý  typ  tvoří  ti,  kteří  jsou  schopni  se i v akusticky  bohatém
prostředí aklimatizovat, či je přímo vyhledávají, popř. vyvolávají (např. hudba
při práci či učení).

Dalším faktorem, který se nepříznivě projevuje na chování, je nadměrná
koncentrace uživatelů v určitém prostoru. Pokud jednání nemůže probíhat podle
optimálních prostorových potřeb a je narušena optimální proxemika subjektu,
může  docházet  k emociálnímu  stresu  a napětí,  pocitu  prchnout,  či  dokonce
agresivnímu chování.

Prostředí může být též nositelem symbolů.  Tyto symboly se většinou
váží  na určité  aktivity  či  jednání,  jehož  stopy  jsou  vneseny  do struktury
prostředí  a dekódovány  pomocí  daných  kulturních  znalostí. Se strukturou
určitého  prostředí  je  spjat  i soubor  očekávání  a společenských  norem  jak
se v daném prostředí chovat a pohybovat.31

Každé  prostorové  uspořádání  vyvolává  určité  pocity,  představy
a příslušné postoje, způsob jak jej vnímáme a jak se v něm chováme. Symboly
pak  fungují  jako  artikly,  které  navádějí  pozornost  do styku  se skrytým
významem či myšlenkou, kterou objekt či kompozice představuje. Zároveň zde
může  docházet  ke vzbuzení  emocionální  a estetické  odezvy  (skryté  roviny
vnímání).

 3.1.2 Člověk v prostředí z hlediska sociologie

V prostoru  se většinou  podílíme  na různých  formách  společenského
dění,  vnímáme  tedy  i sociální  dimenzi  tohoto  prostředí,  která  je  vytvářena
postoji,  vyznávanými  hodnotami,  různými  aktivitami  formujícími  strukturu
daného prostoru,  kulturním a historickým zázemím atd.  Na každého člověka
tedy, kromě prostoru samotného, působí rovněž to, jak je daný prostor sociálně
využíván,  jaká  obsahuje  společenská  pravidla  a omezení.  Toto  působení  je

31 Černoušek, M., Psychologie životního prostředí, Praha, Karolinum, 1992
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součástí celistvého souboru informací o prostředí, které vnímáme (resp. učíme
se vnímat) od našeho narození po celý zbytek života.

Určitá struktura prostoru tedy obsahuje soubor společenských norem,
jak v takovém prostoru jednat a jak se v něm pohybovat. Vzniká zde určitý tlak
prostředí  (či  imperativ),  který  nás  nutí  na tato  pravidla  reagovat.  Odchylka
od těchto pravidel bude vždy jinými považována jako „nenormální“ jev a určité
narušení (které může být stíháno sociální sankcí).

Další  potřeba člověka,  vytvářet  kolem sebe  minimální  nenarušitelný
prostor,  je  biologické  i sociální  podstaty.  Pokud tato  potřeba není  naplněna,
dochází k tomu, že se snažíme své prostředí uzpůsobit, modifikovat, nebo se mu
naopak  jako  nevhodnému  vyhýbáme,  nebo  se v něm  snažíme  pobývat
minimálně.  Tento  osobní  prostor  má  i psychologický  význam:  umožňuje
nadhled, pocit bezpečí, zachování odstupu a vlastní vymezené identity.

Při  sociálních kontaktech rozlišujeme několik druhů interpersonálních
vzdáleností,  které  chápeme  v souvislosti  s daným  subjektem  a podmínkami,
ve kterých  se komunikace  odehrává.  Tato  vzdálenost  je  odstupňována
v jakýchsi  bublinách  podle  míry  akceptovatelné  vzdálenosti  na intimní,
personální, sociální a veřejnou. Toto udržování vzájemných odstupů se nazývá
proxemika. Proxemika je proměnlivá dle věku, pohlaví, vzdělání, kultury aj.,
dále  záleží  na charakteristice  fyzikálního  prostředí  (tvar  stolu,  rozmístění
nábytku),  charakteristice  jedinců  (věk,  pohlaví,  navozená  emocionální
atmosféra),  charakteristice  interindividuálních  vztahů  (spolupráce,  přátelství,
sympatie)  a charakteristice  druhých  zúčastněných  (vůdcovství,  podřazené
postavení, tělesné znaky).32

Další  lidská  aktivita,  která  se bezprostředně  týká  chování  individua
v prostoru  souvisí  s tzv.  teritorialitou,  potřebou  vymezovat  si,  ovládat
a definovat pro svou existenci (a své potřeby) určitý prostor kolem sebe a mít
též možnost jej kontrolovat. Závažnost tohoto prostoru i schopnost jej ovládat
souvisí s jeho vizuálním přehledem. Lidské teritoriální chování též vymezuje
postavení jedinců  v různých společenských strukturách, i oprávněnost užívání
daných prostorů. Teritorialita velmi ovlivňuje lidské chování v daném prostoru
(např. v obranné situaci posiluje pozici obránce a oslabuje narušitele).

Mezi  výrazné  biologické  a psychologické  potřeby  patří  i potřeba
soukromí.  Soukromí  představuje  někdy až naléhavou potřebu být  osamocen,
odtáhnout  se od prostředí,  které  je  přeplněno  a zahlceno  jinými  jedinci  či
velkým  množstvím  vizuálních,  akustických  a dalších  podnětů.  Soukromí  je
budováno  na základě  osobních  představ  a vzájemně  expanduje
do bezprostředního okolí (vazba na problematiku domova).

 3.1.3 Člověk v prostředí z hlediska existenčního

Pro svůj život na zemi potřebuje člověk určitou existencionální oporu.
Prostředkem, který mu tuto oporu může poskytnout, je právě architektura, která
prostředí „vytváří“ a lidské bytí (způsob bytí) tak ovlivňuje.

Oporou však nemůže být architektura jakákoliv, nýbrž taková, se kterou
se člověk identifikuje. Existencionální prostor,  podle Ch.N. Schulze33, obsahuje
dva  základní  vztahy:  prostor  a charakter,  jež  v přenesení  na základní

32 Černoušek, M., Psychologie životního prostředí, Praha, Karolinum, 1992
33 Schulz, Ch. N.: Genius Loci – k fenomenologii architektury, Odeon, Praha 1994
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psychologické  funkce  vztahu  mezi  člověkem  a prostředím  jsou  schopnost
orientace a možnost identifikace.

• Domov

Součástí způsobu bytí i specifického principu nahlížení na architekturu
je chápání prostředí jako „vnitřek“ (osobní prostor, domov) a „vnějšek“ (okolí).
Způsob  existence,  povaha  či  vzájemné  vztahy  jsou  přitom  v těchto  dvou
rozdílných sférách velmi rozdílné.

Domov byl a zřejmě stále ještě je nezastupitelnou polohou a hodnotou
lidského bytí a jeho dohledné civilizace.34  Domov představuje významově pro
člověka určitou stabilitu.

Domov je též určitý způsob, jak být,  jak se „zdržovat“ v konkrétním
místě  jsoucího  světa.35 Domov  je  útočištěm  před  okolním  světem  (i když
ve smyslu jistoty též „nekrytý“ - i domov může být zničen). Rozhraní domova,
podle V. Horty, spočívá někde na předělu mezi  vnitřním soukromím a vnější
veřejností.

Oddělení  soukromí,  vnitřních  prostor  (oikos)  od  vnějšího,  veřejného
prostoru (polis) je příznačné zejména pro západní kultury. Oikos je chápán jako
domov od doby antických civilizací.

Domov  bezpochyby  funguje  i jako  vztah  mezi  určitým člověkem či
společenstvím (rodina) k určitému místu36. Jedná se tedy i o odkaz k určitému
místu či prostoru.

To,  co  představuje  domov,  buď  jako  hmatatelná  přítomnost,  či
symbolická reprezentace,  je  však  velmi  těžko uchopitelné a ještě  nesnadněji
definovatelné.  Domov  může  být  vytvářen  jako  jedinečné  útočiště  s velmi
koncentrovaným  charakterem  (množství  významů,  zahuštění  různým
vybavením  a prvky)  či  jako  „pouhé“  místo  k setrvávání  s rozvolněností
a otevřeností.

Přes nejrůznější podoby však domov obsahuje dva principy: podmínky
a vztah.  Vztah  je  zaměřen  obvykle  k nosným  osobám  (rodina),  podmínky
se týkají  základních  nároků  na prostředí,  které  by  mělo  být  vhodné  pro
uspokojování  psychologických a materiálních  potřeb,  tj.  pro  realizaci  vztahů
(proxemika,  teritorialita),  technicky  bezkolizní  (střecha  nad  hlavou,  teplo,
sucho),  hájitelné (bezpečí,  kontrolovatelnost)  a soukromé (možnost  se chovat
bez přetvářky, moci být sám sebou).37

Důležitá  je  i forma  vlastnického  vztahu  k bytu  či  podmínky,  jak  je
možné se v něm chovat (co je možné si dovolit). Otázkou je, zda a za jakých
podmínek je pak možné jisté místo považovat za domov.

Významné  je  i časové  trvání  ve vztahu  k činnostem  a záměrům
k domovu. Jinou kvalitu vytváří žití v přítomnosti (spotřebovávání, přežívání,
improvizace)  a odlišnou  naopak  vztah  k dlouhodobosti,  přetrvávání,
starostlivosti o domov (plánování, tradice).

34 Hort, V.: Domov a psychoterapie, kopie textů z archívu PhDr. J. Kučírka
35 Čálek, O.: Domov a bezdomoví, Ústav pedagogických a psychologických

výzkumů UK, Praha
36 Čálek, O.: Domov a bezdomoví, Ústav pedagogických a psychologických

výzkumů UK, Praha
37 Hort, V.: Domov a psychoterapie,  kopie textů z archívu PhDr. J. Kučírka
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V mládí je pro člověka domov výchozím prostředím, skrze které se učí
poznávat vnější svět a pozvolna se na něj adaptovat. Pro dospělého člověka je
domov  způsobem  vlastního  přijetí  toho,  jaký  ve skutečnosti  je.  Domov  je
místem, kde člověk může nalézt jistotu, svobodu a důstojnost. Ve stáří, kdy jsou
často vztahy a spolužití ovlivněny nemocí, bezmocí a určitou nutností větších či
menších kompromisů, je někdy velmi těžké rozeznat hranici, kdy se stále jedná
o domov  a kdy  spíše  o „přebývání“  (toto  však  neznamená,  že potřeba  mít
domov, či být doma není přítomna).

 3.1.4 Člověk jako uživatel stavby

Potřebami  uživatelů  je  nutné  se primárně  zabývat  při  vytváření
jakéhokoliv  návrhu  hmotného  prostředí.  Toto  tvrzení  může  vypadat  jako
samozřejmé,  ale  ne vždy bývají  v úvahu zahrnuty  opravdu všechny potřeby
a nároky,  které  uživatel  má.  Specifické  nároky  starých  a nemocných  lidí
se přitom  při  projektování  příliš  hluboce  nezkoumají  a často  se počítá
s přechodem  k životu  s menšími  kvalitami  (snižování  výkonnosti,  fyzické
opotřebení,  nemoci  aj.)  jako  samozřejmostí  z důvodů  omezené  či  oslabené
fyzické  nebo  mentální  kapacity.  Tato  skupina  uživatelů  však  stárnutím  či
nemocí  nepřichází  o zcela  jedinečný  a celistvý  soubor  vlastností  a potřeb,
a proto by kromě  ekonomických, funkčních a technických aspektů  do návrhů
měly být vneseny i všechny ostatní principy týkající se kvality prostředí, jako
míry vyhovění stavby všem nárokům na ni kladeným.

Důležitý je tedy primární uživatel (a jeho potřeby), na kterého je stavba
zacílena, a to ne ve snaze jen o co nejefektivnější obsluhu tohoto uživatele, ale
především (!) v úsilí o kvalitu jeho života či kvalitu prožitku v daném časovém
intervalu.

 3.2 Potřeby

Lidské  potřeby  jsou  základním  projevem  vztahu  člověka  k sobě
samému i k jeho prostředí. Můžeme je chápat jako nároky organismu spojené
s bytím, životní hodnoty, cíle či tužby a přání.38

Existuje  zde  vždy  reciproční  vztah  mezi  „vnějším“  světem a vnitřní
rovnováhou každého člověka. Při „ideálním stavu“ „vnějších“ podmínek člověk
jedná tak, že uspokojuje v různé míře různé úrovně svých potřeb. Organismus je
tak udržován v rovnováze. Při nemožnosti realizace určitých potřeb však může
docházet  k neuspokojování,  frustraci,  která  porušuje  rovnováhu  i vztah
k ostatním hodnotám.

Potřeby člověka a subjektivní význam ve vztahu k jejich naplňování je
dynamickou veličinou, která závisí na podmínkách vnitřních (např.  zdravotní
stav subjektu) i vnějších (např. společenská situace, ve které se subjekt či celá
společnost nahází). Možnosti v uspokojování jednotlivých potřeb a subjektivní
přikládání  jejich  významu  mohou  být  v průběhu  života  člověka  významně
pozměněny jak stářím, tak nemocí.

Na následujícím obrázku jsou rozvinuty potřeby člověka (bez vlivu stáří
či  nemoci) tak, že nejníže jsou položeny potřeby základní a s každým patrem
výše jsou uvedeny další hierarchizované okruhy navazujících potřeb.

Podle teorie potřeb PhDr. Chloubové staří lidé již nemají své „vysoké
domy životních potřeb“, jako je to u dospělých. Starým lidem stačí malé, ale

38 Chloubová, H.: Změna potřeb ve stáří. Zpravodaj ústavů sociální péče, č. 2/2005,
vydavatel Marcom-Praha, str. 22–23.
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účelné  „domky“  s pevnými  základy  tělesných  potřeb  –  zdraví.  V těchto
pomyslných domcích, budou sice důležité místnosti, kterým se starý člověk rád
vyhýbá např. tělocvična, koupelna. Jiné místnosti obývá rád a často: jídelnu,
toaletu, ložnici  a pohodné křeslo,  ze kterého je dobře vidět  televizi  či  pohyb
na silnici nebo chodbách.

Ilustrace 1: Dům životních potřeb, Chloubová, 199239

Lidské potřeby obsahují též určitou hierarchii uspořádání, kterou v 30.
letech 20. století popsal americký psycholog Abraham Maslow. Maslow rozdělil
potřeby z hlediska jejich naléhavosti na:

A) Základní potřeby

• Fyziologické potřeby (chlad, žízeň, spánek, odpočinek, atd.)

• Potřeby bezpečí (v situacích ztráty, nebezpečí, atd.)

B) Psychologické potřeby

• Potřeby přináležitosti  a lásky (být milován, akceptován, někomu
patřit, atd.)

• Potřeby umění (potřeba výkonu, kompetence, respektu, atd.)

C) Potřeby  sebeaktualizace  (tzv.  „vyšší  potřeby  jako  osobní  růst,
kognitivní a estetické potřeby, atd.)

Na Maslowovu teorii potřeb navázal a hlouběji  rozpracoval Frederick
Hezberg. Herzbergova teorie bývá též označována jako motivačně hygienická
teorie a je založena na předpokladu, že člověk má dvě skupiny protikladných
potřeb:  živočišnou  potřebu  vyhnout  se  bolesti  a  lidskou,  kulturní  potřebu
psychického růstu.

Potřeby  je  též  možno  systematizovat  do čtyřech  základních  okruhů,
podle  jejich  povahy,  které  rovněž  obsahují  hierarchické  vztahy  v různých

39 Chloubová, H.: Změna potřeb ve stáří. Zpravodaj ústavů sociální péče, č. 2/2005,
vydavatel Marcom-Praha, str. 22–23.
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proporcích mezi  jednotlivými  potřebami v daném okruhu.  Jednotlivé okruhy
potřeb (jakož i jednotlivé potřeby) se vždy též vzájemně ovlivňují40.

Fyziologické Sociální Psychické Duchovní

spánek
strava
vylučování
hygiena
pohyb
dýchání
dotek
mírnění bolesti

citové potřeby
potřeby sebeúcty
potřeba nezůstat
sám

bezpečí
lidská důstojnost
být respektován
autonomie
potřeba klidu
informovanost

potřeba lásky
hledání smyslu
života
event. náboženské
potřeby
potřeba klidu
usmíření
strach ze smrti

seberealizace
estetické potřeby

Tabulka 1: Orientační výčet potřeb podle jednotlivých okruhů

Ilustrace 2: Pyramida potřeb (pracovní schéma)

Obě  předchozí  teorie  jsem  se pokusila  sloučit  do pyramidálního
schématu (viz ilustrace č. 2), které by postihovalo jak hierarchii, tak jednotlivé
okruhy  potřeb.  Realizace potřeb úrovně  B  a C se zpravidla  zakládá na míře
uspokojení potřeb A, které jsou tvořeny základními fyziologickými požadavky
našeho  organismu  a naší  fyzické  existence.  Potřeby  B  jsou  hierarchizované
okruhy  sociálních,  psychických  a duchovních  požadavků,  které  mohou  mít
k sobě  navzájem  individuální  velikostní  poměr  a vzájemně  na sebe  působit.
Potřeby  C  nemusí  vždy  nastupovat  u každého  člověka.  V principu

40 Chloubová, H.: Změna potřeb ve stáří. Zpravodaj ústavů sociální péče, č. 2/2005,
vydavatel Marcom-Praha, str. 22–23.
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hierarchického  uspořádání  potřeb  existuje  též  několik  výjimek41.  Příkladem
takovéto výjimky může být období, které je velmi blízké blížící se smrti, kdy
může dojít  též  k subjektivnímu přehodnocení  důležitosti  jednotlivých  potřeb
i úrovní jejich hierarchie.

Každý  člověk  má  též  podle  svých  osobnostních  charakteristik,
hmotného a kulturního prostředí, ve kterém se nachází, stanovené různé měřítko
subjektivního chápání a preference důležitosti  potřeb. To se mění  v závislosti
na určité situaci a také postupně během lidského života.

Největší  rozdíl  je  patrný ve vnímání  realizace a uspokojování  potřeb
fyziologických.  V období  vrcholu  fyzické  dospělosti  a funkčnosti  organismu
(za předpokladu, že vnější podmínky umožní realizaci těchto potřeb) se člověk
soustředí na naplňování a uskutečňování potřeb B, popř.  C.  Potřebám A není
přikládána  důležitost,  protože  jejich  naplňování  se děje  většinou  bez
závažnějších problémů (jejich naplňování je chápáno jako samozřejmé). To vše
funguje zhruba do doby, než se vlivem stárnutí organismu či nemoci stane to,
že se na tyto potřeby musíme začít soustředit a vynakládat na jejich zabezpečení
větší  úsilí42.  Poté  nastává  období,  kdy  dochází  k přehodnocování  priorit
a hodnot. Jsou-li pak zásadním způsobem ohroženy potřeby fyziologické (A),
dochází k zasažení i ostatních oblastí  (úroveň  B – jako je například vnímání
autonomie,  svého postavení  ve společnosti,  přístup k sobě  samému,  možnost
plánování  do budoucnosti  aj.)  a následně  jsou  hierarchicky  výše  položené
potřeby redukovány (v zájmu primárního zabezpečení fyzické existence) a často
dochází k ohrožování psychické, sociální a duchovní rovnováhy.

adaptabilní stav43 stařecká křehkost terminální stav

A malá subjektivní váha velká subjektivní váha velká subjektivní váha

B velká subjektivní váha subjektivní váha klesá relativní, individuální

C individuální

Tabulka 2: Čtyři základní okruhy potřeb a míra jejich významnosti

 3.2.1 Statistické údaje

• Stárnutí

V současné  době  i výhledově  bude  muset  Evropa  čelit  závažnému
problému  stárnutí  populace.  Tyto  rozsáhlé  a nezvratné  změny  ve věkové
struktuře  obyvatelstva  jsou  zapříčiněny  vlivem  měnící  se demografické
struktury  (vzrůstající  podíl  obyvatel  ve věku  nad  šedesát  let),  technickým
pokrokem  (vyšší  životní  standard),  pokrokem  v medicíně  (nové  objevy

41 Abraham Maslow: podle jeho teorie z principu hierarchického uspořádání potřeb
existuje několik výjimek: 1. někteří lidé jsou vrozeně tvořiví, 2. u některých osob
může být trvale snížena aspirace na vyšší cíle v důsledku masivní deprivace
základních potřeb v minulosti. 3. někteří lidé mají vysokou toleranci k frustraci
fyziologických potřeb, a jestliže byly jejich základní potřeby dlouhou dobu
uspokojovány, mohou časem ztratit svůj význam. 4. potřeba úcty může být silnější
než potřeba lásky, protože získání úcty se stává prostředkem získání lásky
(milováni bývají často lidé silní a úspěšní, vzbuzující respekt a úctu).

42 Chloubová, H.: Změna potřeb ve stáří. Zpravodaj ústavů sociální péče, č. 2/2005,
vydavatel Marcom-Praha, str.22–23.

43 Viz část „Nároky“, jako „adaptabilní stav“ označuji období, kdy není potřeba
speciálního designu oproti „průměru“. Tento stav se např. nevztahuje na počáteční
a pozdní roky života, kdy je potřeba přizpůsobeného prostředí či designu,
vycházejícího z ergonometrie či různých specifických nároků.
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a technologie,  vliv  na oddalování  smrti)  a změnou životního  stylu/prioritních
hodnot (např. pokles plodnosti).

Podle prognóz by měl v roce 2030 narůst v ČR počet seniorů o 1 milión
osob  (tj.  cca  2,5 miliónů  celkem),  v roce  2050  by  se pak  zvýšil  přibližně
o dalších 0,5 miliónů osob, což by již znamenalo zhruba 30% podíl ve skladbě
celkové populace.

Ilustrace 3: Projekce obyvatelstva ČR do roku 2030, ČSÚ, 2003

Nynější tendence ve vývoji populace naznačují, že v budoucnu mohou
nastat  velmi  vážné  problémy  z hlediska  ekonomického a sociálního
zabezpečení. V současné době na každého důchodce připadají tři  ekonomicky
aktivní  osoby  a kolem  roku  2030 to  budou  pouze  osoby  dvě.  Požadavky
na zvýšené  náklady  porostou  zejména  v sektoru  zdravotnictví  a sociálních
služeb.

Se stárnutím  obyvatelstva  je  spojen  ještě  jeden  jev,  který  má  vliv
na podíl  pohlaví  v populaci.  Je  to  nižší  naděje  dožití  u mužů.  Podíl  mužů,
kterých se oproti ženám rodí více (cca o 6%), se vyrovná v našich podmínkách
zhruba v 53 letech (resp. vlivem migrace ve 48 letech)44  a s vyšším věkem pak
disproporční  převaha žen již  jen narůstá.  Žen ve věku osmdesát  let  je  např.
u nás dvakrát, v devadesáti letech až třikrát více než mužů. Tento fakt by opět
mohl  sehrát  významnou  roli  v designu  či  v architektuře  z hlediska  aplikace
antropometrie a ergonometrie na prostředí a užitné předměty.

Stárnutí  populace a přibývání starých a velmi starých lidí  je pro naši
společnost velkou otázkou do budoucna. Je zjevné, že na tuto výzvu bude muset
reagovat i naše prostředí, které si vytváříme, a jeho koncepce jistě sehraje ještě
významnou  roli  při  dalším  vývoji.  Způsob,  jakým bude  zacházeno  s lidmi,
jejichž  bytí  je  zatíženo  stářím  či  nemocí,  má  mnoho  společného  s mnoha
dalšími oblastmi, jako je např. právo, ekonomie, medicína, stavebnictví či etika.
Takový způsob může být jak humanizovaný, tak dehumanizovaný45 (ve smyslu
poskytování zdravotní i sociální péče).

44 Glosová, D. a kolektiv: Bydlení pro seniory, Era, Brno 2006, kapitola Jak
stárneme …, Boris Burcin, Tomáš Kučera, str. 14

45 Educating for Dignity, A Multi-disciplinary Workshop, Dignity and Older
Europeans, 2003, spolupráce Kalvach, Z., překlad Kellnerová-Kalvachová, L.,
Kalvachová, L., Cesta domů, Praha, 2004
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• Nemoci

Ve velmi pozdním věku bude populace postihována ve větším rozsahu
chronickými  a degenerativními  nemocemi.  Tato  skutečnost  se projeví
nejcitlivěji  ve ztrátě  soběstačnosti  a sociální  závislosti  (nároky  na zařízení,
pečovatele).  Pro  tvorbu životního prostředí  i designu zde vyvstává naléhavá
potřeba maximální prevence a oddalování vzniku závislosti.

Kromě fyzických poškození budou senioři postihováni také nemocemi
majícími  vliv  na duševní  kapacitu.  Současné  studie  v Německu  ukazují,
že středně těžkou až těžkou demencí je postiženo  800 až 900 tisíc lidí (včetně
nemocných v raném stádiu choroby je to 1,2 miliónů, tj. 1,5%).

 Riziko onemocnění demencí se zvyšuje s narůstajícím věkem. Mezi 60.
a 70. rokem je postiženo asi 1-2% lidí. Mezi 70 a 80 lety je to 5-7% (postižený
je cca každý patnáctý člověk) a mezi 80 a 90 lety je to již 15-20% (téměř každý
pátý člověk v této věkové skupině je postižen nějakou nemocí demence).46

V souvislosti  se stárnutím  populace  je  tedy  velmi  pravděpodobné,
že se v dalších  letech  bude  i nadále  kontinuálně  zvyšovat  počet  nemocných
demencí. Za třicet let by jich podle odhadů mělo být cca o 40% více než dnes.
S ohledem na tento fakt bude nutné též řešit způsob péče a vytvoření důstojných
podmínek k jejich životu.

Dalšími daty, která jsou pro tuto práci relevantní (z hlediska zaměření
na poskytování péče terminálně nemocným), jsou údaje o příčinách úmrtí, věku
úmrtí, incidenci zhoubných nádorů atd.

pořadí
věkový interval

0-4 5-24 25-44 45-64 65+

1 stavy vzniklé při
porodu

úrazy úrazy novotvary nemoci
oběhové
soustavy

2 úrazy sebevraždy novotvary nemoci oběhové
soustavy

novotvary

3

4

novotvary =
nemoci oběhové
soustavy

novotvary nemoci oběhové
soustavy

nemoci trávicí
soustavy

nemoci
dýchací
soustavy

nemoci nervové
soustavy

sebevraždy úrazy nemoci trávicí
soustavy

5 nemoci dýchací
soustavy

nemoci oběhové
soustavy

nemoci trávicí
soustavy

nemoci dýchací
soustavy

úrazy

Tabulka 3: Přehled nejčastějších příčin úmrtí pro jednotlivé věkové skupiny, zastoupení
diagnóz, data za rok 2000, ÚZIS, ČSÚ47

Mezi nejčastější příčiny úmrtí ve věku do čtyř let patří smrt následkem
stavu vzniklého po porodu, v období od pěti do čtyřiceti čtyř let dominují jako
příčiny úmrtí úrazy, které se však v následujících letech dostávají mimo první tři
místa.  Od čtyřicátého  pátého  roku  výše  zde  dominují  jako  příčiny  úmrtí

46 Schwarz, G., evangelická společnost Stuttgart, poradenství o Alzheimerově
chorobě: Četnost výskytu nemocí demence v SRN, 2004

47 Kalvach, Z., Mareš, J., Prudký, L., Ptáček, O., Sláma, O., Špinková, M., Špinka,
Š.: Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky), Projekt: Podpora
rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open
Society Funds Praha, nositel projektu: Hospicové občanské sdružení Cesta domů,
Praha, 2004
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novotvary, nemoci oběhové soustavy a nemoci trávicí a dýchací soustavy (viz
graf  č.  2).  Změna pořadí zastoupení úrazu ve věkové hranici  čtyřicet  pět  let
a více  by  mohla  znamenat,  že s vyšším  věkem  se objevuje  častější  výskyt
onemocnění, které převažují nad úmrtími způsobenými úrazem.

Mezi nejčastější příčiny úmrtí souhrnně (pro všechny věkové kategorie)
patří  nemoci  oběhové  soustavy  a novotvary.  Další  časté  příčiny  smrti  jsou
vlivem úrazu (či otravy), nemoci trávicí soustavy. Zbylé ostatní nevyjmenované
příčiny tvoří 5%.

Ilustrace 4: Nejčastější příčiny úmrtí, zde vyjmenované nemoci tvořily příčiny 95%
všech úmrtí, data za rok 2000, ÚZIS, ČSÚ48

Nejčastějším onemocněním, kterým trpí lidé indikovaní pro paliativní
péči,  (a nejčastějším druhým onemocněním pro českou populaci  vůbec) jsou
novotvary  (cca  90-95%  onemocnění  v hospici)  a jiná  závažná  chronická
onemocnění  ohrožující  na životě.  Vývoj  incidence zhoubných  novotvarů  má
v České republice bohužel stále stoupavou tendenci.

Ilustrace 5: Vývoj incidence zhoubných novotvarů u mužů a žen (1985-2003)49

48 Kalvach, Z., Mareš, J., Prudký, L., Ptáček, O., Sláma, O., Špinková, M., Špinka,
Š.: Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky), Projekt: Podpora
rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open
Society Funds Praha, nositel projektu: Hospicové občanské sdružení Cesta domů,
Praha, 2004

49 Zdroj: ÚZIS, Zhoubné nádory v roce 2003
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Vývoj úmrtnosti (oproti stoupající incidenci) na zhoubné novotvary má
stagnující  tendenci.  Ve srovnání  s evropským standardem vykazují  však naše
statistiky mnohonásobně vyšší čísla, a to obzvláště u žen, kde se rozdíl oproti
standardu blíží téměř dvojnásobné hodnotě. O poznání „lépe“ jsou na tom muži,
kdy se rozdíl blíží „pouze“ jedné čtvrtině. Z počtu smrtí zaviněných novotvary
zaujímá Česká republika mezi ostatními evropskými státy co do množství hned
druhé  místo  po Maďarsku.50 Tyto  údaje  podtrhují  oprávněnost  a nutnost
paliativní péče a přivádí k zamyšlení po příčinách takto „nadstandardně“ vysoké
úmrtnosti na rakovinné onemocnění.

Ilustrace 6: Vývoj incidence zhoubných novotvarů u mužů a žen (1985-2003)51

 3.3 Potřeby terminálně nemocných

Označení terminálně nemocného je vcelku obtížné. Mnohem častěji je
možné toto období určit u nádorových onemocnění, kdy jsou známy informace
o nádoru  a společně  s klinickým  obrazem  je  zde  i zde  vysoký  stupeň

pravděpodobnosti  identifikované  prognózy.  U pacientů  s neonkologickým
onemocněním je však už tato prognóza ne zcela rozpoznatelná. Převážná část
úmrtí následuje po náhlé progresi jinak chronického onemocnění, komplikaci
imobility  či  celkové sešlosti  organismu u velmi starých lidí  (za terminální  je
považována i celková sešlost věkem).52

Člověk, který se ocitá (někdy i zcela náhle a nečekaně) na konci života,
je  velmi  citlivou  a zranitelnou  bytostí.  Skutečnost  „umírání“  a „predikované
konečnosti“ je tak závažnou situací v životě člověka, že nezbytně vyvolá celou
řadu nečekaných (často i nevítaných) změn v jeho osobnosti i v jeho nejbližším
okolí.  Možnosti  umírajícího jsou invazivní  nemocí  (popřípadě  též i věkovou
sešlostí)  omezeny,  postupně  se stává  závislým  na pomoci  druhých  a jeho
potřeby se mění pod vlivem nových skutečností. Tyto potřeby chápe paliativní
medicína  komplexně,  člověk  je  pro  ni  totiž  jedinečnou  a celistvou  bytostí,

50 Statistika EUROSTAT, 2004, Smrt způsobená nádorem
51 Zdroj: ÚZIS, Zhoubné nádory v roce 2003
52 Kalvach, Z., Mareš, J., Prudký, L., Ptáček, O., Sláma, O., Špinková, M., Špinka,

Š.: Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky), Projekt: Podpora
rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open
Society Funds Praha, nositel projektu: Hospicové občanské sdružení Cesta domů,
Praha, 2004
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a důraz  je  tedy  kladen  nejen  na péči  o tělo,  ale  též  o duši  (respektování
sociálních, psychologických a duchovních aspektů).

Ilustrace 7: Zastoupení klientů s onkologickou a neonkologickou diagnózou, Hospic sv.
Štěpána v období 2002-2004, zdroj: Výroční zpráva 2002, 2003, 2004

Ilustrace 8: Spektrum onkologických diagnóz, Hospic sv. Štěpána v období 2002-2004,
zdroj: Výroční zpráva 2002, 2003, 2004

Priorita specifických potřeb lidí,  kteří  se blíží ke konci své existence,
se v průběhu času mění. Kromě fyziologické potřeby (zejména tišení bolesti),
se mohou dostat do popředí i potřeby nefyzické povahy.

Ilustrace 9: Věková struktura DCO případů a všech hlášených zhoubných nádorů (ČR,
2002) (DCO - zhoubné novotvary vykázané pouze na základě Listu o prohlídce
mrtvého)53

53 Zdroj: ÚZIS, zpráva ze dne 15.12.2005
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Podle  výročních  zpráv  vybraných  hospiců54 je  největší  procento
indikovaných klientů ve věku mezi 71-80 lety. Tato věková hranice představuje
jakýsi pomyslný vrchol grafu, jehož obrys pak mírně klesá směrem k nižšímu
věku  a příkřeji  směrem  k vyšším  rokům.  Je  tedy  důležité  si  uvědomit,
že hospicoví pacienti nemusí být vždy pouze staří lidé, ale i lidé v produktivním
věku.  Procento  pacientů,  kteří  ještě  nedosáhli  61 let  (hranice  vzhledem
k dostupné  statistice  a odchodu  do důchodu),  se pohybuje  kolem  25-15%
z celkového počtu přijatých pacientů.

Ilustrace 10: Ilustrační statistika zastoupení klientů podle věku, na ose x je znázorněn
věk hospitalizovaných klientů a na ose y jejich počet, Hospic sv. Štěpána
v Litoměřicích, výroční zpráva za rok 2004, 2005

Jelikož tvar  obrysové křivky  grafu  četnosti  podle věku hospicových
klientů nekopíruje u věkových skupin od 81 a více let počet výskytu hlášených
zhoubných nádorů, lze se zamýšlet nad příčinou této odlišnosti. Tou by mohlo
být možné umístění určité části těchto lidí v jiných zařízeních (zdravotnického
či sociálního charakteru), nižší propitvanost, či jiné důvody.

Pracovně  byly  v rámci  této  disertační  práce  rozděleny  potřeby
hospicových pacientů tak, aby je bylo možné diferencovat jak vzhledem k život
ohrožujícímu  onemocnění,  tak  i vzhledem  k pokročilému  věku.  Do lidských
potřeb zde zasahuje jednak nevyléčitelná nemoc se svými  syndromy,  jednak
v některých případech též stáří a sešlost lidského organismu věkem.

 3.3.1 Potřeby determinované život ohrožující nemocí

U terminálně  nemocného se může měnit  priorita  jednotlivých okruhů
potřeb. Kromě  potřeby tišení bolesti se do popředí dostává též potřeba tlumit
bolest  emocionální  a psychickou.  Vnitřní  utrpení  může  být  často  i daleko
intenzívnější a vyžaduje velice citlivou péči.55

Určité  tělesné  potřeby  mohou  být  nemocí  narušeny  tak,  že je  není
možné naplnit. Frustrace těchto potřeb má negativní vliv na subjektivní cítění
s těmito potřebami spojené (např. bolest, únava)56. K poruše zdraví se připojuje
i stres, strach či agrese.

54 Pro informační přehled použito těchto výročních zpráv: Litoměřice 2003, 2004,
2002, Rajhrad 2003, Kostelec 2003, 2004, Plzeň 2004.

55 Byock, I.: Dobré umírání, Vyšehrad, Praha 2005
56 Chloubová, H.: Změna potřeb ve stáří. Zpravodaj ústavů sociální péče, č.2/2005,

vydavatel Marcom-Praha, str. 22–23.
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V následující tabulce jsou uvedeny čtyři základní charakteristiky, které
vznikly  diskuzí  odborníků  na téma  představy  o důstojném  umírání.
Z uvedených charakteristik jasně vyplývá komplexnost této problematiky.

Charakteristiky d ůstojného umírání

1 účinné mírnění
tělesného strádání

umírání bez bolesti, dušnosti, předchozího utrpení

2 možnost, dosažitelnost
přítomnosti blízkých
osob

nebýt osamocen, mezi cizími lidmi, přání zemřít doma,
mít pocit bezpečí, možnost přivolání blízkých, ale i být
sám

3 uspokojení duševních
a duchovních potřeb

vyrovnanost, smíření, nalezení smysluplnosti života,
dostupnost pomoci v oblasti duševní i duchovní

4 důstojnost situace při vědomí, být respektován, individuální přístup,
respekt, soukromí, intimita, bez přístrojů, čistota, ticho

Tabulka 4: Obsah konceptu „dobrá smrt“ a „důstojné umírání“, výsledek metody focus
group – skupinové diskuze s účastníky různých profesí, STEM, 200357

 3.3.1.1 Fyziologické potřeby

Fyziologické  potřeby  musí  být  nezbytně  uspokojovány,  jelikož  jsou
primární. Jde zde nejenom o stav nemocného, ale i klid blízkých a pečujících.

Nemocné tělo umírajícího je často výrazně  vychýleno od normálního
stavu.  To se týká  hlavně  množství  příjmu potravy  a tekutin.  Organismus  již
často není schopen živiny zpracovat ani využít.58

• Spánek

Tato potřeba je základní, důležitá pro regeneraci fyzických i duševních
sil. U nemocného člověka může být tato potřeba pozměněna, proto je důležité ji
respektovat (např. přizpůsobení vizity, vstupů na pokoj).

• Strava

Chuť  se může  velmi  změnit,  a to  jak  ve výběru,  tak  v množství
přijímané stravy. Chuť  k jídlu a k pití  často klesá, což je vyvoláno měnícími
se funkcemi organismu. Vhodná je péče o dutinu ústní, jelikož nemocný často
pociťuje  sucho  v ústech  (může  působit  též  vnitřní  mikroklima,  vlhkost
prostředí),  organismus  však  již  nemusí  být  schopen  tekutiny  ve větší  míře
přijímat.

• Vylučování

Vylučování  stolice  a moči  je  často  modifikováno  nemocí  či  velkým
přísunem léčiv (pachy, vliv má kubatura a větratelnost místnosti).

• Hygiena

Udržování hygieny je významné jak pro fyzický stav, tak pro dobrý
pocit nemocného (čich, kontakt s okolím aj.). Při  pomoci s hygienou dochází

57 Kalvach, Z., Mareš, J., Prudký, L., Ptáček, O., Sláma, O., Špinková, M., Špinka,
Š.: Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky), Projekt: Podpora
rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open
Society Funds Praha, nositel projektu: Hospicové občanské sdružení Cesta domů,
Praha, 2004

58 Svatošová, M.: Hospice a umění doprovázet, Ecce homo, IGEPA Odolena voda,
2003, str. 142
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k důležitému  kontaktu  ošetřovatelského  personálu  s klientem  (vliv  má
prostorové  uspořádání  –  možnost  asistence,  pomoci,  povrchy  a materiály,
vybavení a forma hygienického zázemí).

• Pohyb

Pro nemocného na lůžku je pohyb velmi důležitý (udržování určitých
funkcí  organismu,  souvislost  s psychikou  atd.).  Podpůrnými  aktivitami  jsou
často rehabilitace, animace, či fyzioterapie. Pohyb může být realizován aktivně
samostatně,  s asistencí,  s pomůckami  či  na vozíku, nebo pasivně  transportem
na lůžku  (možnosti  pohybu  pak  mají  vliv  na dimenzování  prostorů,  hlavně
komunikací).

Vzhledem  k pokročilým  stádiím  zhoubných  onemocnění  je  většina
pacientů v českých hospicích odkázána na lůžko (např. z šestadvaceti pacientů
je samostatně mobilních pouze šest a méně, tj. cca 0 až 23% ).59

Upoutání na lůžko či ztráta autonomie postarat se o zajištění vlastních
fyzických  potřeb  způsobuje  nezřídka  velké  psychické  utrpení  (nemožnost
perspektivního  plánování  či  uchopení  budoucnosti)  a zasazuje  atak
na osobnostní integritu.60

Zajištění  bezbolestného  pohybu  je  jedním  z cílů  léčby  bolesti.  Toto
však může být často velmi obtížné. Nemocnému může velmi vhodně posloužit
polohovací lůžko, antidekubitní matrace, či jiné další pomůcky.

• Dýchání

Pro dýchání  je důležitá poloha nemocného (pokoj  by měl  být  dobře
a snadno  větratelný,  kubatura  dostatečná).  Někdy  je  při  dušnosti  potřeba
přívodu kyslíku (mobilní či zabudované zařízení, přívod O2 a odsávání).

Úzkost  zvyšuje  u člověka  psychologickou  potřebu  dýchat,  a tudíž
zvyšuje  i požadavky  těla  na přísun  kyslíku.61 Řešením může  být  maximální
omezení úzkosti a stresu z nebezpečí (dosah na tlačítko pro přivolání sestry).

• Dotek

Důležité  je  i zprostředkování  kontaktu  mezi  nemocným  a pečujícím
(vazba  na psychické,  sociální  potřeby).  Pro  pacienta  je  významné,
že se pozornost  nesměruje  jen  k jeho  fyzické  stránce  (byť  je  perceptorem
doteku),  ale  též  je  vnímán  jako  individuální  a jedinečná  osobnost.  Nejde
zároveň  jen  o fyzický  kontakt/dotek,   ale  i navázání  bližšího  vztahu  mezi
pečujícím a nemocným.

• Mírn ění bolesti a utrpení

Bolest je velmi nepříjemný smyslový a též emocionální zážitek, který
se váže na poškození tkáně. Tento vjem obsahuje složky fyziologické, emoční
a sociální.  Pro  kvalitu  posledních  chvil  nemocného  je  nutné  bolest
bezpodmínečně zvládnout.

Bolest  je  možné  tišit  pomocí  medikamentů  (např.  podávání
morfinu/opioidů  pro  tišení  silných  bolestí).  Spotřeba tišících  léků  může být
velmi  individuální,  proto  je  nutno  potřebnou  hladinu  nastavit  ve spolupráci

59 Svatošová, M.: Společenská poptávka po hospicích stále roste, Zdravotnické
noviny č. 7, 1999, str. 11 (jedná se o příklad z Červeného Kostelce – pozn. autora)

60 Byock, I.: Dobré umírání, Vyšehrad, Praha 2005
61 Byock, I.: Dobré umírání, Vyšehrad, Praha 2005, str. 177
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lékaře s pacientem pomocí monitorování intenzity bolesti. Je též ověřeno, že při
větším stresu pacient spíše spotřebuje vyšší dávku tišících léků,  než když je
vyrovnaný, klidný a informovaný (domácí prostředí často působí též pozitivně).

Odstranění  bolesti  též  souvisí  s uspokojováním  souvisejících
fyziologických potřeb (např. moci se vyspat, moci odpočívat nebo moci se bez
bolesti pohybovat).

V souvislosti s lékařskými zákroky při odstraňování nemocného orgánu
mohou  být  prováděny  též  další  pojistné  procedury,  jako  je62:  ozařování,
chemoterapie, hormonální léčba aj.

 3.3.1.2 Potřeby sociální

V terminální  fázi  onemocnění  jsou  tyto  potřeby  velmi  specifické.
Sociální síť, ve které se nemocný dříve nacházel, může být narušena z důvodů
jeho nemoci.  Pro  odchod ze života  je  však  uspořádání  a vyjasnění  si  vazeb
k této sociální síti často velice důležité.

• Citové potřeby

Každý člověk má potřebu mít někoho rád a rovněž mít též někoho, kdo
bude mít rád jeho. Tato potřeba je důležitá u nemocného tím více, čím roste jeho
závislost  na pečujícím.  Naslouchání  nemocnému  a péče  o něj  může  vyjádřit
mnoho potřebného. Člověk na konci života potřebuje vědět, že není sám, že je
milován  a že existuje  někdo,  komu na něm záleží.  Pro  odstranění  emočního
napětí  je  důležitý  rozhovor  včetně  naslouchání,  projevů  emocí  a vstřícného
postoje.  Obzvlášť  důležitá  je  pro  nemocného  s predikovanou  dobou  dožití
návštěva či  blízkost rodiny a blízkých (prostorové a funkční nároky, možnost
realizace intimního rozhovoru aj.).

• Potřeba sebeúcty

Sebeúcta je podporována pocitem, že pacienta má někdo rád, že na něm
záleží,  že je  respektován jako lidská bytost.  Je důležité,  aby  nemocný mohl
rozhodovat  a určovat  sám o postupu léčby a svém prostředí,  a to co nejdéle,
pokud je to možné (vzhledem k prostředí  může jít  např.  o přání  přítomnosti
určitých osobních předmětů, vybavení atd.).

Nemalý vliv má též zacházení personálu s pacientem a přístup k němu
(oslovení, čas věnovaný různým úkonům aj.).

• Potřeba nezůstat sám

Nemocný často návštěvy potřebuje a stojí o ně. Je však též nutné, aby si
je  mohl  i sám  regulovat  (koho  chce  přijmout  či  na jak  dlouho).  Nejsilnější
vazby jsou většinou na rodinu. Pacient má rovněž právo si jednotlivé návštěvy
usměrňovat tak, aby ho nezatěžovaly.

Umírající  často potřebuje fyzickou blízkost člověka, kterého má rád.
Umřít  osamocen a opuštěn, to je vždy ta nejtesknější představa, kterou by si
nikdo  z nás  nepřál  naplnit.  Je  dokázáno,  že i člověk,  který  je  klinicky  bez
vědomí, vnímá,  proto je důležité i milé slovo, pohlazení nebo dotek.63

Určitý  negativní  symbol  může  pro  někoho  znamenat  představa  bílé
plenty, která sice může zajišťovat v určitých situacích nezbytné soukromí, ale

62 Svatošová, M.: Hospice a umění doprovázet, Ecce homo, IGEPA Odolena voda,
2003, str. 22

63 Komínková, H.: Právo na důstojné umírání, Sestra 1/2002
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při  terminálním  stavu  může  být  zosobněním  samoty,  zapomnění  a izolace
od okolního světa.

 3.3.1.3 Potřeby psychologické

Důkaz, že psychický stav nemocného má vliv na jeho fyzické zdraví,
přináší například psychoneuroimunologie, která se mimo jiné zabývá i účinky
látek, které jsou v našem mozku vytvářeny pod vlivem emocí.64

• Potřeba bezpečí

Pocit bezpečí znamená mj. i jistota, že je o nemocného dobře postaráno,
že je  dostupná  pomoc  (lékaři  a ošetřovatelé).  V konfrontaci  dostupné  péče
zosobněné  zařízením  může  stát  i prostředí  domova  a nemocný,  pokud  to
podmínky umožní, se může rozhodnout své poslední chvíle strávit doma, jiný
naopak v hospici či nemocnici.

Pokud  se v přístupu  k nemocnému  podaří  navodit  pocit  bezpečí,  je
mnohdy  možné  i snižovat  dávky  opioidů,  což  je  velice  pozitivní  vzhledem
k vnímání  a stavu  vědomí.65 Na druhou  stranu  stres  a nejistota  může  být
příčinou mnoha různých onemocnění.

Důležitá  je  i orientace  v čase  (možnost  sledovat  hodiny,  kalendář,
dopadající sluneční paprsky, určité rituály a činnosti vázané na jednotlivé dny
v týdnu).

• Lidská důstojnost

„Pro většinu lidí  neexistuje horší  bolest;  žádné větší  utrpení  než to,
když cítí, že přišli o svou důstojnost.“66

Nemoc  může  ohrozit  porozumění  sobě  samému,  osobní  identitu
a chápání  smysluplnosti  života.  Narušena  může  být  rovněž  schopnost
rozhodování a tím zároveň i vlastní autonomie.

Člověk, který umírá, prochází postupně různými stavy, které objevuje
a pokouší  se s nimi  vyrovnat  a přizpůsobit  se jim,  a to  jak  v rámci  vnímání
vlastního já, tak i ve způsobu komunikace s okolím. 

Ve vztahu  ke společnosti  se zdá  být  nesmírně  těžké  vyrovnat
se se ztrátou své role a oslabení postavení. Ztráta všeho, v co člověk věří (nejen
fyzické,  ale  i psychické  záležitosti),  může  být  velkým  útokem  na lidskou
důstojnost. Ta však ale nezaniká ztrátou fyzických či psychických dovedností,
nýbrž je součástí procesu důstojného umírání.

Důstojnost  je  zároveň  doprovázena  i úctou  k sobě  samému  a úctou
v očích druhých lidí (ta je zase spojena s pochopením a duševními hodnotami).
Na zachování lidské důstojnosti pracuje nejen nemocný sám, ale též personál
a určitým dílem přispívá i prostředí stavby (viz dotazníkové šetření, důležitý je
třeba technický stav budovy, lokalizace, kapacita atd.).

64 Svatošová, M.: Hospice a umění doprovázet, Ecce homo, IGEPA Odolena voda,
2003, str. 33

65 Svatošová, M.: Pohled na Hospic Anežky České s dvouletým odstupem,
Zdravotnické noviny, 5.12.1997

66 Byock, I.: Dobré umírání, Vyšehrad, Praha 2005, str. 108
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• Potřeba být respektován, autonomie

„Byli  na mě  hodní,  ale  vůbec  mě  nerespektovali  jako  svéprávného
svobodného  člověka.  Oni  tomu  rozuměli,  já  jsem byla  jen  pacient.  Nebylo
možné se domluvit. Prostě mě nikdo nebral na vědomí.“67

• Potřeba informovanosti

Člověk  bez  jistoty  daleko  hůře snáší  bolest.  Informovanost  se může
týkat sdělení, jaké procedury, proč a jak budou prováděny, vydání souhlasu aj.
Velkou roli zde hraje i pravdivost lékařem vyřčené diagnózy. Každý by měl mít
právo  na to,  určit  si  jak  naložit  se svým  časem,  vědět,  kolik  času  je  mu
predikováno, mít tak možnost se se situací vyrovnat.

• Nalezení klidu

Zneklidnění může působit  nepříjemné pocity. Může zde být něco, co
nemocného drží „zde na tomto světě“. Někdy je pro nemocného velmi důležité,
aby si vyřídil všechny věci či vztahy, které považuje za důležité.

• Seberealizační potřeby

Plány  do budoucna  jsou  projevem  přání  a tužeb  pacienta,  jsou
projevem,  že nerezignoval,  stále  má  sílu/chuť  žít  (smysl  života).  Ten  není
omezen  jen  na přijímání,  ale  i na dávání  (předávání  zkušeností,  uspořádání
životních hodnot atd.).

• Estetické potřeby

Estetické  potřeby  se mohou  týkat  jednak  fyzické  stránky  (péče
o vzhled), jednak prostředí, které pacient obývá (kytka na stole, obrázek na zdi).
Estetické  potřeby  mohou  mít  vazbu  na pojetí  důstojnosti  (např.  důstojné
prostředí).

 3.3.1.4 Potřeby duchovní

Tyto  potřeby  nemusí  nutně  souviset  jen  s náboženskými  otázkami.
Týkají se nezodpovězených věcí, informací a zkušeností s umíráním, které není
možné nijak  předat,  nýbrž pouze zakusit.  Při  nenaplnění  duchovních potřeb
může pacient i velmi psychicky trpět. Toto utrpění může, vzhledem ke změně
preferencí potřeb, být nepříjemné.

Další,  transcendentální  potřeby  je  těžké  definovat.  Snad  by  se daly
chápat jako hluboké pochopení života jako takového, pochopení nového smyslu
sebe  sama,  opouštění  všeho  světského  (fáze  umírání),  uzavření  se do sebe,
soustředění myšlenek a zklidnění citů, meditace či modlitba.

Pro uspokojení těchto potřeb je též nutné, kromě soucitu a vcítění se,
zralosti a smyslu pro hodnoty, právo na soukromí a klidné prostředí v období
umírání.68

• Hledání smyslu života

Ztráta smyslu existence i životních cílů vlivem postupující nemoci nutí
umírajícího  člověka  přehodnotit  svůj  dosavadní  pohled  na život  i dosavadní
hodnotová měřítka. Nemocný se pokouší (nebo je mu pomáháno) najít smysl

67 Svatošová, M.: Hospice a umění doprovázet, Ecce homo, IGEPA Odolena voda,
2003, str. 113

68 Svatošová, M.: Pohled na Hospic Anežky České s dvouletým odstupem,
Zdravotnické noviny, 5.12.1997
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života a ujistit se o jeho smyslu. Toto hledání též velmi blízce souvisí s úctou
k sobě samotnému.

• Strach ze smrti

Strach ze smrti je přirozený. Lze se ptát, čeho se umírající bojí, pokládat
otázky  související  s hledáním smyslu  života,  s vírou  atd.  Tísnivá přítomnost
perspektivy  blížícího  se vlastního  osobního  zániku  a zoufalství  nad  ztrátou
všeho, co je pro člověka smysluplné a cenné, může být velice palčivá.

• Potřeba lásky

Potřebu být milován má každý člověk. V obzvláště citlivém období jako
je umírání, nemocný potřebuje vědět, že je někdo, komu na něm záleží.

• Usmíření

Potřeba vyrovnání se a usmíření se se svými blízkými je u nemocného
často velmi  silná.  Tato potřeba je důležitá jak pro nemocného, tak pro jeho
doprovázející.  Prostředníkem může být  i ošetřovatelský  personál  (pomoc při
posunutí nemocného a doprovázejících do stejné fáze).

• Potřeba ticha a klidu

V závěru života dochází  k určitému „zpomalení“  a „ztišení“,  odtržení
od komunikace, okolního světa a větší ponořování se do světa vnitřního.

• Náboženské potřeby

Přijetí svátosti, modlitba, účast na mši, či  zpověď mohou pro někoho
být  též  velice  důležitými  potřebami  (z prostorového  hlediska:  zajištění
nemocnému možnosti  soukromí,  eventuálně  místo  pro  konání  mší).  Priorita
i nutnost  těchto  potřeb  se může  časem  vyvíjet,  proto  je  nutná  aktualizace
(nejenom při  příjmu, ale i během péče) i vzhledem k těmto možným tužbám
a přáním.  Nemocní  se často  o tuto  službu  bojí  požádat,  je  důležité  vnímání
rozhovoru  pacienta  i mezi  řádky.  Tato  potřeba  může  být  velice  hluboká
(nalezení klidu).

 3.3.2 Fáze, kterými terminálně nemocný prochází

Je  zajímavé,  že jednotlivými  fázemi  na cestě  ke smrti  prochází  jak
nemocný, tak jeho rodina a nejbližší. Je zde důležitá souhra fází na obou těchto
stranách. Při napadení nemocí je ohrožen jak vztah k sobě samému, tak i vztah
k druhým  lidem  (zejména  rodině  a blízkým  přátelům).  Zde  může  pomoci
odborný personál, který pečuje nejen o pacienta, ale i o doprovázející.

Jednotlivé fáze umírání podle E. Kübler-Ross jsou:

• Šok, popření – pacient se dozvídá diagnózu a odmítá uvěřit, je v šoku
a ocitá se v izolaci

• Agrese a hněv – pacient vyjadřuje svou vzpouru proti nemoci, období
je zvláště těžké pro pečující a doprovázející, je nutno pacienta pochopit

• Smlouvání – nemocný přijímá svou diagnózu, pokouší se získat čas

• Deprese a smutek – nemocný má strach, potřebuje jistotu, že nebude
osamocen

• Přijetí  a smíření  – nemocný potřebuje klid  a je připraven přijmout
svůj osud

-35-



 3 Specifické potřeby uživatelů ve vztahu k prostředí

• Proces umírání

Proces  umírání  je  pravděpodobně  doprovázen  pozvolným
odpoutáváním se od svého okolí, menší potřeba komunikace, pokles až stagnace
zájmu o to, co se děje kolem, spavost a stále rostoucí únava, kómat

 3.3.3 Některé nemoci a jejich důsledky na lidský organismus

Onemocnění,  která  u hospicových  pacientů  v preterminálním  či
terminálním stádiu převažují, jsou onkologického původu. Symptomy, které tato
onemocnění  doprovázejí,  již  v určitých  případech  není  možné  (ani
zvládnutelné)  léčit  doma.69 Těmito  symptomy  jsou  např.  kostní  metastázy
s patologickými  zlomeninami,  s parézami,  dále  těžká  symptomatologie
zhoubných mozkových  nádorů,  exulcerované tumory,  epileptické  paroxismy,
píštěle a další přidružená onemocnění a komplikace.

Jednotlivá  onemocnění  a stavy,  které  nemoc  vyvolává,  mohou  být
přitom různá ve smyslu postižení jednotlivých sfér člověka. Při nemocích, které
mají  degradační  účinky  na fyzický  stav,  ale  intelekt  nechávají  nepoškozený,
může  být  velice  psychicky  náročné  se s takovýmto  stavem  vyrovnat.
Po zvládnutí  bolesti  pak  vystupují  do popředí  výrazně  potřeby  sociální,
psychologické  a duchovní.  Při  narušování  intelektu  vlivem působení  nemoci
může být pacient  částečně  duševní  bolesti  ušetřen (např.  v pokročilém stavu
Alzheimerovy  nemoci  již  důstojnost  pro  pacienta  z jeho  perspektivy  nemá
významu70),  velmi  často však trpí  členové rodiny,  kteří  přicházejí  o drahého
a milovaného člověka ještě před jeho fyzickým zánikem.

Na fyzickém zdraví se podílí výrazně i duševní stav pacienta. Příkladem
může  být  doprovodný  krajní  stav  nedůstojnosti,  vnímaní  z pozice  pacienta
i jeho  rodiny,  který  se dokáže  odrazit  v nervosvalovém  onemocnění
i v pokročilé demenci.71

 3.4 Potřeby determinované stářím

Rozsah  potřeb  je  oproti  mládí  pozměněn,  velká  subjektivní  váha  je
položena na základní fyziologické potřeby. Některé tělesné potřeby (související
zejména s výživou a vyprazdňováním) mohou být  stářím narušeny tak,  že je
není  možné  saturovat.  Dochází  tak  k nepohodlí,  negativnímu  subjektivnímu
vnímání svého stavu či stresové zátěži. Tato frustrace má vliv na zdravotní stav
a další průběh nemoci. Dále selhávají potřeby vitální (např. dýchání a spánek).
Některé  velmi  důležité  potřeby  (jako  hydratace)  mohou  být  naopak  vlivem
narušené  rovnováhy  opomíjeny,  což  nese  další  negativní  vliv  na zdravotní
stav.72

Obývaný prostor se s úbytkem fyzických sil začíná zmenšovat, expanzi
do vnějšího  světa  nahradí  koncentrace  aktivit  a významů  v menším prostoru
a jeho nejbližšího okolí. Tato koncentrace vyžaduje pozornost z hlediska tvorby
a koncepce obývaného prostředí (zejména v případě ústavního bydlení).

69 Svatošová, M.: Společenská poptávka po hospicích stále roste, Zdravotnické
noviny č. 7, 1999, str. 11

70 Byock, I.: Dobré umírání, Vyšehrad, Praha 2005, str. 109
71 Byock, I.: Dobré umírání, Vyšehrad, Praha 2005, str. 109
72 Chloubová, H.: Změna potřeb ve stáří. Zpravodaj ústavů sociální péče, č. 2/2005,

vydavatel Marcom-Praha, str. 22–23.
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 3.4.1.1 Fyziologické potřeby

• Spánek

Starý člověk trpí  velmi často nespavostí  a jeho denní režim je podle
toho  též  uzpůsoben  (brzké  vstávání  či  naopak  pozdní,  ztížené  usínání,
probouzení se v noci).

• Strava

Pro občasné nechutenství je někdy nutno staré lidi stimulovat. Je možné
uzpůsobovat výběr jídel s ohledem na individuální potřeby. Chuť k pití se může
též  měnit  a je  vhodné,  aby  přijímání  tekutin  nevyvolávalo  nechutenství
(sladidla, aromata, barviva).

• Vylučování

Ve stáří  jsou lidé náchylní  k zácpám, které též mohou vyvolat  vážné
problémy.  Ve vyšším  věku  se též  objevují  problémy  s inkontinencí
(nekontrolovatelné vylučování moče a stolice).

• Hygiena

Staří  lidé  mají  svůj  vlastní  režim  udržování  hygieny,  často  závislý
na předchozím  způsobu  života  a technických  možnostech,  od kterých
se odvíjely  jejich  dosavadní  zvyky  a zkušenosti  (např.  koupání  po delších
intervalech). Koupání může být pro starého člověka též velmi namáhavou věcí,
která se stává se snižující  se pohyblivostí  a ohebností  déle trvající  záležitostí.
Důležitá  může být  též péče o vzhled,  jelikož pomáhá posilovat  sebevědomí,
úctu k sobě samému.

• Pohyb

Zdaleka ne všichni staří lidé se pohybují na vozíčku. Většina seniorů je
schopna  samostatného  pohybu  s pomůckami  (berle,  chodítka)  či  zcela  bez
nich.73 S přibývajícím věkem se většinou mění též rychlost, způsob a schopnost
koordinace  pohybů (souvislosti a důvody jsou však daleko širší, jiné tempo,
uvážlivost, jiné subjektivní vnímání času i nakládání s časem). To, že je starý
člověk schopen vlastního pohybu a ovládání svého těla, pro něj znamená i určité
vědomí vlastní autonomie.

• Dýchání

Při dýchání může být důležitá též vlhkost přijímaného vzduchu. Nemělo
by docházet k přílišnému vysychání sliznice a dutiny ústní (nucení ke kašlání,
pocit žízně, diskomfort).

 3.4.1.2 Potřeby sociální

Jelikož  je  člověk  i bytostí  sociální,  má  určité  potřeby,  které  se váží
k sociálnímu okolí, vzájemným vztahům (já vs. okolí, okolí vs. já) a zaujmuté
roli ve společnosti.

• Potřeba komunikace

Pokud je starý člověk sám, může mít  potřebu s někým komunikovat
(personál,  soused,  lékař  aj.).  Pro  komunikaci  je  důležitá  jak  verbální,  tak
i neverbální komunikace.

73 Konzultace s PhDr. M. Sedláčkem, ředitelem DD Ďáblice, 2005
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• Potřeba sociálních kontaktů

To,  že je  lokalita  napojena na sociální  infrastrukturu obce,  umožňuje
starému člověku pasivní účast při sledování denních aktivit, které jsou v okolí
domova vykonávány. Je-li v sousedství například školka, škola, pošta, obchod
či  autobusová  zastávka,  den je  diferencován rozličnými  denními  aktivitami,
na které  je  možno  upírat  pozornost.  Zároveň  tyto  prvky  představují  jakési
ukotvení v čase (činnosti v okolí, které se váží na ranní hodiny, jiné na večerní).

Význam  navazování  sociálních  kontaktů  je  důležitý  i z hlediska
jednotlivých  generací.  Vzájemné  střety  jednotlivých  generací  mohou  velmi
obohacovat přístup k sobě samotnému i k jiným lidem.

• Potřeba sebeúcty

Člověk je nejenom determinován tím, jak vidí on sám sebe, ale také
zároveň  tím,  jak  na něj  nahlíží  společnost,  jak  zapadá  do systému  obecně

vyznávaných  a preferovaných  hodnot.  To,  že se uctívá  mládí,  výkonnost
a adaptabilita,  může  znamenat  i vážné  problémy  nejen  z hlediska  sociálního
chování,  ale i úcty k sobě  samému. Tato potřeba je provázaná skrze chování
všech  generací  a v jejich  schopnosti  –  tranzitivní  zkušeností  (jak  malé  děti
vnímají  starého člověka,  jak dospělí  pečují  o své rodiče,  jak  se starý  člověk
ve společnosti cítí...).

Revitalizace postoje ke starým lidem se dotýká ze stavebního hlediska
např. stavebního programu (integrace s jinými funkcemi či službami – školka,
služby), řešení specifických detailů (bezbariérovost, přístupnost, variabilnost) či
výběru lokality stavby (integrace, nikoliv izolace). Pokud v rodině chybí model
předávání  si  mezigeneračních  zkušeností,  může  být  tento  způsob  výstavby
velice hodnotný.

 3.4.1.3 Potřeby psychologické

Potřeby psychologické se týkají vlastních niterních požadavků, vnímání
sebe samotného, své situace vzhledem ke svému prostředí a dalších složitých
psychologických funkcí.

• Potřeba bezpečí

Potřeba mít vlastní útočiště, kde je možné nalézt bezpečí, je též velmi
důležitá.  V místě,  kde se cítíme pohodlně,  pak můžeme plnit/vykonávat  naše
potřeby (jako např. spánek či duševní regenerace). Pro toto útočiště platí, že je
velmi výrazný rozdíl v tom, zda v místě bydlíme, či jsme ubytováni. Týká se to
našich  nejhlubších  pocitů,  postojů  a plánů  vztažených  k tomuto  místu.
Ubytování je proti bydlení méně trvalého a méně citově hlubokého charakteru
(když je bydlení v místě dočasné, není možné v takovém místě vytvářet plány
do budoucna, budovati je aj.), fixace na dané místo tudíž není tak silná. Práce
s těmito dvěma pojmy je pro tvorbu komunálního zařízení pro seniory velmi
důležitá,  jelikož  to  jsou  zejména  prvky  architektury, často  promlouvající
v detailech,  které  umí  posílit  tu  či  onu  „formu existování“  v objektu  (např.
zvonky  se jmény,  vlastní  schránky,  popiska  na dveřích  –  zde  jako  důkazy
identity).

• Lidská důstojnost

Otázka lidské důstojnosti se dotýká i kvality života. Důležitá je zvláště
možnost  volby,  např.  ve vykonávání  každodenních  aktivit,  ve výběru  místa
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pobytu z hlediska typu bydlení i přijímaných služeb. Orientace poskytovaných
služeb se začíná nově strukturalizovat dle individuálních potřeb uživatelů.

U starých  lidi,  kteří  se stávají  křehčími,  jsou  zranění,  nemocní  či
postižení určitým fyzickým omezením. Často dochází k velkým změnám osobní
identity,  což  se projevuje  v odlišném chápání  bytí, sebe  samých  a začlenění
v komunitě (ztráta povolání, změna vzhledu, změna fyzické kapacity, ohrožení
autonomie).74

Tím, že je někdo velmi starý, nemocný, závislý na pomoci druhých atd.,
nepřichází  však  o svou  důstojnost.  Důstojnost  starých  lidí  by  měla  být
respektována  a podporována  jak  koncepcí  péče,  tak  vhodným  prostředím.
Prostředí  by  dokonce  v žádném  případě  nemělo  být  takové,  aby  člověka
uvádělo do nedůstojných situací, či z něj dokonce činilo méně soběstačného.

Obavy  ze ztráty  důstojnosti  nejvíce  narůstají  s věkem  a zkušeností
a obavy  ze ztráty  soběstačnosti  nejvíce  ovlivňují  prožité  zkušenosti,  poté
dosažený věk.75

Za újmu  na lidské  důstojnosti  byla  kritizována  i podoba  budov
a interiérů, vybavenost nebo společné ložnice.76

Omezené prostředky a nevhodné prostředí nepoškozují  jen důstojnost
těch, o které je pečováno. Tyto problémy vnímají i mnozí odborní pracovníci.77

• Potřeba identity

Pocit identity osobnosti je silně tmelen místy, prostorem a věcmi, které
jsou  pro  jedince  důležité.  Tyto  věci  se nepředstavují  pouze  svou  materiální
vizualizací,  ale  často  se na ně  váží  nemateriální  hodnoty,  jako  jsou  např.
vzpomínky či asociace. Ztráta takovýchto hodnotných věcí, podobně jako ztráta
životně důležitého prostoru, například teritoria domova, může mít za následek
rozvoj  psychopatologických  reakcí  a vážné  ohrožení  duševní  rovnováhy
a mentálního zdraví.78

74 Kellnerová-Kalvachová, L., Kalvachová, L. – překlad, odborná spolupráce
Kalvach, Z.: Respektování lidské důstojnosti, Příručka pro odbornou výuku,
výchovu a výcvik studentů lékařských, zdravotnických a zdravotně-sociálních
oborů, z originálu Educating for Dignity, A Multi-disciplinary Workbook Dignity
and Older Europeans, 2003, vydalo Hospicové občanské sdružení Cesta domů,
Praha, 2004

75 Výzkum STEM, 5/2003 pro Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe,
vyhlídky)

76 Kalvach, Z., Mareš, J., Prudký, L., Ptáček, O., Sláma, O., Špinková, M., Špinka,
Š.: Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky), Projekt: Podpora
rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open
Society Funds Praha, nositel projektu: Hospicové občanské sdružení Cesta domů,
Praha, 2004

77 V originálu Menschenwürde, zdroj: Kellnerová-Kalvachová, L., Kalvachová, L. –
překlad, odborná spolupráce Kalvach, Z.: Respektování lidské důstojnosti,
Příručka pro odbornou výuku, výchovu a výcvik studentů lékařských,
zdravotnických a zdravotně-sociálních oborů, z originálu Educating for Dignity,
A Multi-disciplinary Workbook Dignity and Older Europeans, 2003, vydalo
Hospicové občanské sdružení Cesta domů, Praha, 2004, str. 43, 44, podotázka:
Rozhlédněte se po svém pracovišti. Jaké hmatatelné překážky komplikují
poskytování důstojnější péče?

78 Černoušek, M., Psychologie životního prostředí, Praha, Karolinum, 1992
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• Vnímání okolí

Pro starého člověka je znalost jeho přirozeného prostředí, bytu včetně
okolí,  velmi důležitá.  Přirozeným prostředím zde rozumím místo či  lokalitu,
na kterou je člověk zvyklý, kterému rozumí a je schopen se v něm orientovat
a identifikovat se s ním. Kromě samotného fyzického okolí je nedílnou součástí
prostředí možný potenciál sociálních vztahů, který rovněž působí na samotný
vztah k danému místu i život v něm.

V pokročilejším věku (zhruba kolem osmdesáti  a více  let)  může být
velmi nepříznivým zásahem, je-li starý člověk přestěhován do neznámého, zcela
nového prostředí. V takovémto případě je nucen nejen k poznávání neznámého
prostředí  a orientaci  v něm,  ale  musí  jej  zároveň  akceptovat  i identifikovat
se s ním (zabydlet se v něm). Pokud k něčemu takovému nedojde, může se to
projevit na psychice, sociálním chování či  dokonce vést k prudkému zhoršení
zdravotního stavu, a to obzvláště při poruchách paměti či jiných onemocněních
poškozujících kognitivní myšlení.

Pro domovy seniorů  proto bude vyhovovat  spíše forma komunitního
bydlení  pro  menší  spádovou  oblast  v místě  předchozího  bydliště,  než
velkokapacitní centralizované ubytovací zařízení. Novou a vhodnou tendencí je
též podpora bydlení ve vlastním bytě, dokud to je to možné (systém domácích
služeb,  drobné stavební  úpravy  v rámci  bytu  aj.).  Tato  tendence podporující
maximální  dobu  setrvání  ve vlastní  domácnosti  koncepčně  navazuje
na myšlenku lokálně působících domovů pro seniory.

Zajímavé jsou též představy starých lidí o sídle, ve kterém žijí. Jejich
obrazy v mysli a představy o prostředí jsou totiž velmi rozdílné od skutečného
stavu.  Tyto  mentální  mapy79 se nemusí  vždy  měnit  a reagovat  na reálné
(a vzhledem k délce života – novodobé) urbanistické změny.80

• Potřeba klidu

Soužití  v jakémkoliv  společenství  obsahuje  v zásadě  vždy  dva
protikladné  vztahy:  život  v komunitě  se sociálními  interakcemi  a zároveň
potřebu  individuálního  prostoru  a soukromí.  Poměr  těchto  potřeb  vzhledem
k sobě navzájem může být u každého velmi odlišný. Všichni by však měli mít
možnost si podle své aktuální potřeby zvolit optimální prostředí a mít možnost
se v daném  prostoru  pohybovat  tak,  aby  mohly  být  naplněny  oba  zmíněné
požadavky.

U starších  manželských  párů  může  být  často  velmi  důležité,  mít
možnost spánku v oddělených místnostech (např. jiný denní režim).

V rámci  stavby,  ve které  je  obsluhováno  větší  množství  seniorů,  je
možné diferencovat  jednotlivé prostory  podle míry  privátního či  společného
využívání.  Privátní  prostor  začíná  u pokoje  klienta  (vlastní  teritorium,  vstup
po zaklepání,  štítek  se jménem  u dveří).  Další  prostory,  se kterými  obyvatel
nutně musí přicházet do kontaktu, jsou komunikace. Ač se tento prostor může
jevit z provozního důvodu jako nevhodný pro pocit soukromí, je s ním možné
pracovat nejen jako s koridorem, ale též jako s vícefunkční místností.  Různé
niky, zálivy a kouty mohou vytvořit zklidněná místa, která umožní pozorovateli
nejen pocit soukromí, ale i možnost mít přehled, co se v daném prostoru děje
(což je pozitivní pro regulaci soukromí i přechod k sociálnímu kontaktu). Toto

79 Mentální mapy – zjednodušeně: subjektivní představa o prostředí
80 Černoušek, M., Psychologie životního prostředí, Praha, Karolinum, 1992
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řešení  navíc  umožňuje  procházejícímu nezávaznou pozici  k tomu,  zda se při
průchodu rozhodne „místo k posezení“ využít či ne.

Další  variantu  tvoří  speciálně  vyhrazené  místnosti  pro  společenský
pobyt. Tyto místnosti mohou sloužit různému využití a být uzpůsobovány podle
aktuálních  potřeb.  Může  být  důležité,  jakou  pohodu  pobytu  tato  místnost
v uživatelích vyvolává a jaké jsou možnosti přístupu do ní (např. nejistota, zda
místnost je využívána či není a uživatel váhá, zda vstoupit, může být odstraněna
částečným prosklením vstupních dveří).

I samota  může  však  působit  pozitivně,  umožňuje  snění,  vyvolává
vzpomínky, nabízí prostor k odpočinku či  intenzivnímu uvažování (stimulace
a revitalizace paměti).

• Vztah k minulosti

Svět  starého  člověka  je  koncentrován  do mnohem menšího  prostoru
(což přímo souvisí s poklesávající kapacitou fyzických možností). Svět člověka
upoutaného  k lůžku  bude  jistě  ještě  daleko  menší  (často  omezen  pouze
na pokoj, popř. další přidružené místnosti).

Pokud je tento svět  koncentrován do menšího bytu či  místnosti, mají
většinou staří lidé potřebu si s sebou „vzít své vzpomínky“ v podobě různých
předmětů, nábytku aj. Záleží též, z jakého prostředí kdo přichází, jelikož zažité
návyky často pocházejí z předchozích zkušeností (s prostorovými a technickými
možnostmi, vybavením, orientací ke světovým stranám atd.)

• Seberealizační potřeby

Odchodem do zařízení  domova důchodců či  domova s pečovatelskou
službou by však neměly končit veškeré aktivity, kterými se starý člověk může
realizovat. Ti, kdo chtějí a jsou zvyklí vykonávat domácí činnosti, by k tomu
měli mít příležitost i nadále (např. pomoc v kuchyni). Dalšími činnostmi, kdy
se zájemci mohou realizovat, jsou různé zájmové dílny.

• Estetické potřeby

Říká  se,  že dobré  umění  odhaluje  a sděluje  perspektivu  či  vnitřní
náhled,  a tak  promlouvá k vnímavému pozorovateli.81 V určitých momentech
může umění (hudba, zpěv, tanec) vyvolat určité duševní pohnutí. Pro posílení
duševního stavu nemocného může být vhodná muzikoterapie či arterapie.

 3.4.1.4 Potřeby duchovní

• Otázka smyslu života

Výraznou  změnu  v životě  znamená  odchod  do penze,  kdy  dochází
ke změně společenského zařazení, povinností i odpovědností a přibývá volného
času (což může být přijato pozitivně i negativně).

Další významnou změnou je případný odchod do domova důchodců či
domu s pečovatelskou službou, člověk v některých případech opouští důvěrně
známé prostředí, síť sociálních kontaktů atd.

Tyto  změny  mohou mít  významný dopad  na chápání  smyslu  života.
Nové  prostředí  by  proto  nemělo  být  stresující,  omezující,  či  dokonce
vyvolávající závislost.

81 Byock, I.: Dobré umírání, Vyšehrad, Praha 2005, str. 272
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• Potřeba lásky

I starý člověk potřebuje vědět, že ho má někdo rád, potřebuje milovat
i být milován. Někdo může ztratit celou svou rodinu, či být rodinou opuštěn.
V takovýchto případech mohou být velmi důležité sociální kontakty (existence
sociálních  vztahů,  např.  sousedských,  v místě  bydliště,  nebo  přítomnost
společenských prostor či míst v DD či DPS82).

 3.4.2 Fyziologické změny

Během  našeho  života  se postupně  mění  spektrum našich  schopností
a dovedností.  Pokles  funkcí  může  být  zapříčiněn  vlivem  nemoci  či  úrazu,
neaktivitou  (nevyužíváním)  či  stárnutím83.  Vzhledem  k dynamice  kapacit
fyzických  možností  je  možné  životní  cyklus  rozdělit  schématicky  na čtyři
základní období84, která jsou patrná z ilustrace.

Fáze A-B je období nabývání a rozvoje tělesných schopností a kapacit,
bod B je pak kulminací  (pro jednotlivé smyslové orgány nemusí  být  vrchol
kulminace shodný, je však možné konstatovat, že je alespoň přibližný vzhledem
k dané  schématičnosti).  Během  období  B-C  pak  dochází  k téměř
nezaznamenatelnému  postupnému  poklesu  fyzických  schopností,  který  je
možné nazývat jako období konstantní. Ve fázi C-D dochází již ke znatelnému
poklesu  funkcí.  V tomto  období  je  člověk  již  většinou  závislý
na kompenzačních  prostředcích  (kompenzační  pomůcky,  různé
úpravy/uzpůsobení  prostředí  aj.),  které  pomáhají  překonat  úpadek funkčních
schopností. V tomto období je však stále ještě zachována autonomie a možnost
samostatného  vykonávání  běžných  denních  potřeb  a aktivit.  Fáze  D-E  je
charakteristická výrazným poklesem úrovně tělesných aktivit a možností.

Ilustrace 11: Model životního intervalu (Weisgerber, 1991)

82 DD – domov důchodců, DPS – domov s pečovatelskou službou
83 Sloane, P. D., 1992, Normal aging, In Primacy Care Geriatrics: A case-Based

Approach, 2nd ed., Richard J. Ham and Philip D. Sloane (eds.), St. Louis: Mosby
Year Book, s. 20-39, citován J.J. Pirklem

84 Weisgerber, R. A., 1991, Quality of Live for Persons with Disabilities: Skil
Development and Transitions Across Life Stages, Gaithersburg, MD: Aspen
Publishers, citován J.J. Pirklem
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Kritický bodem je, nejen ve vztahu k prostředí, bod D. Jeho poloha sice
záleží  na individuálních  faktorech  (věk,  životní  styl,  genetické  predispozice,
sociální  a ekonomická role,  atd.),  ale  dále  i na faktorech  životního  prostředí
(ekologická  zátěž,  stresové  činitele,  bariéry  atd.).  Pokud  je  naše  životní
prostředí (či individuální faktory) spíše negativně založené, poloha kritického
bodu D se bude nacházet na stupnici životního intervalu blíže k bodu C. Náhlé
zhoršení  fyzického stavu může být  často vyvoláno nemocí  či  úrazem, které
zpravidla vyvolají  další fyzické, ale i psychické odezvy. Fyzická a psychická
vazba může být rozhodující  a určující pro další průběh fáze D-E (rezignace:
vyvolání  stagnace  potřeb  vs.  chuť  do života:  stimulace  potřeb,  plánování
budoucnosti).

Forma  prostředí  a design  produktů,  které  používáme,  lze  rozdělit
do dvou koncepcí. Jednak je to prostředí (a design), které je účelně adaptované
(či adaptovatelné) na velmi specifické potřeby uživatelů (velmi malé děti, velmi
staří lidé, či handicapovaní). Jedná se o prostředí či produkty, které jsou určeny
přímo pro tuto specifickou skupinu (při obecném zprůměrování by tato skupina
byla znevýhodněna). Nároky těchto uživatelů jsou přitom tak specifické, že by
se v případě integrace do prostředí obecně (platí též pro různé produkty) staly
bariérou pro ostatní uživatele. Příslušnost těchto uživatelů k takovéto skupině
může být dočasná či stálá a specifické úpravy se mohou týkat jak prostředí, tak
speciálních produktů či pomůcek. Takováto koncepce může výrazně pozitivně
ovlivnit, v případě velmi starých křehkých seniorů, polohu kritického bodu D
a prodloužit období autonomie i samostatnosti ve vykonávání běžných denních
potřeb a aktivit.

Další koncepce obsahuje prostředí (či design), které je adaptabilní vůči
určitému  spektru  postupně  vyvíjejících  se potřeb.  Jedná  se o prostředí  či
produkty,  které  nediskriminují  žádnou  uživatelskou  skupinu  v rozmezí
vyznačeného  životního  intervalu,  a to  ani  v případě,  dojde-li  k dočasné
neschopnosti  vlivem  zranění.  Uzpůsobení  prostředí  (a designu)  vhodně
zvolenému  spektru  uživatelů  zde  nepředstavuje  ani  bariéru,  ani  sociální
diskriminaci.
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Ilustrace 13: Vztah prostředí k poloze kritického bodu D, (převzato, přeloženo,
upraveno, výchozí schéma: J.J. Pirkl, 1994)

Smyslové  změny:  všechny naše  smysly  v průběhu života  podstupují
přirozený  a normální  pokles  citlivosti.  Průběh  poklesu  je  velmi  pozvolný,
do určitého období není subjektivně často zaznamenán. Ve stáří  se pak velmi
často vyvíjí nějaká forma smyslového poškození (nejčastěji zraku)85.

Normové  biologické  stárnutí  přináší  pokles  ve vizuální,  sluchové
a psychické kapacitě.86 Na fyziologické změny organismu navazují další změny
související  s psychikou  a osobností  člověka.  Často  kvůli  fyziologickým
retardérům  může  docházet  k problémům  s komunikací,  poruchám  paměti,
změnám denního rytmu aj.

• Zrak

Zrak je nejostřejší kolem 18. roku, pak se kvalita smyslových orgánů
tohoto smyslu postupně mění (pozvolná ztráta pružnosti oční čočky zapříčiňuje
její obtížnější akomodaci a zaostřování). Od 40 let výše má mnoho lidí zhoršený
zrak natolik, že k ostrému vidění potřebuje brýle87. S přibývajícím věkem totiž
dochází  ke vzdalování  blízkého  bodu  zaostření  a zároveň  přibližování  bodu
vzdáleného, zhoršování ostření na blízko se přitom prohlubuje výrazněji.

Stárnutí  ovlivňuje  zrak  tak,  že modifikuje  schopnost  vnímat  prostor
(dochází k zúžení periferního pole), dále schopnost rozlišovat detaily a barvy.
Tento fakt může způsobit přehlédnutí výškových rozdílů a způsobit pád, který
může zejména ve stáří znamenat nepříjemnou fyzickou újmu.

Staří  lidé  potřebují  též  vyšší  hladinu  osvětlení  pro  lepší  vizuální
kontrolu prostoru, mohou se pak pohybovat daleko bezpečněji 88. Uživatelé by
však neměli být oslňováni. Problém často nastává při náhlém přechodu z tmavé

85 Regnier, V., 1987, Design directives: Crrent knowledge and future needs. In
Housing the Aged: Design Directives and Policy Considerations, Victor Regnier
and Jon Pynoos (eds.), New York, citován J.J. Pirklem

86 Bush-Brown, A., Davis, D.: Hospitable Design for Healthcare and Senior
Communities, Van Nostrand Reinhold, New York, 1992

87 Sloane, P. D., 1992, Normal aging, In Primacy Care Geriatrics: A case-Based
Approach, 2nd ed., Richard J. Ham and Philip D. Sloane (eds.), St. Louis: Mosby
Year Book, s. 20-39, citován J.J. Pirklem
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do světlé  místnosti,  exteriéru  do tmavé  místnosti  a naopak,  kdy  se čas  pro
adaptaci  prodlužuje a nemusí hned být zaznamenána změna struktury/kvality
povrchu nebo úrovně.

Nemocemi, které způsobují zhoršení zraku jsou: šedý zákal (cataract),
zelený  zákal  (glaucoma),  diabetic  retinopathy,  presbyopie  (stařecká
dalekozrakost89) aj.

• Sluch

Sluch  je  druhým  nejdůležitějším  smyslem  z hlediska  získávání
informací  a ve stáří  dochází  i k jeho  změnám.  Důvodem poruch  sluchového
ústrojí jsou změny pružnosti a tuhosti jednotlivých částí středního a vnitřního
ucha a změny ve schopnosti nervových vláken vést elektrické impulsy90. 

Částečná  dysfunkce  se může  projevit  tím,  že člověk  není  schopen
zaznamenat vysoké tóny o vysoké frekvenci, které sice zaznamená, ale může je
vnímat  jako  nepříjemný  šum či  hluk  (pro  prostředí  z toho  vyplývá  kladení
důrazu spíše na hlubší tóny nižších frekvencí a minimalizaci šumu z prostředí).

• Hmat

Ve stáří  se snižuje  vnímání  vyšších  teplot  (pro  stavební  řešení  toto
znamená zvýšenou pozornost k vedení trubek s horkou vodou – osazení izolace,
termostaty, umístění zabraňující kontaktu aj.).

K manuálnímu  poškození  se mohou  přidat  bolesti  v rukách
(revmatismus,  arterioskleróza,  Parkinsonova  nemoc,  infarkt  aj.)  Armatury
a způsob manipulace by měl těmto podmínkám být uzpůsoben.

• Pohyb

Pohyb se váže na fyzický stav,  který může být determinován věkem,
nemocí či  obojím. Mění se například způsob chůze, který v pokročilém věku
může přejít v pohyb „šouravý“91 (pozor na povrch nášlapné vrstvy). Při pohybu
může být též potřeba zajišťovat  stabilitu,  buď  v podobě  mobilních pomůcek
(hole, chodítka, vozík), nebo ve fixním vybavení stavby (madla).

Manipulace vyžadující přesné pohyby či větší sílu může znamenat též
v důsledku nemoci určité nepohodlí, či dokonce bolest.

• Motorika

V pokročilém věku dochází k určitým změnám kloubů i páteře, což má
výrazný vliv na možnost pohybovat se. Další poruchy, jako je např. svalový třes
či  svalová ochablost,  mohou zapříčinit  potíže s manipulací  s předměty  denní
potřeby, což je pak často velice náročné např.  z hlediska stolování  nebo při
osobní hygieně.

88 Bush-Brown, A., Davis, D.: Hospitable Design for Healthcare and Senior
Communities, Van Nostrand Reinhold, New York, 1992

89 Vada vzniká tím, že stárnoucí oko ztrácí mnoho ze svých schopností přenášet
na sítnici obrazy blízkých objektů změnou tvaru čočky, čili schopnosti akomodace

90 Ďoubal, S.: Stárnutí a sluch, zdroj: www.faf.cuni.cz
91 V knížce Stopař Děrsu Uzala od V. K. Arseněva z roku 1961, je zajímavý postřeh

stopaře, který podle způsobu opotřebení obuvi vyvozuje, komu boty patří: mladý
člověk má ošoupané paty, starý špičky...
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• Termoregulace

Vzhledem  k fyziologickým  změnám  organismu  dochází  k zhoršené
termoregulaci  a též  větší  citlivosti  k teplu  či  chladu  (extrémním  teplotám).
Lidská  pokožka  je  ve stáří  mnohem  tenčí  a tělo  je  vystaveno  přímějšímu
působení tepla či  zimy. Dochází též k poklesu funkce receptorů (starý člověk
se může opřít  o horké otopné těleso a radiátor, aniž by si vysoké teploty byl
vědom). Tělesa, která mají vyšší teplotu, by proto měla být kryta, nebo raději
vedena mimo dosah.

Místnosti  určené  pro  pobyt  by  tedy  měly  být  vytápěny  s možností
regulace tepla (zákon 406/2000 a vyhláška 152/2001 to nařizují). Mělo by být
též  zamezeno  nežádoucímu  průvanu  či  příliš  velké  samovolné  infiltraci
(výměna původních netěsných oken při rekonstrukci).

• Paměť

Paměť je úzce spojená s učením a proto se zde otevírají velké možnosti
podpory tohoto procesu pomocí architektury a designu.

Většinou  se stává,  že slábne  spíše  paměť  krátkodobá,  dlouhodobá
paměť většinou přetrvává (většinou jsou vyvolávány starší vzpomínky, čím více
se člověk pak ponořuje do svého nitra, tak jdou vzpomínky více do minulosti).

Intermezza období komunikace s něčí minulostí jsou často intenzivní,
představují velkou část plynutí času, některé textury a projekce světla a stínu, či
vůně  vyvolávají  myšlenky a asociace těchto vzpomínek. Dochází  k posunům
percepčního uvědomění z minulosti do současnosti a naopak (projekce paměti
vs. uvědomění, náhled na realitu), architektura pak může sloužit jako přesmyčka
mezi  těmito  dvěma  světy.  Toto  je  důležité  ve stádiích  narůstající  závislosti
(trávení času, ale i pocit své hodnoty, smyslu existence, nalezení sebe sama).92

• Nemoci

S přibývajícím  věkem  se mohou  objevovat  i určité  nemoci  a určité
symptomy, které jsou jimi vyvolány. Některé z nemocí mohou mít závažný vliv
na adaptabilitu  uživatele  vzhledem  k prostředí.  Pokud  se pro  uživatele  jeho
prostředí stane bariérou ve smyslu omezování, bezpečnosti či dokonce působení
bolesti, je nutné je přizpůsobit novým aktuálním potřebám, nebo hledat jinou
alternativu vhodného prostředí.

• Terapie

Pro péči  o fyzický i duševní stav se může užívat následujících terapií
(prostory určené k těmto terapiím někdy bývají speciálně vybaveny).

Muzikoterapie (využívání terapeutických účinků hudby), canis terapie
(využívání terapeutických účinků zvířat, resp. psů), ergoterapie, aroma terapie,
animace, vizualizace (pohled na věci z pozitivní stránky, zakladatel techniky byl
Karl Simonton).

 3.5 Potřeby doprovázejících

Doprovázení  terminálně  nemocných  jejich  rodinou  i nejbližšími  je
v hospicích  podporováno  jako  součást  poskytované  péče.  Protože  jsou
doprovázející  pro nemocného velmi důležití  a mohou v jeho péči  mít i velmi

92 Bush-Brown, A., Davis, D.: Hospitable Design for Healthcare and Senior
Communities, Van Nostrand Reinhold, New York, 1992
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významnou  roli,  je  důležité,  aby  měli  ke své  péči  o nemocného,  ale  i pro
obnovení svých sil a relaxaci, co možná nejlepší podmínky.

• Doprovázení blízkého

Někteří  příbuzní  či  blízcí  si  přejí  zůstávat  s umírajícím i přes noc –
v tomto  případě  je  tato  možnost  důležitá  jak  pro  nemocného  (pokud  s tím
souhlasí), tak pro ně samotné.

• Strach o blízkého

Ten, kterému právě někdo blízký umírá, vnímá všechno daleko citlivěji
a pravděpodobně  si  některé  zážitky  a dojmy  v sobě  uchová  po delší  čas,  či
napořád.

• Potřeba informovanosti

I doprovázející (stejně jako sám nemocný) potřebují být informováni,
aby byli schopni se se situací vypořádat, stejně tak jako nemocný.

• Materiální zabezpečení blízkého

Kde by měl nemocný strávit své poslední dny v případě, že ho již není
možné  ošetřovat  v domácím  prostředí?  Velmi  mnoho  lidí,  pokud  by  měli
zajistit, aby se jejich blízký měl za dané situace co nejlépe, se pokouší alespoň

o zajištění určitého materiálního komfortu a vhodného servisu služeb. Tyto dva
aspekty jsou pro volbu zařízení určující (primární servis – o nemocného bude
dobře postaráno), stejně tak jako i možná dostupnost zařízení, či jeho standard
a vybavení.

Prostředí též může sloužit jako prvek pro určité citové rozptýlení nebo
zdroj pozornosti či zájmu.

„Takto  se vyrovnávala  se smutkem.  V přítomnosti  Janelle  byla  Carla
v neustálém  pohybu,  pořád  se zaobírala  stavem  pokoje,  něco  přinesla
z kanceláře nebo vyběhla promluvit si se sestrou nebo ředitelem...“93

• Uvědomění si vlastní konečnosti

Blízkost smrti vyvolává u mnoha lidí tíseň a zábrany, s nimiž či často
neumí  poradit.  Ne každý si  je  totiž  bytostně  vědom své vlastní  konečnosti,
protože  myšlenka  na smrt  a umírání  byla  do nedávné  doby  ve velké  míře
tabuizována.  Akceptování  tohoto  faktu,  byť  i krátkodobě,  je  z hlediska
duchovního velkým přínosem.

• Rozloučení se a truchlení

Tento akt může být velmi důležitý, obzvlášť tehdy, kdy doprovázející
odmítá přijmout ztrátu milované osoby a psychicky se s ní vyrovnat. Úkon, či
akt loučení s fyzickou schránkou zemřelého zde hraje podstatnou roli v přijmutí
tohoto faktu.

 3.5.1 Fáze, kterými prochází doprovázející

 3.5.1.1 Období doprovázení

• Šok, popření, negace – doprovázející odmítá uvěřit, že jeho blízký je
nevyléčitelně nemocen

93 Ira Byock: Dobré umírání, Vyšehrad, Praha 2005, str. 152
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• Agrese,  vzpoura  a hněv  –  hledání  viníků,  příčin  vzniklé  situace,
obviňování, zapření

• Smlouvání – doufání, že by ještě nějaké konání mohlo situaci zvrátit
• Deprese  a smutek  –  lítost  a zármutek  nad  perspektivní  ztrátou

blízkého
• Přijetí a smíření – vyrovnání se s novým stavem

 3.5.1.2 Období Post Finem

• Doprovázející se připravují na smrt nemocného.
• Období smutku a truchlení – období silných emocí, nastává po smrti

nemocného, přechodné období – hledání smyslu života. Fáze období
smutku:
• Šok  a odmítání  reality  –  nepřijetí  skutečnosti  ztráty  blízkého
člověka, zde jsou důležité rituály (např. to co souvisí s pohřbem –
prožití obřadu).

• Výčitky  a pocity  viny  –  někdy  mohou  mít  doprovázející  pocit,
že nebylo vykonáno či řečeno vše, co bylo potřeba.

• Popírání  – domněnky,  že kdyby smrti  předcházelo jiné chování,
blízký člověk tu ještě byl.

• Hněv a agrese – směřovaný jak  k ošetřujícím,  tak k zemřelému,
jako východisko ze zoufalé situace.

• Smutek a deprese – po tomto období dochází k emocionální úlevě,
je možné se lépe smířit se skutečností.

• Vyrovnání  se s novou situací  –  fyzické tělo  zmizí,  ale  vzpomínky
zůstávají – smíření se s touto situací, přijetí smrti blízkého a možné
uvědomění si vlastní konečnosti.

Většinou asi jedna třetina z doprovázejících přijme (potřebuje) nějakou
následnou formu pomoci (telefonáty, dopisy či návštěvy).

 3.6 Potřeby personálu (paliativní hospicová péče)

Péče  o umírající  je  velmi  fyzicky  i psychicky  náročná.  Vzhledem
k tomu, že to nejvýznamnější, co nemocný přijímá, je paliativní hospicová péče,
je  důležitá  především její  kvalita.  Ta  nemůže  být  zaručena,  pokud  by  byla
poskytována  v neodpovídajícím,  nebo  dokonce  v nevyhovujícím  prostředí.
Navržené prostředí by proto mělo poskytovat optimální podmínky pro všechny
funkce a potřeby v něm vykonávané.

Při  práci  v hospici  se může  dostavit  též  „syndrom vyhoření“  u těch,
kteří se starají o těžce nemocné dlouhodobě a bez odpočinku. Do činnosti pak
vstupuje rutinní chování, šablonovitost, ztráta zájmu, humoru či potěšení. Proti
tomuto syndromu je možné se preventivně bránit relaxací, novými pracovními
postupy,  odlehčováním  situace,  humorem  apod.  Důležitá  je  i podoba  např.
odpočinkových prostor, denních místností, sesterny atd.

 3.7 Závěr

Na základě  analýzy teorie  potřeb a prakticky  získaných poznatků  lze
konstatovat:

• Některé potřeby jsou společné a některé naopak velmi specifické.

• Zdravotní i duševní stav a míra závislosti  může být v určitém období
života velmi determinován prostředím.
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• Potřeby  člověka  se v průběhu  jeho  života  mění  a mění  se i kapacita
schopností a dovedností.

V konfrontaci s dotazníkovým průzkumem94 bylo možné některé jevy
ověřit též v praxi:

• Domnívám  se,  že  samotný  styl  architektury  (architektonický  sloh)
nehraje  příliš  významnou roli,  jsou-li  v  dostatečné šíři  respektovány
potřeby  uživatelů  a  je  vytvořeno  prostředí  umožňující  různé  stupně
adaptace (člověk se přizpůsobuje prostředí nebo je prostředí člověkem
uzpůsobeno).  Do  popředí  zájmu  handicapovaných  se  spíše  posouvá
význam řešení detailů, volba materiálů, barev, ztvárnění povrchů, práce
se světlem aj.

• Větší zájem a citlivost ke svému prostředí a k detailům vykazují spíše
ženy.

• Většina  lidí  se  v  případě  lůžkových  hospiců  domnívá,  že  záleží  na
prostředí,  ve  kterém  stavba  je  i  na  tom,  jak  stavba  vypadá.  Velmi
důležitý  je  též  stavebně  technický  stav  objektu  (zejména  to,  co  je
vizuálně patrné – z hlediska důstojnosti pro umístění člověka v dané
situaci)

• Z prvků  v  okolí  lůžkového  hospice  je  nejvýše  vyzdviženo  přírodní
zázemí, návaznost na služby a dopravu.

94 Vlastní dotazníkový průzkum z let 2005 a 2006, viz „Přílohy“
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 4 Nároky na prostředí z hlediska specifických potřeb uživatele

Architektonické dílo by primárně mělo sloužit potřebám uživatele (či
skupině  uživatelů),  a to tak, aby byla sledována hierarchie a spektrum těchto
potřeb, a aby byly respektovány obecné i specifické požadavky,  které člověk
jako fyzická,  společenská, racionální i citová bytost má.

Prostředí,  které  je  stavbami  vytvářeno,  je  přitom  využíváno
individuálně.  Pro  některé  jedince,  dle  míry  urbanity  či  různě  stanovené
závislosti,  se však  právě  uměle  vytvořené  prostředí  stává  místem  jejich
nejčastějšího  pobytu.  Tato  závislost  je  saturována  např.  společenským
postavením,  profesí,  ekonomickým  statusem,  věkem,  zdravotním  stavem,
životními a hodnotovými preferencemi, či specifickou kulturou.

Pro  dlouhodobě  nemocné  či  pro  některé  velmi  křehké  osoby
se prostředí  staveb  z hlediska  délky  pobytu  stává  v přeneseném  významu
jakousi „třetí kůží“. Právě z tohoto úhlu pohledu je velmi důležité, aby obývané
prostředí  bylo  kvalitní  a podpůrné,  vyhovující  specifickým  požadavkům
cílových uživatelských skupin.

V následujícím textu budou popsány obecné poznatky, které mají vztah
ke stavbám určeným pro dlouhodobě nemocné či velmi křehké seniory.

 4.1 Výběr lokality

Výběr  lokality  pro stavbu pro dlouhodobě  nemocné či  velmi  křehké
seniory je klíčový. Umístění stavby, která bude sloužit pro specifickou skupinu
uživatelů,  jako jsou staří,  nemocní či  handicapovaní uživatelé, bude mít vliv
na míru  možnosti  integrace  uživatelů  stavby  v rámci  části  sídla,  i vliv
na obyvatele,  žijící  v blízkém okolí  v podobě  jejich  postojů.  Dobře  zvolená
lokalita, vzhledem k faktorům, které mají pro uživatele příznivý vliv, se může
kvalitativně projevit v sociálních, ekonomických a mnoha dalších vztazích.

Obyvatelé, kteří budou pohybově omezení, budou pravděpodobně více
času trávit  na židli  či  lůžku.  Důležité  proto  je,  umožnit  jim přehled o okolí
a sounáležitost  s okolním  světem,  která  by  zamezila  společenské  i mentální
izolaci (různě směřované výhledy, umístění oken).

Obyvatelé, kteří jsou těžce nemocní, nebo jsou v terminální fázi života,
budou  velmi  vděční  za doprovod  či  návštěvu  své  rodiny  či  blízkých.
Doprovázející by měli mít tedy možnost se do zvolené lokality výhodně dostat,
ať je jejich věk, zdravotní stav, časové možnosti, či způsob dopravy jakýkoliv.

 4.2 Koncepce, program

Jaké prostory mají být do stavby zahrnuty, aby byl splněn záměr pro
využití  či  její  účel?  Primárně  by  se koncepce  stavebního  programu  měla
soustředit  na uživatele  a jejich  potřeby,  se kterými  by  měl  být  zadavatel
i projektant komplexně obeznámen. Kromě uspokojování základních potřeb zde
ještě můžeme mluvit o různých stupních nadstandardu ve smyslu toho, co vše je
uživateli  poskytováno.  Ty  pak  mohou  pokrývat  širší  spektrum jednotlivých
rozvinutých  uživatelských  potřeb  (v pyramidálním  řazení  potřeb  dle  vzoru
Maslowa je zde myšleno uspokojování potřeb na výše položených stupních).

Ve stavebním  programu  toto  může  konkrétně  znamenat  začleňování
dalších  prostorů,  jako  je  např.  kaple,  knihovnička,  hovorna,  dále  variace
s obsazeností  pokojů  (jednolůžkové  vs.  vícelůžkové  pokoje),  či  práce
s prostorovými dimenzemi (plošná výměra, kubatura).
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Postoj  poskytovatelů  služeb  je  velmi  důležitý  a má  vliv  na celou
koncepci  i pozdější  fungování  stavby.  Na stavbě  je  často  možné  přístup
poskytovatelů  ke klientům  velmi  dobře  poznat.  Je  velmi  vhodné,  má-li
provozovatel již předchozí zkušenosti s provozováním péče a chápe, jak může
stavba a design určité handicapy kompenzovat a stát se přívětivější.

Dlouhodobá hospitalizace  má  odlišné  nároky  než  krátkodobý  pobyt.
Ve stavebním pojetí má interiér a detaily posílenou roli. Domov důchodců by
měl zase mít spíše atributy domova než přechodné masové „ubytovny“.

 4.3 Hmotové řešení, prostorová kompozice

Vytvářený  prostor  je  nejen  architektonickou  kompozicí,  ale  zároveň
prostředím,  ve kterém probíhají  rozličné sociální  jevy.  Ty  jsou nejen daným
prostředím  modifikovány,  ale  i podmiňovány,  potlačovány  či  znemožněny.
Prostorová  kompozice  by  měla  reflektovat  jak  potřeby  psychologické
(soukromí, bezpečí), tak potřeby sociální (komunita, setkávání se) aj.

Prostorová zkušenost je také tou nejzákladnější, jakou lze architekturu
poznávat – jaké vztahy jsou navozeny, jak je prostor definován, jaký je jeho
charakter atd.  Prostor,  který stavba vymezuje,  ovlivňuje nejenom její  vnitřní
uspořádání a jevy probíhající uvnitř, ale zároveň působí i na percepci a přístup
subjektu z prostředí vnějšího (rozhoduji se, zda se do stavby odvážím vstoupit,
rozhoduji se, kudy mám vstoupit, či tuším, kde je chráněný a intimní prostor
uživatelů stavby atd.).

Hmotové řešení  stavby velmi  často bývá silně  ovlivněno pozemkem
a okolím.  Ve vztahu  k prostorovému  rozložení  existuje  několik  základních
variant, které mají své výhody i nevýhody. Objekt může mít např. kompaktní
tvar,  uspořádání  do křídlových traktů  (L,  T,  U),  segment,  uspořádání  kolem
dvora  atd.  Dané  prostorové  uspořádání  velmi  výrazně  ovlivňuje  provoz
(možnost  segregace  určitých  tras  a činností),  způsob  obsluhování  objektu
v rámci pozemku (komunikace vs. klidové zóny) aj.

Transparentní  geometrie  směrem  k exteriéru  a jasné  uspořádání  má
rovněž vliv na možnost se uvnitř objektu orientovat a chápat jej podle toho, co
bylo viděno zvenku.

 4.4 Měřítko

Dotýká se též  předchozí  životní  zkušenosti  (přechod mezi  domovem
a zařízením). Atmosféru domácího prostředí může spíše nabídnout stavba, jejíž
prostředí,  kapacita  i režim  je  optimální  z hlediska  humánnosti,  respektování
lidské  individuality  a kvality  poskytovaných  služeb (počet  pečujících  vs.
opečovávaných).

Měřítko je zároveň určeno i kontextem, do kterého je stavba zasazena.
V interiéru jej naopak vztahujeme k lidské bytosti. Stavby, které tvoří zázemí
pro staré či nemocné, od kterých se čeká, že poskytnou přechodné bydlení, nebo
nabídnou domov, by tento základní „lidský“ modul měly respektovat.

 4.5 Proporce

Jednotlivé části stavby jsou k sobě navzájem (například poměr tří stran
– šířky, délky a výšky místnosti) či k stavbě jako celku v určité proporci. Tyto
vzájemné vztahy jsou vnímány v rovině  estetické jako přiměřené,  vyvážené,
kontrastní, zvýrazňující či naopak. Může se jednat o artikulaci prostorů, tvarů,
fasádních  prvků.  Některé  prostory  mohou  pak  být  velkorysé,  jiné  intimní,
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a přechod může být zvýrazněn právě odlišnými vlastnostmi daných místností,
částí či jednotlivých prvků.

Proporce  má  též  např.  vliv  na míru  využitelnosti  a zaříditelnosti
místnosti nebo na pocit, který je schopna vyvolat. Určité místnosti by měly být
adaptabilní  pro  různé  funkční  využití,  čemuž  by  měl  odpovídat  jejich  tvar
i dimenze.

 4.6 Vnitřní prostorové uspořádání

Vhodné  uspořádání  prostoru  umožňuje  plynulý  pohyb  a přirozené
chování.  Uživatel  tedy  není  nucen  přizpůsobovat  se stavbě,  která  se naopak
přizpůsobuje jemu. Dalo by se říci, že tento princip kladně působí na celistvé
zdraví člověka, a naopak, špatný návrh komplikuje či  jinak negativně působí
na jevy, které zde probíhají.

Prostorové uspořádání by mělo kopírovat provozní potřeby z hlediska
jednotlivých skupin uživatelů i tras technických. Dle daného provozu by měla
být  optimalizována  délka  trasy,  dimenze  prostoru  a uzlové  body.  Z hlediska
sociálního je vhodný určitý akcent jednotlivých prostorů  dle míry autorizace
a přístupu (prostory veřejné, poloveřejné, polosoukromé a soukromé).

Stárnutí  zraku  ovlivňuje  přímo  schopnost  vnímat  prostor.  Snížené
periferní vidění v kombinaci se slábnoucí schopností rozeznat barevné rozdíly
může  zapříčinit  přehlédnutí  překážek.  Prostor  by  měl  být  proto  jasně
uspořádaný  a bezpečný,  i s přihlédnutím  k zrakově  a pohybově
znevýhodněným.

 4.7 Provozní řešení

Provoz stavby se většinou zdá být kritickým bodem návrhu, zejména
pokud  se jedná  o rekonstrukce.  Je  nezbytné  vědět,  jaké  provozy,  s jakou
intenzitou a o jaké frekvenci v daném čase, se budou v objektu odehrávat.

Důležitá je  analýza provozů,  odhad jejich náročnosti  a složitosti,  dle
toho výběr podlaží ve vztahu k terénu, umístění vertikálních komunikací atd.

Neslučitelné provozy by měly být odděleny, jak z hledisek etických, tak
vzhledem k respektování důstojnosti klientů.

Z hlediska transportu můžeme rozlišit čtyři  základní provozní okruhy
(a dle  jejich  charakteristiky  stanovit,  kde  jsou  a kde  nejsou  přípustná  místa
střetu):

• Klienti  (Je  nutné  brát  v úvahu  též  způsob,  jak  se klienti  mohou
pohybovat, či  jak mohou být transportováni, je-li např. pohyb klientů
obtížný či s asistencí, je nutné v případě křížení s jinými provozy dbát
na eliminaci  kolizí,  či  těmto  střetům  provozně  zcela  zabránit.
Provozním  křížením  by  neměla  utrpět  ani  lidská  důstojnost,  např.
transport  klienta  na lůžku  přes  veřejně  exponované  prostory  je
nevhodný).

• Zdravotnický/pečovatelský personál

• Návštěvy

• Zdravotnický materiál, jídlo, boxy, zásobníky, prádlo
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 4.8 Funkční náplň

Některé  místnosti  jsou  vzhledem ke svému charakteru  jednoúčelové,
může se ale stát, zvláště u místností společenského využití, že budou mít více
funkčních  náplní.  Při  projektování  společenských  prostor  je  nutné  zároveň
se stanovením funkce místnosti zajistit i optimální vazbu pro danou činnost, tj.
lokalizaci  místnosti  v objektu,  její  dostupnost,  nebo  její  vazbu  na ostatní
prostory.

Míra  využití  záleží  i na daném  stavu  a charakteristice  konkrétních
uživatelů  v daném období.  Při  nižší  využitelnosti  lze  určité  funkce a využití
místnosti spojovat (stavebně by alespoň to mělo být umožněno).

 4.9 Bezbariérovost

Eliminace  bariér  pro  klienty  s handicapem  ve stavbách  sociálních
i zdravotnických  je  velmi  širokou  a rozsáhlou  problematikou.  Z hlediska
rozsahu  a zaměření  disertační  práce  se tímto  tématem  nebudu  zabývat
podrobně. Literatura či poradenství k této problematice je dostupné.95

Opomíjeno by však nemělo  být  ani  řešení  detailů,  jako je snižování
obrazů,  jmenovek  či  orientačního  systému,  vzhledem  k odlišné  perspektivě

uživatele  na vozíku  či  lůžku.  Ten,  kdo  handicapován  není,  nebude  tímto
zásahem nijak zvlášť znevýhodněn.

Je  důležité  si  uvědomit,  že bariéry  mají  za následek  bránění  či
znesnadňování pohybu, ale obecně  i zužují  volbu možností.  Bariérou nemusí
být  vždy jen fyzická překážka,  ale  může ji  tvořit  i diskomfortní  vzdálenost,
absence  sociálního  zařízení  v dostupné  vzdálenosti,  nemožnost  se zastavit
a odpočinout si vsedě atd.

Nárůst  dimenzí  při  projektování  pro  pohyb  na vozíku  může  však
způsobit problémy pro ty, kteří se pohybují hůře, byť samostatně. Proto by měla
být  vhodná  blízkost/vzdálenost  volena  velmi  obezřetně  na základě  odhadu
mobility budoucích klientů.

 4.10 Technické řešení

Technické  řešení,  jako  je  např.  manipulace  s okny  (klika,  způsob
otvírání,  potřebná  vyvinutá  síla,  výška  parapetu),  dveřmi  (klika,  způsob
otvírání, směr otvírání, potřebná vyvinutá síla, přechodový prvek), armaturami
(mechanická  náročnost,  potřebná  vyvinutá  síla),  ovládacími  prvky  (vizuální
čitelnost,  mechanická  náročnost),  by  mělo  být  voleno  optimálně  k fyzické
charakteristice a kapacitě dané klientely (antropometrické vlastnosti, motorika).

 4.11 Architektonický jazyk (řeč architektury)

Každá lokalita či každá země je odlišná v architektonickém tvarosloví
či motivech, které při budování prostředí používá. To, jakou řečí architektura
hovoří, záleží na mnoha různých faktorech. Mezi tyto faktory např. patří:

• kultura – možnost rozeznat určité  symboly a kódy vlivem kulturních
znalostí, estetika

• tradice – technické, dispoziční, či sociální

95 Literatura – Skopec, J.: Bezbariérové řešení staveb (ABF Praha 2005); Filipiová,
D.: Projektujeme bez bariér (MPSV 2002), Šestáková, I., Dvořák, O., Bouček, J.:
Stavby pro sociální služby (ČVUT 2005) aj.; poradenství: Pražská organizace
vozíčkářů, www.pov.cz, aj.
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• materiály – možný vztah k místu, místním zdrojům a materiálům

Někdy  se požadavek  soudobé/moderní  výstavby  může  dostat
do rozporu  s tradicí,  tzn.  určitou  setrvačnost  a touhou  po architektuře,  které
uživatel  rozumí,  je  s ní  ztotožněn.  V průběhu života  se obvykle mnoho věcí
např.  ve způsobu  bydlení  (technické  vybavení  a vybavení  domácnosti,
prostorové nároky aj.)  mění.  Záleží  též na tom, z kterého prostředí  uživatelé
přicházejí (rodinný dům se zahradou či byt, městské prostředí či menší obec).

 4.12 Přirozené osvětlení

Přirozené světlo je mocným prostorovým činitelem. Svou intenzitou,
směrem a způsobem expozice  prostor  vykresluje  a zároveň  pozitivně  působí
na fyzický i psychický stav uživatele.

Při  zacházení  s přirozeným osvětlením je  vždy  nezbytné  přizpůsobit
se nárokům na předpokládané vykonávané činnosti, druhu pobytu a specifickým
fyzickým charakteristikám cílových uživatelů.

Způsob  osvětlení  má  vliv  na světelné  kontrasty  a ty  zase  působí
na akomodaci oční čočky. Lidský zrak má ve stáří zmenšenou kapacitu, a proto
také  přizpůsobení  se přechodu  mezi  jasným  světlem  a šerem  či  naopak  je
pomalejší.  Není  tedy  vhodné  umísťovat  úrovňové  přechody  v místech,  kde
k těmto kontrastním přechodům dochází, ale posunout je alespoň o trochu dále,
aby  se oko  mohlo  přizpůsobit.  V zásadě  ostrému světlu  je  potřeba v návrhu
předejít.

Problémy  může  působit  též  způsob  osvětlení  komunikace  trojtraktu,
např. je-li přirozené světlo přiváděno pouze v čele komunikace. Prostor může
být světelně  zkreslen, zvláště  při  jasném denním osvětlení, a akomodace oka
vůči tomuto kontrastu vyvolá pocit nedostatečně osvětleného, šerého vnitřního
prostoru. Vhodné je dlouhý tmavý prostor prolomit např. bočním osvětlením či
horním otvorem pro zjemnění světelného kontrastu a přisvětlení tmavého úseku.

 4.13 Umělé osvětlení

Aby  byl  pohyb  starších  lidí  bezpečnější,  je  pro  ně  vhodnější  vyšší
celkové osvětlení (platí i pro osvětlení obecně), které umožní uživateli reálnou
představu o prostoru bez nežádoucího zkreslení vlivem zhoršené kapacity jeho
smyslů.  Starý  člověk  potřebuje  zhruba dvojnásobnou  hladinu  osvětlení,  než
potřeboval ve svých dvaceti letech.96

Způsob  osvětlení  by  měl  být  zvolen  tak,  aby  dostatečně  osvětloval
partie potenciálního nebezpečí (zabránění pádu při změnách výškových úrovní,
změnách  sklonu  podlahy).  Zároveň  by  mělo  být  předcházeno  oslňování
uživatele  (vhodně  zvolená  poloha  svítidla,  popř.  výšková  pozice,  směr
nasvícení).  Zajímavá  může  být  též  kombinace  různých  způsobů  osvětlení
(přímé,  nepřímé,  odražené),  které  se mohou podílet  na vytváření  proměnlivé
atmosféry interiéru v průběhu dne/večera.

U míst,  která jsou určena k posezení,  a je reálné, že by si  zde někdo
mohl chtít číst, by nemělo chybět přisvětlení, např. ve formě stolní lampičky.

96 Robson, D., Nicholson, A.-M., Barker, N.: Homes for the third age, A design
guide for extra core sheltered housing, E&FN SPON, London 1997

-54-

Porovnání dvou
přístupů jak zacházet
(resp. nezacházet)
s přirozeným osvětlením.



 4 Nároky na prostředí z hlediska specifických potřeb uživatele

 4.14 Oslunění a orientace ke světovým stranám

Před nadbytečným osluněním i zvýšenou tepelnou expozicí je vhodné
chránit  zejména  jednoprostorové  místnosti,  určené  pro  trvalý  pobyt  klientů
s omezenou  pohyblivostí  či  upoutaných  na lůžko.  Řešení  zastínění  může
spočívat ve vertikálních či horizontálních stínících prvcích objektu (pevných či
mobilních),  vnitřních  stínících  prvcích,  popř.  do určité  výšky  lze  oslunění
zjemnit výsadbou stromů.

Již  dlouhá  léta  je  vedena  diskuse,  jaká  je  nejvýhodnější  orientace
pokojů  dlouhodobě  nemocných  ke světovým  stranám.  Určitou  rozvahu  lze
nalézt již ve svazku Deset knih o architektuře od římského architekta Vitruvia97.
Dle povahy činnosti a dle jejího časového rozložení lze rozvážit, která světová
strana je ta příhodnější. Při dlouhodobém pobytu v jedné místnosti je však tato
rozvaha o trochu  komplikovanější.  Zde  může záviset  jak  na roční  době,  tak
i na individuálních  potřebách  klienta,  např.  někdo  může  vyhledávat  přítmí
a druhý  může  být  rád  za možnost  sledovat  sluneční  paprsky  putující
po místnosti pokoje.

Vzhledem  k individuálnímu  režimu  denních  aktivit  může  někdo
preferovat  orientaci  k východu  (ranní  vstávání,  probuzení  se slunečními
paprsky)  či  k západu  (příjemné  může  být  večerní  posezení  při  zapadajícím
slunci). V zimě se však, obzvláště při orientaci na západ, dostává slunce velmi
nízko a paprsky vstupují hluboko do interiéru, proto je nutné vhodně zabránit
případnému  oslnění  či  vizuálnímu  diskomfortu.  Z hlediska  mikroklimatické
i vizuální pohody se jako nejpříznivější jeví orientace směrem na východ98.

 4.15 Akustika

Pokoje by měly být dobře akusticky izolovány (normové požadavky),
aby  se konstrukcí  ani  vzduchem nepřenášel  hluk.  Šíření  nežádoucích  zvuků
(hluku) ovlivňuje akustickou pohodu v místnosti zejména tehdy, tráví-li klient
v místnosti  převážnou  většinu  dne.  Je  nutné  též  předcházet  hluku
vyvozovanému  z technických  zařízení  (ventilátory,  klimatizace,  zařízení)
a s rozmyslem umisťovat klidové místnosti vzhledem ke zdrojům hluku v okolí
(komunikace) i vnitřním komunikacím (umístění vzhledem k výtahu, schodišti).

Akustické  úpravy  v interiéru  by  měly  být  adekvátně  přizpůsobeny
situaci  využití  místnosti.  Například odhlučnění  nevelké místnosti  posledního
rozloučení (hospic), nepůsobí přirozeným dojmem v dané situaci.

 4.16 Materiály

Různé materiály mohou stimulovat hmat. Použité materiály mohou být
takové, že bude žádoucí či příjemné se předmětů dotýkat či nikoliv. V úvahu je
nutné brát i opotřebitelnost a kvalitu materiálů, která jde ruku v ruce s hygienou,
lidskou důstojností i estetickým hlediskem.

Kromě stimulace strukturou je možné si pomoci i samotným výběrem
materiálů.  Orientačně  lze  rozdělit  materiály  na přírodní  a umělé  (člověkem
vytvořené).  Přírodní  prvky  hrají  významnou  roli  z hlediska  psychologické
vazby na okolní svět a na základní přírodní elementy (dřevo, kámen, textil).

Materiály  použité  jako  pochozí  vrstva  mají  též  vliv na stabilitu.  Při
zhoršené  motorice  (držení  rovnováhy,  obtíže  s chůzí  aj.)  je  důležité,  aby

97 Vitruvius: Deset knih o architektuře, Svoboda, Praha 1979, kniha VI., kapitola IV.
Vhodné světové strany pro jednotlivé místnosti, str. 215

98 Konzultace v terénu, dotazování, rešerše v literatuře.
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se použitý  materiál  nestal  překážkou  pro  pohyb  a nedošlo  k pádu  (pozor
na hladké a kluzké povrchy, vystouplé části nášlapné vrstvy, malé koberečky).

 4.17 Barvy

Barvy  se spolupodílejí  na vytváření  optických  vlastností,  působí  ale
i na lidskou psychiku a vytváření nálady.

Barevným kontrastem je možné upravovat prostředí tak, aby docházelo
k vyzdvižení  určitých  důležitých  detailů  (úrovňové  změny,  tlačítka,  vstupní
otvory aj.), či vykreslení jasnějšího tvaru prostoru (např. přechodová linie mezi
svislými a vodorovnými povrchy).

Pro vyznění barvy jsou velmi důležité světelné podmínky, ze kterých je
nutno  při  návrhu  barev  vycházet.  V šeru  se nejdříve  barevně  projeví  modrá
barva, naposled barva červená99. V šeru je nejsvětlejší z barev modrá a naopak
za denního  světla  je  nejintenzivnější  a nejpronikavější  žlutá,  poté  oranžová
a červená. Modrá se v plném světle jeví jako nejtmavší.100

Symbolika, barevné asociace a psychologické působení barev jsou další
věci,  které by při  návrhu barevného řešení  měly  být  rovněž brány v úvahu.
Existují rozdílné psychologické profily lidí, kteří mohou barvy vnímat velice
citlivě.  Neuvážená volba  barev  by pak  mohla  mít  negativní  vliv  na pohodu
a vnímání prostoru.101

Symbolika  barev  se opírá  o místní  a kulturní  zvyklosti,  kdy  barva
odkazuje  na určitý  konkrétní  objekt  (např.  žlutá  barva  může
symbolizovat slunce, modrá barva zase nebe).

Barevné  asociace  vznikají  působením  barev  na pocity  uživatele
a mohou se spolupodílet na vytváření určitých nálad. Působení je i fyziologické,
tím, že barvy ovlivňují vegetativní systém. Studené barvy (např. modrá, zelená)
působí na snížení činnosti tělesných funkcí a naopak barvy teplé (např. červená,
oranžová  a žlutá)  povzbuzují  k aktivitě,  působí  na zrychlení  pulsu,  zvýšení
tlaku, povzbuzují činnost vegetativního nervstva, zvyšují svalový tonus, chuť
k jídlu  a zřetelnější  vnímání  zvuků102.  Barevné  asociace  mohou  být  často
doprovázeny  i různými  silnými  citovými  zážitky,  které  pak  ovlivňují  vztah
k jednotlivým barvám.103

Vnímání barev z hlediska psychologického je velmi vyhraněným jevem.
Vliv na psychiku mohou mít barvy u výrazně citově založených jedinců, kteří
mohou vnímat působení barev velmi intenzivně.

Některé  barvy  mohou  navozovat  smutek,  melancholii,  jiné  zase
veselost, optimismus, nebo konejšení, uklidnění, či naopak rozrušení a nepokoj.
Barvy  povzbuzující  k veselosti,  k pohybu,  zvyšující aktivitu  jsou  vhodné
do prostředí krátkého pobytu, prostředí  sloužícímu k aktivním činnostem, ale
mohou vyvolat sklíčenost tam, kde by člověk rád vstal z lůžka, ale pro svou
nemoc nemůže a dlouhodobě je na něm nucen setrvávat.

99 Purkyňův jev: proměny světlosti barev při měnící se intenzitě osvětlení
100 Fořtová, K.: Barvy v bytě, ERA, Brno 2005
101 viz Hermann Rorschach, teorie barev
102 Fořtová, K.: Barvy v bytě, ERA, Brno 2005
103 U několika výpovědí jsem se setkala s asociací zelené barvy k nemocničnímu

operačnímu sálu a vazbou na nepříjemné vzpomínky. Tato barva pak byla v zásadě
odmítána, a to právě z důvodů vyvolané asociace.
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Stárnutí  zraku či  určité  zrakové anomálie  ovlivňují  přímo schopnost
rozlišovat barvy. Snížená schopnost rozeznat barevné rozdíly může zapříčinit
přehlédnutí  překážek  a způsobit  pád.  Předcházet  nebezpečným  situacím  je
možné použitím barevného kontrastu, prací s odrazivostí a povrchy barev, dále
vyšší  hladinou osvětlení  a zamezením zrakového diskomfortu (oslnění,  příliš
jasné expozice).

 4.18 Struktury a textury

Volbou  materiálů  je  možné  docílit  i korekci  dopadajícího  světla,
dosáhnout  jemného akcentu stínováním drženým texturou. Povrch materiálů,
které jsou vystaveny slunečním paprskům by měl být takový, aby nedocházelo
při odrazu k oslnění (zejména při povrchu s vysokým leskem).

 4.19 Kvalita a provedení

Stavba ani její inventář by neměly obsahovat nebezpečné detaily, jako
jsou např. ostré rohy, vysunuté neoznačené překážky, či  nestabilní zařizovací
předměty s možností překlopení. Řešení exponovaných komunikací by mělo být
řešeno  s ohledem  na způsob  transportu,  pokud  není  počítáno  s pravidelnou
vysprávkou poškozených partií  (újmy doznávají  zejména rohy a spodní části
stěn v důsledku oděru vozíky či lůžky).

 4.20 Strop

U pacientů upoutaných na lůžko je vizuální vnímání výrazně omezeno
jejich vodorovnou pozicí. Oproti samostatnému pohybu či pojezdu na vozíku,
kdy  je  možné  vnímat  celkovou  perspektivu  prostoru,  ve kterém  se subjekt
pohybuje,  je  tato  možnost  upoutanému  na lůžku  odepřena.  Exponovaným
prvkem  se stává  strop,  či  vrchní  části  vertikálních  partií,  které  jsou  ještě
v zorném  poli.  Z tohoto  důvodu  je  potřeba  věnovat  pozornost  i určitému
pojednání  stropu  (včetně  způsobu  osvětlení).  Strop  může  být  akcentován
texturou,  barvou,  plasticky  v návaznosti  na stěny  (lišty,  vlysy)  či  dokonce
použitím  grafiky  (různé  symboly,  piktogramy,  obrázky,  které  by  upoutaly
pozornost a podaly informaci o poloze) atd.

 4.21 Podlaha

Podlaha je nejvíce zatíženou částí ze všech povrchů. Materiál použitý
jako nášlapná vrstva by tomu měl odpovídat (dobrá čistitelnost, barevná stálost,
odolnost proti používaným čistícím prostředkům, absence hlubokých spár aj.).

Nášlapná  vrstva  by  měla  umožňovat  bezpečný  pohyb  (plynulost
a zároveň nesmekavost) i plynulý pojezd pro vozíky či lůžka (řešení přechodů).
Příliš lesklé povrchy, které by oslňovaly odrazem slunečního záření, by měly
být eliminovány.

Podlaha může nést rovněž prvky informačního či navigačního systému
(např. zvýrazňování partií, kde je umístěn vstup, či použití vodících symbolů).

 4.22 Stěny

Povrch stěn by měl být dobře udržovatelný, v zařízeních, kde se uvažuje
s transportem vozíků či  lůžek,  by měla  být  vyřešena ochrana spodních částí
a nároží, pokud se záměrně nepočítá s pravidelnou údržbou a vysprávkou (je-li
například cílem nenavozovat dojem nemocnice).

Stěny  by  měly  být  opatřeny  madly  v zařízení,  kde  se pohybují  lidé
se zhoršenou motorikou a hrozilo by jim,  bez přidržování  či  při  náhlé ztrátě
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stability,  riziko  pádu.  Madlo  by  mělo  vést,  pokud  možno  nepřerušované,
po obou stranách komunikace.

Ukončení stěn při styku s vodorovnou konstrukcí, podlahou či stropem,
může být zvýrazněno (barva,  lišta,  odskočení podhledu) a tím i opticky více
zřetelnější. Vhodná je též práce s různými texturami (upoutají pohled, dokreslují
interiér).

 4.23 Detaily

Detaily doplňují celistvý účinek stavby v tom nejmenším měřítku. Jak
jsou ale podstatné, pokud je svět velmi nemocného člověka vtěsnán do objektu
lůžkového zařízení! Detaily tvoří způsob, jak je zacházeno např. s osvětlením,
způsob, jakým na sebe různé konstrukce navazují, jaká je interiérová bohatost
(na podněty),  jak  je  budova  vybavena  různými  vypínači,  ovládacími  prvky,
popiskami,  navigačním  systémem  atd.  Bude-li  těmto  detailům  věnována
patřičná  pozornost  a vynalézavost,  budou  doplňovat  a umocňovat  dojem
ze stavby, namísto toho, aby byly iritující, či  dokonce znesnadňovaly užívání
objektu.

Detaily jsou též velmi drobné věci, které potěší či upoutají pozornost.
Určité  doplňky  mohou  být  též  interaktivní  a vyvolat  v uživateli zájem  je
zkoumat,  manipulovat  s nimi,  či  jinak  se s nimi  zaobírat  (např.  zvířátka
na magnetkách přichycená ke kovovým částem v interiéru – manipulace s nimi
může  svědčit  o tom,  že člověk  stále  ještě  jeví  zájem  o okolí).  Jiné  drobné
doplňky zase mohou na sebe vázat informační sdělení a pomoci se zorientovat
uživatelům s narušenou mentální mapou (různé figurky, sošky či obrazy).

Poskytnutí mnoha detailů  a více prostorové různorodosti (daleko více
důležité u staveb pro dlouhodobě nemocné či velmi staré křehké seniory, než
u krátkodobého ubytování) je důležité v případě,  kdy se z místa pobytu stává
z určitých  důvodů  „mikrosvět“.  Koncentrace  je  soustředěna  najednou  více
do bodu bydliště, na objekt, byt či pokoj samotný, než na okolní svět.

 4.24 Navigace, orientační systém

Orientační a navigační systém pomáhá efektivnímu pohybu po objektu,
je tedy funkčním i designovým doplňkem stavby. Systém orientace a navigace
by měl být komplexní, logický a jasný.

Příklad barevného informačního rozcestníku a navádění pomocí zvolených barevných
schémat v příslušných partiích stavby.

Znalost a schopnost orientace může pomoci předejít nervozitě a strachu
z pohybu  po objektu.  Ne  každý,  kdo  se po objektu  pohybuje,  je  v plné
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psychické či fyzické síle a tak je možné minimalizovat případný stres logickým
plánováním a organizací. Orientace je důležitá jak pro obyvatele/klienty, tak pro
jejich návštěvy.

Pro orientaci v budově je zásadních pět následujících bodů104:

• Znalost vlastní pozice (kde se nacházím)
• Znát cíl (kam chci dojít)
• Vědět, jak se do cíle dostat (znalost trasy, směru)
• Poznání, že jsem již v cíli (indikace cílové stanice)
• Schopnost nalézt cestu zpět

Z hlediska  užšího  použití  navigačních  a orientačních  systémů
v hospicích a domovech pro seniory, se zde budu zabývat touto problematikou
pouze v omezeném rozsahu, vztahujícím se k těmto vybraným stavbám.

Stavby  hospiců  a domovů  pro  seniory  jsou  velmi  specifické  tím,
že se mohou  snažit  (pokud  se snaží)  evokovat  jiný  druh  prostředí,  než  je
instituce. V prostředí, které by mělo připomínat domácí atmosféru, by rozhodně
nebylo  vhodné  použít  stejná  navigační  znamení,  která  se používají
v nemocnicích.

Orientace  po objektu  může  být  podpořena  pomocí  barev,  materiálů
a osvětlení.  Obyvatelům  či  klientům,  kteří  mají  určité  problémy  s orientací
(demence,  poruchy  kognitivních  map),  je  možné  pomoci  instalací  obrázků,
fotografií  (pro  možnost  nalézt  vlastní  pokoj,  vlastní  lůžko)  či  symbolických
značek.

Navigace může být tvořena centrální vstupní pozicí informačního bodu
(např. recepce, vrátnice, sesterny), často pro předání ústní informace či evidenci
o přítomnosti návštěvy, dále barevnými, znakovými či číselnými symboly.

Orientace  v budově  nespočívá  však  pouze  v prvcích  navigačního
systému  a symbolech,  ale  vychází  též  z přirozených  představ  subjektu
o prostoru,  který  nejprve  vidí  z exteriéru,  a poté  jej  poznává  z interiérové
perspektivy.  Pokud  je  uspořádání  objektu  a vedení  komunikací  jednoduché,
v zásadě je možné se do jisté míry orientovat vzhledem k počátku cesty. Je-li
však  systém složitější  a bez  výrazných  podmětů,  orientace  je  pak  mnohem
náročnější.  Orientace může být  tedy  vytvářena i půdorysným rozvržením,  či
umožněním průhledů do exteriéru.

„Dost složité bylo už najít Janellin pokoj, muselo se od recepce doleva,
doprava,  doleva,  doleva  a pak ještě  jednou doprava.  Její  pokoj  se nacházel
uprostřed dlouhé chodby v zadním traktu budovy;...“105

Velmi důležité může být též umět najít cestu na sociální zařízení. Cesta
k této místnosti by neměla být nijak zvlášť komplikovaná, cílové místo by mělo
být jasně značeno.

Obyvatelé  se zdravotními  problémy,  a pravděpodobně  i s poklesem
smyslové  kapacity  či  ztrátou  paměti,  potřebují  více  indikátorů  pozice.
Podobnost a opakování je základním zdrojem dezorientace. Rozlišení pojednání
komunikačních uzlů (zejména vertikální komunikace) naopak pomůže prostory
identifikovat  (pomocí  nábytku,  barev,  identifikace  fotografií  nebo  obrazů).

104 Převzato z literatury: Bush-Brown, A., Davis, D.: Hospitable Design for
Healthcare and Senior Communities, Van Nostrand Reinhold, New York, 1992

105 Byock, I.: Dobré umírání, Vyšehrad, Praha 2005, str. 149
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Zajímavým  řešením  je  i použití  zrcadla  v zadní  části  výtahové  kabiny  pro
možnost orientace i pro uživatele, kteří se nemohou otočit směrem ke dveřím.

Jelikož  stárnutí  či  přechodná  indispozice  zraku  ovlivňuje  přímo
schopnost rozlišovat detaily, mělo by být k tomuto faktu též přihlédnuto, např.
malé a nejasné značení je naprosto nevhodné.

 4.25 Značky a symboly

Symbol  nese  určité  neverbální  sdělení,  jeho  funkcí  je  podat  určitou
informaci. Ztvárnění symbolu musí být jednoduché a zapamatovatelné, sdělení
stručné a jednoznačné. Vyšší hierarchické postavení se vztahuje na identifikaci
naléhavých potřeb či účelů (barevná i tvarová jednotnost, výraznost, názornost
a objektivita).

Symbol  nebo  logotyp  (ligatura)  se často  pro  umocnění  významu
identifikuje se zvolenou barevnou paletou. Symboly i značky by měly být více
ideové než obrázkové, neboť se tak brzy neomrzí a jsou více nadčasové. Pro
snadnější orientaci je vhodná jednotnost grafického systému/standardu.

Značky a symboly se též spolupodílejí na vizuální identitě, která může
být právě díky jim posílena.

 4.26 Logo

Svým  logem  se zařízení,  v konkrétním  vybraném  případě  hospic,
prezentuje veřejnosti a jeho cílem je oslovit a zaujmout co nejvíce lidí. Hospic
se též  prezentuje  jednotlivými  propagačními  materiály  a předměty,  které  mu
pomáhají  na sebe upozorňovat  i získávat  pro provoz nezbytné zdroje financí
(dotace, dary, fundreising).

Logo  by  mělo  být  srozumitelné,  výstižné  a dobře  zapamatovatelné.
V logu  českých  hospiců  se nejčastěji  objevuje  motiv  křesťanské  pomoci
bližním. Symbol ryby je znamením, které se mnohých nedotkne, avšak pro ty,
kdo  vědí  (věří),  je  zcela  jasnou značkou.  Symbol  má tedy  význam pro  ty,
kterým  je  určen  a pro  ostatní  zůstává  pouze  logem.  Neméně  důležité  je
i barevné pojednání,  jelikož barva má zde i svůj  symbolický význam. Černá
barva či text na černém pozadí by v tomto spojení mohly lehce asociovat smrt či
chmurné představy.  To samé platí  o ostrých tvarech loga či  fontu použitého
písma.  Lepší  je  tedy  volba  oblejších  typů  fontu  a kontur  a výběr  barev  či
barevných kombinací, které nebudou asociovat smutek či tíseň.

 4.27 Otvory (okna, dveře)

Snížení  parapetu  u okenních  otvorů  umožní  pozorovat  okolí  jak
z vozíku,  tak  z lůžka.  Umístění  příčlí  by  mělo  být  přitom  voleno  tak,  aby
nezabraňovaly  výhledu  sedícího/ležícího  člověka  (záleží  rovněž  na podlaží,
ve kterém je okno umístěno: pohled spíše dolů nebo pohled vodorovně).

-60-

Symbolika křesťanské
pomoci potřebným:
ochrana, patronace,
nalezení přístřeší

Příklad rozdílné výšky
parapetu okna
a odvození možného
úhlu a směru, kterým je
možné pohlédnout
z lůžka ven (rozdíl je 35
a 80 cm).

Prezentace poslání
loga: a) pomoc
nemocnému, b)
trajektorie života jako
rozkvetlá slunečnice, c)
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Způsob  otvírání  oken  i dveří  by  měl  být  jasný  a jednoduchý.  Síla
vyvinutá na manipulaci by neměla být příliš veliká. Kliky by měly mít takový
tvar, aby šly snadno a dobře uchopit a nezpůsobovaly bolest pro uživatele trpící
onemocněním napadajícím klouby106.

Okna  s výhledem  do okolí  stavby  umožňují  přehled  a orientaci.
Prosklené interiérové partie zase mohou pomoci obyvatelům přehlédnout a mít
vizuální  kontakt  s jednotlivými  prostory  (např.  místnosti  určené
ke společenským účelům), bez toho, aby vyrušili jejich momentální uživatele.

Dveře  samozavíracích  výtahů  by  měly  být  načasovány  s ohledem
na pomalejší reakce starších či méně mobilních lidí.

 4.28 Zařízení a nábytek

V současné době  existuje poměrně  rozsáhlý sortiment zdravotnických
pomůcek  a mobiliáře.  Z hlediska  stanoveného  rozsahu  disertační  práce
se zaměřím pouze na určité charakteristiky.

Židle  by  měly  umožnit  nejen  pohodlný  a bezpečný  posed,  ale  také
důstojně vstát (tzn. sedák by neměl  být příliš nízko položený/hluboký). Váha
židle by měla umožnit snadnou manipulaci, tvar područek by měl napomáhat
vstávání,  aniž  by  se židle  překlopila.  Tvary  by  měly  být  oblé,  materiály
pohodlné  a příjemné.  Konstrukce  židle  by  měla  být  ergonomická,  měla  by
zajišťovat ochranu páteře, vyloučit namáhání kloubů a vazů.

Pro ošetřování ležícího člověka je vhodnější vyšší, či polohovací lůžko,
ideálně  s hrazdičkou.  Pro  méně  pohyblivého  pacienta,  pacienta  upoutaného
k lůžku, je důležitá vizuální kontrola či  blízkost skříně,  poličky, kde má své
osobní věci (v chodbě či předsíňce na ně nedohlédne).

Vestavěný nábytek (zabraňuje manipulaci – přesouvání), která by mohla
být pro starého člověka nebezpečná, rovněž při  pádu je redukována možnost
nárazu, zlepšuje se akční prostor.

Někdy  mobiliář  tvoří  i vlastní  kuchyňky  na pokojích  pro  možnost
přípravy vlastního jídla.

K manipulaci  s nepohyblivým  člověkem  se někdy  používá  zvedáků.
Případné nepříjemné pocity  mohou být  zmírněny tím,  že odborní  pracovníci
vysvětlí  jejich  používání  a také  zajistí,  aby  při  zvedání  nedocházelo
k nedůstojnému odhalování nahoty pacienta.107

 4.29 Design

Během celého svého života se člověk neustále přizpůsobuje a učí jak žít
(přežít)  ve svém  prostředí.  Po celou  tuto  dobu  se naše  dovednosti  mění
a vyvíjejí, ne však každé prostředí či předmět tuto změnu respektuje. Příkladem
mohou být běžné užitné přístroje, jako je například mobilní telefon, ač je někdy
životně důležitý pro přivolání pomoci, nemá ergonomický design pro starého
člověka. I když hlavní kupní sílu představují lidé produktivního věku, vzhledem

106 Prevalence onemocnění artritidou se pohybuje u žen okolo 18%, u mužů kolem
8%, zdroj: ÚZIS ČR, Ženy a muži v číslech zdravotnické statistiky, 2003

107 Kellnerová-Kalvachová, L., Kalvachová, L. – překlad, odborná spolupráce
Kalvach, Z.: Respektování lidské důstojnosti, Příručka pro odbornou výuku,
výchovu a výcvik studentů lékařských, zdravotnických a zdravotně-sociálních
oborů, z originálu Educating for Dignity, A Multi-disciplinary Workbook Dignity
and Older Europeans, 2003, vydalo Hospicové občanské sdružení Cesta domů,
Praha, 2004
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ke stárnutí  evropské  populace,  bude  nakonec  nutné  se i těmito  „detaily“
hlouběji zabývat. Funkční omezení však nemusí být způsobeno jen stářím, ale
i úrazem či handicapem, který může postihnout každého nezávisle na věku.

Také  armatury,  spínače  a kliky  by  měly  být  navrženy  tak,  aby
vyhovovaly  jednak  výškou  a polohou,  ale  i způsobem  manipulace  či
vykonaným  úsilím  vůči  možným  a předpokládaným  tělesným  kapacitám
uživatelů.

Při  manipulaci  s ovládacími prvky je nutno vyloučit  náročné pohyby
jako  ohyb,  natáčení  se,  natahování  se (více  např.  vyhovují  pákové  baterie),
omezit  zařízení,  na jejichž  ovládání  je  potřeba  přesný/jemný  pohyb  prstů.
Manipulace by rovněž neměla vyžadovat velké úsilí na vykonání úkonu (pohyb
dveří, otevření víčka).

Navrhování  prostředí  a předmětů  pro  potřeby  člověka  na vrcholu
fyzických  sil  (cca  období  20 let)  může  být,  a většinou  je,  diskriminující  či
nepříjemné pro lidi,  kteří  nemají  možnost  vynaložit  určitou míru úsilí,  mají
omezené dovednosti  nebo  míru  zručnosti,  či  pro  svůj  handicap  musí  určité
aktivity  prostě  vynechat.  Vzhledem  k průměrnému  věku  obyvatel  České
republiky,  který je  39,8 let108,   vše nasvědčuje tomu, že by tvorba prostředí
i design měl směřovat spíše k vyhovění požadavkům této věkové skupiny. Dále
by  neměly  být  neuváženě  a bezdůvodně  znevýhodňovány  osoby  s určitým
smyslovým  či  fyzickým  poškozením  (např.  příliš  malý  fond  čísel  či  textu
u ovladačů, popisek či navigace, příkré schody, těžce otvíratelné dveře, vysoko
umístěné spínače).

Pro  určitý  stupeň  postižení,  či  rané  mládí  a pozdní  stáří,  je  zcela
korektní určitá specializace trhu na specifické předměty, zařízení či  pomůcky,
které vyhovují zcela specifickým potřebám dané cílové skupiny. Pro ostatní část
populace,  např.  lidi  ve věku  60-80 let,  by  jednoznačné  profilování  designu,
přímo pro tuto věkovou skupinu, mohlo vést k jeho odmítnutí, ať již z důvodu,
že lidé  chtějí  používat  to,  co  ostatní  populace,  či  si  nepřejí  být  takovými
výrobky stigmatizováni.

poškození kompenzace

zrakové barevný  kontrast,  strukturální  kontrast,
hmatová  (taktilní)  informace,  audiální
informace

sluchové eliminace zdrojů  s  vysokými tóny (pozor
též na slyšitelnost u výstražných zařízení)

motorické (pohyb) bezbariérovost,  dostatečný  manipulační
prostor, vhodná výška ovladačů, bezpečné
povrchy  nášlapných  vrstev,  dostatečné
osvětlení

motorické (klouby) snadno  ovladatelné  fixatury  (pákové
baterie),  tlačítka, vhodná výška i poloha
spínačů a ovladačů

intelektuální, paměťové symboly,  značky,  jasné  schéma  objektu,
krátké  přehledné  komunikace,
personalizace prostředí

Tabulka 5: Tabulka smyslových poškození a jejich možných kompenzací v prostředí

108 Průměrný věk obyvatel: stav k 31.12. 2004, zdroj: ČSÚ
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 4.30 Flexibilita/stabilita

V dnešní době je flexibilní uspořádání velmi vítáno, jelikož umožňuje
snadné  přeorientování  na jiné  využití.  Jako  flexibilní  můžeme  např.  chápat
rozložení v půdorysu, které je možno podrobit  určitým změnám či  úpravám,
nebo tvar  a zařízení místnosti,  kterou je možno využívat pro více funkčních
náplní.

Samotný půdorys lůžkových či ubytovacích částí by mohl být flexibilní
v tom  smyslu,  že by  bylo  možné  určité  části  upravit  na bezbariérové,  či
stavebně spojit nebo naopak rozdělit sousední jednotky pokojů na pokoj menší
či větší.

Místnosti  pro  společenské  využití  by  měly  být  vhodné  velikosti
a univerzálně  zařízeny,  aby  mohly  být  využívány  v případě  potřeby  více
činnostmi, či mohly být změněny pro jinou obsahovou náplň.

Flexibilita či univerzálnost prostředí by však neměla být na úkor kvality
či pohodlí.

 4.31 Výzdoba

Výzdoba často svědčí o určitém vztahu k prostředí a snaze je nějakým
způsobem  individualizovat/personalizovat.  Jednotlivé  prvky  výzdoby  buď
mohou  prostředí  zútulnit,  či  esteticky  znehodnotit.  Je-li  v návrhu  s určitou
výzdobou počítáno, může dojít k velmi harmonickému výsledku.

Výzdoba  může  mít  též  speciální  (iluze  prostoru,  identifikace),
symbolickou (artefakty odkazující se k určitým sdělením, jevům či událostem)
či informační hodnotu.

 4.32 Rostliny, přírodní prvky

Přírodní  prvky/příroda  působí  příznivě  na regeneraci  mentálních  sil
člověka. Při dnešním životě ve městech je lidský organismus vystaven velkému
množství negativních environmentálních vlivů,  dochází často k informačnímu
přetížení,  což negativně  působí  na psychiku a způsobuje tak  mentální  únavu
jedince.  Právě  pobyt  v přírodě či  působení  jednotlivých  prvků  zeleně  může
unavený  organismus  zotavit.  Blízkost  existující  zeleně  pomáhá  k udržování
vyšší pozornosti, dodává větší životní energii, působí kladně na lidské chování
i psychiku.109

 4.33 Sdílený prostor

Člověk jako individuum sdílí svůj životní prostor s ostatními lidmi a je
součástí společnosti. Pro sdílení a chování v prostoru platí určitý řád a pravidla.
Z hlediska architektury je možno určité prostory rozlišovat dle způsobu jejich
využití,  způsobu  sociálního  chování  a vztahu  jednotlivých  subjektů  k těmto
prostorům.

• Soukromý prostor

Možnost  mít  soukromí  podporuje  důstojnost  a individualitu.  Např.
v současném  bydlení  je  míra  individuality,  více  než  kdykoliv  v historii,
stupňována rostoucími plošnými nároky na osobu. Soukromý prostor je takové

109 Sborník přednášek, 30. seminář Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech
a v obcích, Krajiny a zahrady – staré vzácné knihy, Klatovy 8. - 9. září 2004;
článek Vnímání zahrad člověkem, Milena Martinková, Pavla Schimmarová, str. 
31 – 43
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místo, které uživateli umožňuje maximální kontrolu nad tím, jak bude regulovat
jeho přístupnost pro ostatní subjekty. Je-li soukromý prostor narušen, uživatel
se může cítit ohrožen.

Příklad odstupňování jednotlivých zón podle míry přístupnosti z hlediska oprávněnosti
vstupu. Sestupně seřazeno dle soukromého prostoru k prostoru veřejnému.

• Polosoukromý prostor

Polosoukromý prostor je prostor, který je stále pod kontrolou uživatele,
ale má do něj též za určitých okolností, pravidel či do jisté míry přístup další
subjekt či několik subjektů. Množství těchto subjektů je však omezeno tak, že si
uživatelé jsou vědomi své vzájemné oprávněnosti užívání tohoto prostoru.

• Poloveřejný prostor

Poloveřejný prostor je užíván již takovou selektivní skupinou uživatelů,
že již není možné pro jednotlivce celou skupinu bezpečně znát. Oprávnění proto
nemůže být kontrolováno pouze na základě sociálním, ale je regulováno ještě

jiným institucionálním způsobem.

• Veřejný prostor

Veřejný  prostor  je  užíván  bez  omezení,  je  méně  sociálně
kontrolovatelný a na velmi frekventovaných částech teritoriálně neobhajitelný.
Z hlediska  vztahu  individua  k prostoru  se tento  fakt  může  projevit  menším
zájmem o místo  či  jeho devastací.  Vzhled a kvalita  místa má zpětně  účinky
na chování lidí v něm.

• Hranice

Velmi  důležitým  prvkem  jsou  i hranice,  v podobě  definovaných
přechodů podporujících identifikaci s místem. Hranice je rozpoznatelná lidským
chápáním.  Z hlediska  teritoriality  ji  můžeme  chápat  jako  určitý  předěl
v prostoru,  který pro nás znamená určitý  přechod či  změnu ve způsobu,  jak
tento  prostor  můžeme  ovládat,  jak  se v něm můžeme chovat  a míru  našeho
oprávnění v užívání tohoto prostoru. Pro jednodušší a srozumitelnější rozlišení
jednotlivých  sociálně  psychologických  kvalit  prostoru  napomáhají
v architektuře a urbanismu právě hranice ve formě vizuální prezentace určitého
prvku,  hmoty,  struktury  aj.  Hranici  může  tvořit  plot,  zeď,  řada  keřů,  ale
i zástěna, plenta atd. Přechod či hranice může být jasná či hůře rozpoznatelná
a je též vnímána do jisté míry individuálně.

Jednotlivé  prostory  mohou  být  k sobě  navzájem  v určité  hierarchii
ve vztahu  k vlastnostem  a způsobu  jejich  obývání.  Koncové  protipóly  této
hierarchie jsou tvořeny soukromým a veřejným prostorem.
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 4.34 Výrazové prvky

Forma, kterou je architektonický prostor utvářen, má možnost použít
určitých  výrazových  (zároveň  kompozičních)  prvků.  Každý  z nich  přitom
dosahuje různými odlišnými způsoby různých efektů.

• Rytmus

Rytmus v architektuře je chápán jako rytmické řazení (alespoň čtyřikrát)
jednoho a více  prvků  v ploše  či  prostoru.  Způsob,  jakým se prvek  či  prvky
systematicky  střídají,  je  tzv.  takt.  Rytmus může být  otevřený (začíná jiným
článkem, než končí), či uzavřený (končí stejným článkem).

Rytmus umožňuje rozlišovat a zároveň sjednocovat. Jednoduchý rytmus
usměrňuje oko na konec řady.110 Vhodné využití rytmu je možné u rozsáhlejších
ploch či  kompozic.  Rytmem lze v takových případech navodit  řád, rozčlenit
větší monotónní partie a dosáhnout větší zajímavosti.

• Gradace

Gradace  je  stupňování  účinu  kompozice  k jejímu  nejvýznamnějšímu
a nejvýraznějšímu  prvku  pomocí  hmot,  prostorově,  v barvách  nebo  členění.
Rozlišujeme gradaci nepřerušenou, přerušenou či plynulou. Nejvýraznější prvek
se nazývá dominanta.

Gradace  je  způsobem  potlačení  všednosti,  umí  nasměrovat,  zacílit
pozornost na určitý prvek či místo. Ve formě svého prostorového použití dokáže
gradace působit na lidské pocity (údiv, uvolněnost, stísněnost, neklid).

• Symetrie

Symetrie  vzniká  otáčením,  resp.  překlápěním,  prvků  kolem  osy.
Existuje symetrie zrcadlová, osová a radiální. Nepatrným porušením symetrie je
tzv. nuance.

Symetrie působí klidným dojmem, navozuje očekávání, které je logicky
odvoditelné, a dodává řád. Na stranu druhou může být symetrie někdy matoucí,
obzvláště  v prostorovém  pojednání,  pokud  pozbývá  jakýchkoliv výrazných
bodů, podle kterých je možné se orientovat.

• Asymetrie

Asymetrie  je  nesouměrnost  a absence  jakékoliv  osy  symetrie.
Rozlišujeme  asymetrii  rovnovážnou  (definovatelná,  pozvolná)
a nerovnovážnou.

Svým principem je asymetrie vhodná pro všechny druhy architektury111,
její  forma  může  být  volně  a logicky  využita  u objektů  s asymetrickým
provozem, kdy není nutné dodržovat přísná pravidla symetrie. Asymetrie může
být  použita  tam,  kde  je  cílem vzbudit  pozornost,  navodit  odlišení,  působit
dynamicky, či pro oživení.

• Měřítko

Měřítko je  poměr  dvou veličin,  kterým je vyjádřen jejich  vzájemný
velikostní vztah. Měřítkem je však vyjadřováno i psychické působení rozměrů
architektury,  vzájemný  vztah  prvků  jednotlivých  částí  či  celků,  stupeň

110 Tichý, L., Dvořák, V.: Architektonická kompozice, ČVUT, Praha, 1991
111 Tichý, L., Dvořák, V.: Architektonická kompozice, ČVUT, Praha, 1991
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Rytmické členění fasády
pilastry a okenními
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Asymetrické rozložení
hmot.

Porovnání přirozeného
měřítka na dvou
stavbách.
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porozumění člověka těmto poměrům a členěním architektury, které nese určitý
význam i obsah.

Použití  velkého  měřítka  dodává  pocit  velkoleposti,  honosnosti  či
kolosálnosti. Velké měřítko působí velmi silně na vytváření dojmů (ohromení,
respekt, podřízenost). Malé měřítko s množstvím detailů naopak může vyvolat
pocit intimity

• Horizontalita/vertikalita

Horizontalita  či  vertikalita  nejsou  ani  tak  výrazovými  prvky,  jako
způsobem, jakým se stavba přimyká k zemi či  pne k nebi, a jakým způsobem
člověka od zemského povrchu vzdaluje.

Vzhledem  k podílu  času,  který  je  za určitých  podmínek  a okolností
tráven v interiéru stavby, se jeví, že je důležitá i vazba na to, co se děje v okolí.
Různé sociologické studie  pak ukazují,  že určitá  pomyslná výšková hranice,
kdy  se uživatel  vztahuje  k okolí  (tzn.  aktivně  je  schopen  se o něj  zajímat,
eventuálně i participovat na dění či do něj zasahovat) je do čtyř podlaží.

Pro  stavby,  kde  jsou  umístěni  dlouhodobě  nemocní,  může  mít
horizontální  forma,  či  možnost  stálého  sepětí  s okolním  zdravým  světem
benefitující  účinky.   Pozitivní  vliv  může  mít  vědomí  o okolní  realitě
(konfrontace  s vnitřním  světem),  ale  také  vazba  na přírodní  prvky  (jsou-li
v okolí).

Vertikální  stavby  mají  s vzrůstajícím  podlažím  zcela  jiné  účinky
(odosobněnost, anonymita, izolovanost).

• Dominanta

Dominantu,  výrazný  prvek  převyšující  ostatní,  zde  zařazuji  proto,
jelikož se její používání objevuje v některých realizacích hospiců. Většinou je
dominanta  tvořena  místem,  které  slouží  pro  duchovní  potřeby,  či  nese
křesťanský symbol.

V tomto smyslu je dominanta použita jako prvek,  který jednoznačně
určuje orientaci celé stavby a vytváří její nezaměnitelný charakteristický obraz.
Dominanta na sebe strhává pozornost a může se stát orientačním bodem i pro
okolní lokalitu.

• Osa

V některých stavbách (mám zde na mysli  opět  hospice)  je uplatněno
i osové navádění  na určité  místo.  Pokud je  tento  princip  použit,  většinou je
určen i směr. Jedná se tedy o usměrněný pohyb, kdy mohou být vyvolány určité
pocity jednak při přesunu na určené místo, či po příchodu.

 4.35 Expresivita, emocionalita

Architekturu  je  možné  používat  i pro  navození  či  vyvolání  určitých
emocí  a je  i velmi  silným  sdělovacím  prostředkem.  Z historie  je  možné
se odkázat např. na barokní sakrální architekturu a její působení na lidské city
a vnímání. Tato orientace architektury byla tehdy dokonce záměrně programově
deklarována.  Další  příklady  můžeme  nalézt  v expresionismu,  architektuře
nacistického Německa, socialistickém realismu či dekonstruktivismu.

I někteří současní architekti záměrně používají stavby jako symbolické
sdělení, či výklad určitých událostí s emocionálním naladěním. Stavby se svou
koncepcí, formou, tvarem, světelnou modelací atd. snaží tyto určité pocity, které
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Vertikalita vs.
horizontalita a působení
na pozorovatele.

Umělecký odkaz na to,
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i osa v podobě mostu.
Foto dole [2]
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mají být architektem interpretovány, vyvolat. Exprese bývá často využívána pro
veřejné stavby,  které slouží  ke kulturnímu sdělení,  jako jsou např.  muzea či
památníky.  To,  co má být  sděleno expozicí  či  vzpomínkou,  je architekturou
zdůrazněno, podtrženo. Určitou expresivitu používají i některé stavby hospiců,
což je  zřejmě  spojeno částečně  s jejich náboženskou orientací  i jejich velice
náročným etickým posláním.

 4.36 Geometrie

Prostor, který je architekturou vytvářen, může být v zásadě formován
pomocí  určitých  geometrických  principů  nebo  pomocí  anorganických  tvarů.
Anorganická  architektura  sice  existuje,  ale  jelikož se nedá  hovořit  o jejím
masovém používání  na stavby  sloužící  sociálním  či  zdravotnickým účelům,
zaměřím se pouze na formy geometrické.

Dalo  by  se prohlásit,  že současná  evropská  výstavba  se převážně
zaměřuje na objekty s pravidelnou ortogonální (či ortogonální pootočenou) sítí.
Místnosti jsou převážně obdélné, čtvercové, pravidelné či s malou odchylkou,
nebo  jsou  tvořeny  průnikem  vzniklým  natočením  dvou  ortogonálních  síti.
Nezřídka se objevuje i křivka, kruh, elipsa v ucelené či fragmentované podobě.

Navzdory  různým  možnostem  a experimentům  s prostorem
v architektuře  však  máme  určité  kulturní  i historické  predispozice  chápání,
v jakém prostoru se cítíme dobře a v jakém nikoliv. Z tohoto poznatku, společně
se znalostí  psychických  a sociálních  potřeb,  je  potřeba  vycházet  v návrhu
prostorů  pro  např.  dlouhodobě  nemocné,  psychicky  nemocné či  velmi  staré
seniory.

 4.37 Symbolika stavby (hospice)

Pro někoho může být stavba hospice objektem, jako je každý jiný, pro
někoho však může znamenat symbol. Symbol, který vyvolá myšlenku na něco
konkrétního, na jev, situaci, či vzpomínku na známou osobu.

Některé stavby s určitou symbolikou pracují. Tato symbolika může být
dokonce místy i velmi výrazná. Symbolicky lze jistě vyjádřit orientaci stavby
k určitému  smýšlení  její  komunity  (církev,  péče  o slabé  a nemocné,
milosrdenství).  Stavba  se též  může  odkazovat  na určité  transcendentno  či
meditaci, která je spojena s jejím nelehkým posláním.

Symbolika stavby může usnadňovat lidskou orientaci a postoj k tomuto
objektu, neměla by být však násilným gestem, obzvláště u objektů, které jsou
zaměřeny na péči o nemocné či staré.

 4.38 Symbolika jednotlivých prvků

Jednotlivé symbolické prvky mohou doplňovat nebo i zcela nahrazovat
určité  informace,  které  souvisejí  s posláním  či  orientací  komunity.  Výraz
a sdělení jednotlivých symbolických elementů se výrazně vztahuje ke kulturním
a sociálním znalostem uživatelů.  Některé rysy výrazového jazyka mohou být
podobné  pro  mnoho  různých  kultur  (např.  mimická  gesta  figur,  či  určité
artefakty), jiné jsou naopak velmi specifické (obzvlášť symbolika barev).

Určité  věci  též  mohou  být  též  asociovány  s určitými  zážitky  či
vzpomínkami, které se promítnou negativně v jejich přijímání a snášení. Např.
představa bílé plenty může v někom vyvolávat strach ze samoty, zapomnění či
izolace.
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„Taky jsem se dozvěděla, že má panickou hrůzu z bílé plenty. Uklidnil
se teprve, když jsem mu slíbila, že nedovolím, aby mu ji k posteli někdo dal.“112

 4.39 Koncept příjemného prostředí

Pod pojmem „příjemné prostředí“ rozumím prostředí takové, které je
„ušité  jako  kabát“  na potřeby  uživatele.  Tyto  potřeby  mohou  být  velmi
diferencované,  od těch  základních  a nepostradatelných  pro  zajištění  lidské
existence,  po ty  náročnější,  které  většinou  podmiňují  naplnění  potřeb
hierarchicky níže položených (viz Maslow, kapitola potřeb).

 Zajímavým jevem je i tzv. institucionalizace prostředí. Je to jev, který
bych definovala jako šablonovité, mechanické, univerzální vytváření prostředí,
které  se formováno  nezávisle  na posouzení  vlivu  své projekce  pozorovateli.
Institucionalizované je  prostředí,  které  člověku  nemá co  nabídnout,  které  je
pouhým  pozadím  k vykonávaným  aktivitám,  bez  ambicí  cokoliv  rozvíjet,
jakkoliv překvapit, či dokonce lidskou duši potěšit. Spousta institucí se stavěla
v éře, kdy se funkcionalismus přerodil do mechanizované výstavby totalitního
plánování a stavby nebyly primárně zaměřené k uživateli, nýbrž na kvantitativní
výkon a odbyt služeb.

Naproti  tomu  prostředí,  které  je  zacíleno  na uživatele,  kde  jde
především o kvalitu, má zcela jiné rysy. Tyto rysy jsou rozpoznatelné na první
pohled a většinou determinují lidské chování a postoje nejen klientů, obyvatelů
či  pacientů,  ale i těch,  kteří  zde jakýmkoliv způsobem pracují.  V následující
tabulce jsou uvedeny některé rysy, ve kterých se obě prostředí od sebe navzájem
liší.  Je však nutno dodat,  že některé stavby svou povahou musí  mít  podobu
instituce  a existují  i velmi  specifické  případy,  kdy  je  institucionální  vzhled
vhodnější z hlediska orientace.113

institucionální rozvíjející charakter

kapacita114 velká malá

komunikace široké, dlouhé, přímé, málo
osvětlené

zalamované, vkládání nik, možnost
posezení, rozhovoru, prosvětlení
(umělé i denní)

podlaha dlažba marmoleum, linoleum, koberec

barvy jednotvárné barvy, často v jednom
odstínu

kombinace barevných odstínů,
kontrast

výzdoba chybí či je nahodilá, neosobní obrazy, drobnosti, květiny

vstup vrátnice, recepce tuto funkci integruje jiný prostor

vstup velké lobby, foyer velkorysost posunuta do míst
společenského charakteru (obývací
pokoj, jídelna), jsou-li k tomu
adekvátní prostorové možnosti

osvětlení průmyslová či kancelářská
svítidla, většinou jen přímé tvrdé

jiné typy a forma svítidel,
kombinace více režimů osvětlení

112 Svatošová, M.: Hospice a umění doprovázet, Ecce homo, IGEPA Odolena voda,
2003, str. 81

113 Při absenci kognitivních map může být rozvíjející prostředí plné různých podnětů
natolik rušivé a matoucí, že je lepší použití jasných a strohých forem.

114 Kde leží tato hranice mezi chápáním co je „malá“ kapacita a co již „velká“ je
velmi individuální otázka, záleží jak na funkci stavby, tak na subjektu, specifické
kultuře aj.
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Chodba a vrátnice
s institucionálními rysy.

Vstupní část a místo pro
čekání s chodbou, snaha
o vstřícnost, vlídnost
a lidskost.
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institucionální rozvíjející charakter

osvětlení, stejnoměrné osvětlení
v celém objektu

(možná změna atmosféry), přímé
i nepřímé měkčí osvětlení, různé
osvětlení dle požadované atmosféry

materiály
v exteriéru

kámen, kov, sklo tradiční (omítka, dřevo), materiály
na bázi dřeva

materiály
v interiéru

dlažba, PVC, snaha o maximální
sterilitu prostředí, vysoké sokly

strukturované materiály (na bázi
PVC), dřevo, lamino, koberec

detaily dle zvyklostí a standardizace, bez
usilování o cokoliv, co by
odporovalo funkci či kladlo větší
nároky na údržbu

eliminace přechodových prahů
např. u koupelen (vzhled i snadný
pojezd), omezení instalace
ochranných obkladů v spodních
partiích stěn proti oděrům
od vozíků, instalace madla, které
se dobře drží, aj.

místa pro
čekání

místa sezení kladena
do komunikací bez předchozího
záměru, pak zbývá často jen
koukat do zdi

umístění sezení tak, aby čekání
nebylo nepříjemným zážitkem
(adekvátní osvětlení, rozmístění
židlí, pozice židlí), prostor může být
i nikou

průhledy bez průhledů, uzavření v interiéru průhledy ven, možnost orientace

Tabulka 6: Rysy staveb – instituce vs. komunitní/rozvíjející charakter

 4.40 Kognitivní kompenzace

V přístupu  k tvorbě  prostředí,  ve kterém  se vyskytují  uživatelé
s kognitivními poruchami, existuje několik rozdílných názorů:

• integrace uživatelů do společného prostředí115 s ostatními uživateli

• separace uživatelů a tvorba zcela specifického prostředí

Oba přístupy mají své výhody i nevýhody a jejich užití se týká zvolené
filosofie  poskytování  péče  i lidských  práv.  Cesta  zřejmě  leží  někde  mezi,
v určitém kompromisu mezi jednotlivými přístupy. Je třeba zvážit i jednotlivé
souvislosti, kterých se dané přístupy týkají:

• lokalizace

Poloha je rozhodující z hlediska možností volby a vztahu ke společnosti
(zajištění podpůrných sociálních vazeb na blízké či příbuzné, ale i podporování
celospolečenské integrity,  získávání  dobrovolníků  aj.).  Pro  udržitelný  rozvoj
i pro následující tendence humanizace je přijatelná spíše integrita než izolované
polohy.

• pravda či lež

Povaha určitých „příkazů“  v prostředí  může mít  „tvrdý“  či  „měkký“
charakter.  Tvrdý  charakter  mohou  mít  prvky,  které  např.  omezují  pohyb
uživatelů či zabraňují vstupu. Architektura či design je zde čitelný, uživatel ví,
že zde existuje určitá  možnost,  ta  je ale vzhledem k němu blokována (např.
uzamčené dveře – uživatel ví, že dveřmi se prochází, zároveň se však střetává
s přímým omezením).

115 Toto prostředí je většinou již uzpůsobeno v kombinaci s požadavky určité cílové
klientely
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Měkký charakter spočívá v jakési „lživosti“ či „iluzionismu“ prostředí
či  záměrně  užitého  designu.  Prostředí  je  tímto  způsobem  vytvářeno  tak,
že blokuje významy jednotlivých prvků či prostorů a tím i nevytváří subjektivní
vjem  pro  uživatele,  že by  byl  omezován  (např.  dveře  s plakátem,  který  je
pojednaný jako zeď s oknem a výhledem do zahrady).

V některém  prostředí  je  z hlediska  jeho  charakteristiky  nutností
personálně  zajistit  bezpečnost  klientů,  a tím  je  kladen  vyšší  nárok
na zaměstnance (zejména jejich počet, vytíženost a s tím související pozornost).
Jindy je naopak možné díky důvtipnému designu a architektonickému řešení
některým událostem a jevům předcházet a tím korigovat i vytížení personálu.116

• přizpůsobivost či univerzalita

Přímá komunikace. Personifikace, barevnost. Personifikace (fotografií)

Podlaží pro obyvatele postižené demencí, Pro Seniore, Dresden, SRN

Existují  určité  uživatelské  skupiny,  které  mohou  mít  tak  specifické
nároky  na své  prostředí117,  že může  být  obtížné  je  zkombinovat  s nároky
ostatních, kteří  využívají stejný prostor. Vždy je proto nutné, zvolit  si určitý
kompromis či  specifikovat  cílovou skupinu, která se bude v daném prostředí
pohybovat (a prostředí této skupině bude „šité na míru“).

Příklady užitého designu pro uživatele s kognitivními poruchami:

• přímé  a jasné  půdorysné  schéma  (jasný  a přímý  prostor,  možné
průhledy  bez  množství  zákoutí,  eliminace  komunikačních  uzlů  s více
rozhodovacími možnostmi)

• asociace domova (pomoc se k prostoru vztáhnout, zabydlet se v něm,
porozumět mu)

• personifikace (osobní fotografie, drobné osobní předměty)

• přítomnost orientačních prvků (např. barevné povrchy, znaky)

• přítomnost  symbolických  prvků  (symbolizace  jako  naváděcí
a paměťový systém, např. prádelní šňůra s kolíčky pověšená na madle před
prádelnou)

116 Domov pro seniory s demencí, Rendsburg, SRN (stejný provozovatel jako
u hospice Haus Porsefeld).

117 Nejnázornějším příkladem jsou požadavky na prostředí pro uživatele
se zrakovými problémy versus pro uživatele na vozíku (rozdílné požadavky
na výšky, úrovně).
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Př. evokace zastávky
na chodbě (klamný
symbol, snižující však
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• vizualizace  důležitých  sdělení  (např.  velké  číslo  dne  na kalendáři
a umístění kalendáře do viditelné polohy)

• názornost  (např.  model  zasedacího  pořádku  se symbolem  stolu
a jednotlivými jmény, nebo jednoduchý model situace umístění objektů)

Příklad omezení „měkkého“ charakteru:

• Zabraňování průhledů (tj. i soustředění pozornosti tímto směrem)

• Signalizace (při manipulaci je spuštěna zvuková či světelná výstraha
pro zaměstnance)

• Maskování funkce jednotlivých elementů,  které by mohly způsobit
neautorizované  opuštění  prostoru  či  vstoupení  do neoprávněných  prostor
(např.  obrázek  okna  na dveřích,  pokračující  linie  madla  přes  dveře
do správních a provozních prostor)

• Vícelůžkové  pokoje  (plyne  z obavy,  aby  se klientovi  nic  nestalo,
zůstane-li na pokoji sám)

 4.41 Jednotlivé úpravy v bytě (spojené s provozováním domácí péče)118

Protože  se může  stát,  že i domácí  prostředí  od určitého  okamžiku
přestane vyhovovat aktuálním potřebám (vlivem úrazu, po mozkové příhodě či
poklesem smyslové kapacity), zařazuji zde i několik úprav, které se v takových
situacích nejčastěji provádějí.

• Instalace madla (toaleta, koupelna aj., kde je zapotřebí)

• Vysazení vnitřních dveří, stávají-li se blokujícím prvkem

• Odstranění prahů

• Uzpůsobení  nášlapných  povrchů  (zcela  nevhodné  jsou  malé
koberečky, které mohou způsobit pád)

• Nástavec na klozet (vyšší posed) či výměna za vyšší toaletu

• Uspořádání  a volba nábytku (možnost  podpory  stability,  eliminace
hran  umístěných  do prostoru,  dostatečná  průchozí  šířka,  dostatečný
manipulační prostor pro úložný nábytek, optimální výška úložných prostorů,
možnost manipulace s mobilním nábytkem)

• Úprava kuchyňské linky (dle specifických potřeb)

• Úprava koupelny (sprchový kout, sklopné sedadlo)

• Speciální  pomůcky  –  polohovatelná  postel  (prostorové  nároky,
transport)

 4.42 Závěr

Na základě  analýzy teorie  potřeb a prakticky  získaných poznatků  lze
konstatovat:

• Kapacita senzorických, motorických a poznávacích funkcí, musí být
využívána  optimálně  a indikované  prostředí  by  tuto  kapacitu  nemělo
překračovat.

118 Adaptacemi bytu pro změněné potřeby seniorů se v této práci z hlediska jejího
rozsahu podrobněji nezabývám, více např. v publikaci Bydlení seniorů, D.
Glosová a kolektiv, Era, Brno 2006, na str. 155
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 4 Nároky na prostředí z hlediska specifických potřeb uživatele

• Nad  nivelizací  potřeb  je  nutné  se zamyslet  a zvážit  důsledky  pro
prostředí  a jeho  další  možné  uživatele.  Někteří  uživatelé  a jejich  nároky
na prostředí  mohou kolidovat  s se specifickými  potřebami  jiné  uživatelské
skupiny.  V tomto  případě  musí  východisko  spočívat  buď  v částečném
kompromisu či ústupcích ve smyslu uživatelské selekce.

• Člověk je schopen tzv. dvouprogramové adaptace119; tj. buď se snaží
přizpůsobit se zvláštnostem situace, věcí a prostředí (akomodace), nebo věci
a prostředí přizpůsobuje sobě (asimilace). Prostředí by z tohoto důvodu mělo
být určitým způsobem „pružné“ (nabízet možnosti) z hlediska asimilace.

119 Kalvach, Z., Zadák, Z., Jirák, R., Zavázalová, H., Sucharda, P. a kol.: Geriatrie a
gerontologie, Grada Publishing, a.s., Praha, 2004
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 5.1 Co je to lůžkový hospic?

Pro  užší  vymezení  tématu  této  disertační  práce  je  nutné  si  položit
otázku:  „Co je  lůžkový  hospic?“.  Následující  vysvětlení  pojmu hospic  totiž
nechává formu prostředí, kde je péče poskytována, poměrně široce otevřenou.

„Hospic  je  samostatně  stojící  lůžkové  zařízení  poskytující
specializovanou  paliativní  péči  především  pacientům  v preterminální
a terminální  fázi  nevyléčitelného  onemocnění  (obvyklá  délka  pobytu  je  3-
4 týdny). Důraz je kladen na individuální potřeby a přání každého nemocného,
a na vytvoření  prostředí,  v němž  by  pacient  mohl  zůstat  až do konce  života
v intenzivních vztazích se svými blízkými. Tohoto cíle je mimo jiné dosahováno
snahou  o osobitou  a domácí  atmosféru,  maximálním  soukromím  pacientů
(obvykle jednolůžkové pokoje), volným režimem pro návštěvy a dobrou dopravní
dostupností hospice.“120

Z hlediska  stavebního  na tuto  otázku  tedy  neexistuje  jednoznačná
odpověď.  Podle  definice  lůžkového  hospice  jako  „samostatně  stojícího
zařízení“ by zde však již na začátku vypadl Hospic sv. Alžběty v Brně a hospic
Hvězda  v Malenovicích  u Zlína,  které  nejsou  v samostatném  (samostatně
stojícím)  objektu.  Pro  bližší  upřesnění  je  tedy  nutné  hledat  v dalších
dokumentech.

Z hlediska stavby hospice jako takové, byl pro mě  důležitý též popis
hospice, kterým tuto stavbu uvádí MUDr. Marie Svatošová. Hospic je podle ní
hlavně  místem  doprovázení,  je  podáván  zejména  z hlediska  etického
a z hlediska principů poskytování hospicové paliativní péče. Samotnou stavbu
paní doktorka popisuje takto:

„Všechny hospice mají řadu společných prostor, kde se mohou nemocní
i jejich návštěvy, včetně dobrovolníků hospice, neomezeně scházet. V popředí je
snaha, aby hospic nemocnému připomínal více domov, než nemocnici. Tomuto
požadavku je  proto  přizpůsobeno i vnitřní  vybavení  hospice.  Navíc jsou zde
k dispozici  nejrůznější  pomůcky,  usnadňující  nemocným  každodenní  život
a sestrám fyzickou námahu - polohovací lůžka, zvedáky, pojízdné koupací vany,
umožňující  velmi  šetrné  a současně  důkladné  vykoupání  i ležícího  a zcela
nepohyblivého pacienta. Všechny prostory hospice musí být bezbariérové, aby
byly dostupné i nemocným na lůžku - to platí jak pro společenskou místnost, tak
pro kapli i pro zahradu.“

„Pokoje by se měly vlastně spíš nazývat ložnicemi, protože schopnějším
pacientům opravdu mohou sloužit jen k přespání, nebo jako azyl, když chtějí být
zrovna sami.“

Jelikož u nás byla výstavba hospiců ve velké míře ovlivněna možností
počáteční  dotace  na výstavbu  objektu  od MZČR,  je  vhodné  zmínit
PhDr. Václava Filce121, který popsal formu hospicového zařízení v ČR takto:

120 Formy specializované paliativní péče dle „Koncepce paliativní péče v ČR“,
pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi, autoři Sláma, O., Śpinka, Š., vydala
Cesta domů, Praha 2004; rovněž též Standardy hospicové paliativní péče, 1.
vydání červen/2006

121 Odbor zdravotně sociální péče Ministerstva zdravotnictví, prezentace:
Služby paliativní péče v systému zdravotní péče v České republice, vytvořeno
14.5.2004
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• hospic je vždy nestátním lůžkovým zdravotnickým zařízením, které poskytuje
paliativní (hospicovou) péči

• hospic má vždy navázány smlouvy o hrazení zdravotní péče se zdravotními
pojišťovnami

• počínaje projektem a konče denním programem respektuje hospic specifické
potřeby člověka stojícího na konci života, postavení pacienta připomíná spíše
hotelového hosta než pacienta na nemocničním lůžku

• normou je v hospici vysoký technický standard vybavení i poskytované péče,
součástí hospice je vždy ekumenická kaple a místnost posledního rozloučení

• při  péči  o klienta  hospic  počítá  s účastí  blízkých  osob  a naopak  hospic
poskytuje péči doprovázejícím a pozůstalým

• při  hospici působí sbor dobrovolníků,  kteří  představují potřebný spojovací
článek mezi hospicem a místní komunitou

• hospic  má  obvykle  kapacitu  25  -  30 lůžek  a stejný  počet  lůžek  pro
doprovázející, kteří se na péči podílejí

• hospice plní úlohu edukačních center paliativní péče v regionu

Tyto  jednotlivé  body,  které  vycházejí  z poznatků  zřízení  a provozu
prvního  „modelového  hospice“  Sv.  Anežky  České  na území  ČR  (a později
i dalších  hospiců  tímto  vzorem  ovlivněných),  a z koncepce  Ministerstva
zdravotnictví, velmi výrazně ovlivnily nejen podobu a formu architektury, ale
i způsob a podmínky poskytované péče a dalších návazností.

Pro určení, která stavba lůžkovým hospicem je či není, jsou tato kritéria
již více selektivní, i když právě kapacita není u všech staveb, které jsou přesto
zahrnuty v koncepci podporovaných hospiců MZČR, vždy splněna. Hospic sv.
Alžběty  má  šestnáct  lůžek,  Hospic  Most  patnáct  a hospic  Hvězda  pouhých
čtrnáct. Pro tyto hospice platily také určité výjimky.122

Jako  posledním  kritériem  pro  posuzování  jsem  se řídila  sdružením
Asociace  poskytovatelů  hospicové  paliativní  péče,  jejíž  členové  se svým
vstupem  do asociace  zavázali  poskytovat  domácí  či  lůžkovou  hospicovou
paliativní péči dle deklarovaných standardů123. V této asociaci jsou následující
členové provozující hospicovou paliativní péči v lůžkových zařízení:

• Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad
• Hospic na Sv. Kopečku, Olomouc
• Hospic Anežky České, Červený Kostelec
• Hospic sv. Alžběty, Brno
• Hospic Citadela, Valašské Meziříčí
• Hospic sv. Jana N. Neumanna, Prachatice
• Hospic sv. Lazara, Plzeň
• Hospic v Mostě, Most
• Hospic sv. Štěpána, Litoměřice
• Hospic Štrasburk, Praha

122 Viz část o financování lůžkových hospiců
123 Standardy hospicové paliativní péče připravila pracovní skupina MZČR

ve spolupráci s Asociací poskytovatelů hospicové paliativní péče s cílem definovat
požadavky, které by měli poskytovatelé specializované paliativní péče v ČR
splňovat, aby byla zajištěna její potřebná úroveň a odpovídající kvalita. Standardy
nepodkročitelného minima jsou závazným dokumentem pro členy APHPP.
Lůžkové hospice, jež jsou členy APHPP, jsou povinny tyto standardy dodržovat
a naplňovat. Adresa: http://www.asociacehospicu.cz/download/standardy.pdf
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Kritérium  podle  členství  v APHPP umožňuje  shodný  součet  staveb
lůžkových hospiců, který je oficiálně uváděn médiích. Do analýzy jsem navíc
zařadila  Hospic  Hvězdu  z důvodu,  že se jedná  o ojedinělou  návaznost
poskytování paliativní péče na jiné sociální a ošetřovatelské služby.

Pro konkrétní potřeby disertační práce jsem se rozhodla pracovat pouze
s výše uvedeným seznamem staveb deseti lůžkových hospiců a pouze v jediném
případě se zaměřuji i na analýzu stavby obdobného charakteru (hospic Hvězda)
pro možné srovnání z hlediska stavebního.

 5.2 Paliativní péče

V lůžkovém hospici  je poskytována paliativní péče, proto tato stavba
není nemocnicí. Náplň paliativní péče, která je pro všechny hospice společná, je
popsána následující citací:

„Paliativní  péče je přístup zlepšující  kvalitu  života  pacientů  a jejich
rodin, kteří čelí problémům spojeným s život ohrožující nemocí, prostřednictvím
předcházení  a zmírňování  utrpení  pomocí  včasného  zjištění,  vyhodnocení
a řešení bolesti a dalších fyzických, psychosociálních a duchovních potíží.“124

Ve vztahu ke stavbám a k vytvářenému prostředí je důležité si všimnout
několika specifických charakteristik, které paliativní péče má:

• prvořadé zacílení na nemocného a kvalitu jeho života
• podpora doprovázejících, využití jejich role v týmové práci
• péče zahrnuje rovněž psychologické, sociální a duchovní aspekty péče

o pacienta
• systém podpory, který pacientům pomáhá žít co nejaktivněji až do smrti
• péče vyžaduje koordinovanou týmovou práci
• tým je multiprofesní

 5.3 Forma poskytování specializované paliativní péče

Podle míry komplexnosti se paliativní péče dále dělí na:

• obecnou paliativní péči
• specializovanou paliativní péči

Obecnou  paliativní  péčí  se rozumí  obvyklá  klinická  praxe  v situaci
pokročilého  onemocnění,  která  je  poskytována  zdravotníky  jednotlivých
odborností. Specializovaná paliativní péče  (SPP) je již poskytována pacientům
a jejich rodinám týmem speciálně vzdělaných odborníků. SPP je poskytována
v následujících formách:

• mobilní paliativní péče (tzv. domácí či mobilní hospic)
• hospic (samostatně stojící speciální lůžkové zařízení)
• oddělení paliativní péče (je v rámci jiných zdravotnických zařízení)
• konziliární tým paliativní péče v rámci zdravotnického zařízení (je přímo

součástí zdravotnických zařízení, např. nemocnice nebo léčebny)
• specializovaná ambulance paliativní péče (ambulantní péče pro pacienty

doma či v sociálních zařízeních může být přidružena k lůžkovým hospicům,
nebo být oddělením paliativní péče lůžkových zařízení, či součástí domácí
paliativní péče)

124 Citace z dokumentu Standardy kvality specializované paliativní péče, vydala
pracovní skupina MZČR ve spolupráci s APHPP, 6/2006

-75-



 5  Zhodnocení stavu zrealizovaných českých hospiců

• denní stacionář paliativní péče (forma denní péče o nemocného, někdy se tato
forma váže na lůžkový hospic)

• zvláštní zařízení specializované paliativní péče (např. specializované poradny
a tísňové linky, zařízení určená pro určité diagnostické skupiny atd.)125

Alternativou je též respitní péče. Jedná se o pobyt na omezenou dobu
(cca  do tří  měsíců),  jehož  cílem  je  podpořit  neformální  poskytování  péče
rodinnými  příslušníky  v domácím prostředí.  Hospic  může  mít  pro  tuto  péči
specializovaná lůžka, nebo řeší tato místa v rámci své celkové kapacity.

Dle  specializace  na věkovou  strukturu  lze  lůžkový  hospic  ještě  dále
dělit na:

• hospic pro dospělé
• dětský hospic

Oba druhy těchto specializovaných staveb jsou od sebe velmi odlišné
a ve své  práci  se z hlediska  rozsahu  zaměřím pouze  na hospice  pro  dospělé.
V České republice dosud dětský hospic nebyl realizován.126

 5.4 Vznik a rozvoj hospiců v ČR

První  konstelace  hospicového  hnutí  v České  republice  se datuje
od první  poloviny  devadesátých  let  20.  století.  Roku  1993  u nás  vzniklo
občanské sdružení Ecce homo (jehož předsedkyní je MUDr. Marie Svatošová),
které propagovalo hospicovou myšlenku. Společně s diecézní charitou v Hradci
Králové, Ecce homo zřídilo první Hospic Anežky České v Červeném Kostelci,
který byl otevřen koncem roku 1995.

V březnu roku 1998 následovalo otevření Hospice sv. Lazara v Plzni,
který  vznikl  díky  vojenskému a špitálnímu  řádu  sv.  Lazara  Jeruzalémského
a některých  představitelů  magistrátu  města.  V červnu  zahájil  poprvé  svou
činnost  i Hospic  sv.  Alžběty  v Brně,  který  byl  zřízen  v rámci  Masarykova
onkologického ústavu. Svou činnost však tento hospic opět ukončil v září roku
2001.  Posledním  v tomto  roce  (v září  roku  1998)  otevřeným  hospicem  byl
Štrasburk v Praze, který byl založen opět za podpory Lazaritánů.

V lednu  roku  1999  byl  otevřen  „velkokapacitní“  Dům léčby  bolesti
s hospicem  sv.  Josefa  v Rajhradě,  který  vznikl  na popud  Brněnské  diecézní
charity.

Po téměř dvouleté přestávce vznikl a v únoru v roce 2001 byl otevřen
Hospic  sv.  Štěpána  v Litoměřicích,  založený  občanským  Sdružením  pro
založení a podporu hospice v Litoměřicích.

V listopadu v roce 2002 došlo  k otevření  dalšího Hospice  na Svatém
Kopečku  u Olomouce,  který  tentokrát  zrealizovala  Olomoucká  arcidiecézní
charita.

V dubnu  2004  byl  zásluhou  občanského  sdružení  Gabriela
znovuotevřen  nově  zrekonstruovaný Hospic  sv.  Alžběty  v Brně  a ve stejném
měsíci  byl  otevřen i hospic  Citadela  ve Valašském Meziříčí,  dokončený pod
záštitou Diakonie.

125 Upraveno podle dokumentu Standardy kvality specializované paliativní péče,
vydala pracovní skupina MZČR ve spolupráci s APHPP, 6/2006

126 Ve fázi projektu je zatím Dětský hospic v Malejovicích, dnes zde funguje objekt
zrekonstruované školy pro respitní pobyty, dětské tábory a edukaci.
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Roku  2005  v červenci  byl,  zásluhou  obecně  prospěšné  společnosti
„Hospic mostě“ a za velkého přispění města, otevřen Hospic v Mostě. V říjnu
zahájil  dále provoz, náš zatím nejmladší, Hospic svatého Jana Nepomuckého
Neumanna v Prachaticích, zřízený stejnojmenným občanským sdružením.

V roce 2006 buduje Charita Ostrava novostavbu, Hospic sv.  Lukáše,
který by měl  být otevřen začátkem následujícího roku. V roce 2006 vylo též
podpořeno občanské sdružení Tři,  které by mělo vybudovat Hospic Dobrého
Pastýře v Čerčanech.

Graf 14: Vývojový graf lůžkové kapacity127

 5.5 Lokalizace hospicových domů

V současné době jsou všechny samostatně stojící lůžkové hospice v ČR
umístěny ve městech, z toho:

• v sídlech (do 10 000 obyvatel): 2 stavby
• ve sídlech (od 10 000 – 100 000 obyvatel): 4 stavby
• ve sídlech (od 100 000 – 500 000 obyvatel): 3 stavby
• ve sídlech (nad 500 000 obyvatel): 1 stavba

Nejvíce  lůžkových  hospiců  se podle  této  statistiky  nachází  v sídlech
od deseti  tisíc do sta tisíc obyvatel  a dále v sídlech do pěti  set  tisíc obyvatel.
Výběr  stávajících  lokalit  je  značně  podmíněn  koncepcí  Odboru  zdravotně
sociální péče při Ministerstvu zdravotnictví ČR.128 Více ke koncepci vytváření
sítě hospiců viz část „Legislativa“.

Velikost  lůžkových hospiců  se v ČR řídí  Koncepcí  MZČR (projekty,
které  požadují  státní  dotace).  Počet  lůžek  byl  odvozen  ze zahraničních
zkušeností  (Velké  Británie).  Jako  směrný  ukazatel  se v Koncepci  počítá
s 5 lůžky na 100 tis. obyvatel, kapacita stavby se dimenzuje na celou spádovou
oblast (pracovně podle kraje/krajů), velikost pak vychází na 25-30 lůžek.

V zahraničí je celková kapacita obvykle menší, a to z důvodů podržení
kvality služeb, zachování menšího měřítka a vytvoření komunitního prostředí.

127 Z dostupných záznamů předpokládám, že: a) lůžková kapacita Hospice sv. Alžběty
byla v letech 1998-2002 20 lůžek, b) kapacita Hospice sv. Lazara byla navyšována
postupně z 24 lůžek o další dvě v roce 2000, a znovu další dvě v roce 2003

128 Při splnění podmínek (spádovost) možná dotace od MZČR na výstavbu objektu
až 70% investičních nákladů.
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V USA je např. za maximální hranici považováno 25 lůžek a v SRN pouze 16,
dětský  lůžkový  hospic  (VB,  SRN)  dokonce  počítá  optimálně  pouze  s 8
jednotkami.

Je možné, že po vytvoření hlavní sítě velkých lůžkových hospicových
zařízení,  či  současně,  budou  vznikat  i drobnější  lokální  projekty  s menší
kapacitou, popř. i s odlišnými parametry.

V souladu  s koncepcí  MZČR129 jsou  z hlediska  lokalizace
za současných podmínek130 významné tyto skutečnosti:

Důležité

• Přítomnost  lidského  potenciálu  (lékaři,  vyškolený  ošetřovatelský
personál, pomocný personál, dobrovolníci).131

• Dopravní  dostupnost  a blízkost  veřejné  hromadné  dopravy.  Toto
hledisko je s ohledem na možnost docházení/dojíždění doprovázejících
osob, což jsou ve většině případů životní partneři, a mnoho z nich může
mít  již  určité  potíže  s mobilitou.  Na frekvenci  návštěv  i na získání
odborného personálu má vliv zároveň i časová náročnost, která souvisí
s následujícím bodem.

• Centrální poloha vůči danému spádovému území. Spádovost je důležitá
z hlediska obsluhy daného území i pro působení stavby jako případné
základny  domácí  hospicové  péče  a edukačního  centra.  S umístěním
v dané lokalitě též souvisí určitá možnost prezentace a zviditelnění se,
s ohledem na získávání dotací na provoz či investice.

• Vhodný  pozemek.  Pozemek  by  měl  být  napojen  na potřebnou
infrastrukturu,  nebo by alespoň  mělo  být  možno přípojky realizovat.
Dále by mělo  být  zjištěno,  zda se na pozemku nevyskytují  ochranná
pásma či  jiné limity, které by mohly pozdější výstavbu komplikovat.
Pozemek by měl  být alespoň částečně  během dne prosluněný, suchý
a ne příliš svažitý.

• Vhodný objekt (v případě adaptace). Vhodný objekt je takový objekt,
který  umožní,  že kompromis  mezi  požadovaným  standardem
a realizovatelným  řešením  není  příliš  velkým  ústupkem  od kvality
a příliš  náročnou investicí  ve vztahu k možnému výsledku.  Vhodnost
objektu  lze  ověřit  předběžnou  architektonickou  studií.  V případě
pozemku  i objektu  by  měly  být  zcela  jasně  ošetřeny  majetkoprávní
vztahy.

Vhodné

• Blízkost nemocnice. Blízkost nemocnice může mít též významný vliv, i
když  nemusí  být  podmínkou  nezbytnou.  Je  možné  využít  příslužby
lékařského  personálu,  odborných  lékařských  vyšetření  či  určitých
provozních služeb, jako je např. dovoz jídla či praní prádla.132

129 Viz část: „financování“ a „legislativa“
130 Dokončování práce na konci roku 2006
131 Svatošová, M.: Pohled na Hospic Anežky České s dvouletým odstupem,

Zdravotnické noviny, 5.12.1997
132 E-mailová konzultace na téma „výběr vhodné lokality pro hospic“ s ředitelem

hospice Citadela a viceprezidentem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní
péče – Ing. M. Běťákem
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• Kvalitní  a důstojná  lokalita.  I pro  hospicového  pacienta  je  v určitém
stavu a fázi jeho nemoci důležité okolní prostředí, a to jak z hlediska
klidného  místa  nezatěžovaného  přílišným  hlukem  okolních  činností
a provozu,  tak  v návaznosti  na přírodní  zázemí,  které  působí  jako
regenerační a psychicky povzbudivý element.

V případě  projektu,  který  nebude mít  aspirace  na státní  dotace,  jsou
podmínky umístění analogické.133

Ilustrace 15: Spádovost jednotlivých hospiců, 2004 (oranžová – Štrasburk, Praha,
tmavě fialová – Anežka Česká, Červený Kostelec, světle fialová – Citadela, Valašské
Meziříčí, světle zelená – Svatý Kopeček, Olomouc, tmavě zelená – Sv. Štěpán,
Litoměřice, červená – Sv. Lazar, Plzeň, černá – Sv. Josef, Rajhrad, modrá – Sv. Alžběta,
Brno)134

 5.6 Rekonstrukce vs. novostavby

Pouze  dva  objekty  hospicových  domů  jsou  u nás  zrealizovány  jako
novostavby.  Zbylá  část,  celkem  osm  hospiců,  funguje  v nejrůznějších
adaptovaných  objektech135,  které  byly  přizpůsobeny  k novému  účelu,  buď
drobnými  dispozičními  úpravami,  ale  daleko  častěji  rozsáhlejší  přestavbou,
nástavbou, dostavbou, či  doplněním dalším objektem novostavby.  V případě
adaptací  bylo  nutné  vycházet  z daných  podmínek  a někdy  návrh  ovlivnila
i povinnost respektovat doporučení pro památkově chráněný objekt.

Pro hospic znamenalo využití stávajícího objektu to, že místo úplného
přizpůsobení  stavby  kladeným  požadavkům  došlo  k určitým  kompromisům
a alternativám.136 Nejčastěji  došlo k úpravám provozu hospice, zejména pozic
a vertikalizaci  obsluhovaného  úseku  z hlediska  ošetřovatelského  (personál

133 Mimo koncepci MZČR vznikl již např. Hospic v Mostě s kapacitou 15 lůžek.
134 Pokorák, M.: Vývoj a současnost hospiců v České republice, ročníková práce,

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta
Univerzity Karlovy v Praze, 2005

135 V minulosti byla funkční náplň jednotlivých hospiců následující: Olomouc –
původně nouzové byty, v historii hostinec, v objektu také hospoda a kino, ještě
dříve ubytování kněží, umělců a uměleckých řemeslníků, Rajhrad – vojenská
ubytovna, Litoměřice – porodnice, Plzeň – obytný dům, Brno – místo internátu
řádových sester, Praha – ubytovna, v historii zájezdní hostinec, Prachatice –
domov důchodců, v historii měšťanský dům, Most – školka. Tyto objety byly
dříve často nevyužívány a ve špatném technickém stavu postupně chátraly.
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se tzv. „naběhá“). Další ústupek je často patrný ve velikostech pokojů,  pozici
a velikosti  místnosti  posledního  rozloučení,  zaměstnaneckých  zázemích,
a někde se objevují i komplikace ve smyslu zajištění bezbariérového řešení.

Prachatice Štrasburk, Praha Sv. Kopeček, Olomouc

Příklady hospiců umístěných v památkově chráněných objektech

Z hlediska  možných  podmínek  a formy  prostředí  pro  poskytování
specializované paliativní  péče, mne velmi  zaujal  Hospic sv.  Alžběty  v Brně.
Pokud  by  se na základě  ostatních  zrealizovaných  hospiců  udělala  jakási
„standardizační  směrnice  pro  výstavbu  lůžkového hospice“,  tento  hospic  by
do této kategorie zřejmě nebylo možné zařadit. Tento hospic není samostatně
stojícím  objektem,  využívá  dvou  traktů  v patře  stávající  budovy  Konventu
sester Alžbětinek, pokoje nemají vlastní hygienické zařízení a většina z nich je
dvoulůžkových,  místnost  sesterny  je  průchozí,  chybí  společenská  místnost,
lůžkový  výtah  je  na protější  straně  konventu  a na oknech  jsou  mříže.  Přes
všechny  tyto  uvedené skutečnosti,  byly  od znovuzahájení  činnosti  hospice137

poskytnuty služby desítkám klientů.

Před stavebními úpravami Při staveb. úpravách [13] Po stavebních úpravách

Adaptace části objektu konventu pro potřeby Hospice sv. Alžběty v Brně.

Domnívám se, že z výše uvedeného hlediska výběru lokalizace hospice,
kdy je před objektovými a urbanistickými charakteristikami kladen hlavní důraz
na přítomnost ošetřovatelského personálu, je možné učinit takovouto výjimku.
V mnohých případech zřizování hospice rovněž závisí na přítomnosti pracovní
skupiny  s potřebným  potenciálem,  která  je  schopna  svůj  záměr  dovést
k realizaci.  Pokud  je  však  určitá  možnost  ve výběru  objektu  či  volnost
k vytipování lokality, bylo by vhodné zvážit body, jež jsou uvedeny v kapitole
„Lokalizace hospicových domů“ a možnost zajištění všech potřebných prostorů
a provozů hospice v případě využití stávajícího objektu.

Využití  a adaptace stávajícího objektu se dotýká rovněž problematiky
tzv.  brownfields  (podvyužitých  území  či  objektů).  Místo  extenzivní  nové

136 Pro MZČR to zase naopak znamenalo, že hospic může být provozován
v jakémkoliv stávajícím objektu (MUDr. V. Filec).

137 Činnost hospice byla zahájena 1.1.2004 s kapacitou 10 lůžek. Do 31.12.2004 bylo
do hospice přijato 113 pacientů, z toho 75% nemocných mělo trvalé bydliště
v Brně. Současná lůžková kapacita je nyní rozšířena na 16.
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výstavby  může  být  zhodnocen  historický  objekt  a uchována  tak  kulturní
hodnota s eticky pozitivním a kvalitním funkčním využitím.

Novostavbou  je  u nás  pouze  Hospic  sv.  Anežky  České  v Červeném
Kostelci  a Citadela ve Valašském Meziříčí.  Obě  tyto stavby mají  přitom své
zvláštnosti.

Anežka Česká, Červený Kostelec Citadela, Valašské Meziříčí

Novostavby hospiců v ČR.

Hospic  sv.  Anežky  České  vznikl  jako  první  svého  druhu  na našem
území a vznikl hledáním určité formy v širším kolektivu jednotlivých profesí,
včetně  využívání  jejich  poznatků  ze zahraničních  cest  a literatury.  V případě
této  stavby  se vycházelo  z modelu  anglosaského  hospice,  a po uvedení
do provozu  i adaptaci  na stávající  podmínky,  byly  i po dokončení  stavby
učiněny některé změny funkcí a drobné stavební úpravy. Došlo např. k rozšíření
kanceláří  na úkor  skladů,  jelikož  se původně  počítalo  s minimalizací
administrativního provozu. Množství administrativní práce však bylo výrazně
větší  z důvodů  zabezpečení  provozu  a způsobu  financování  hospice  (např.
fundraising,  výkazy  pro  pojišťovny),  dále  došlo  k rozšíření  kapacity  o dva
dvoulůžkové pokoje (místo pokoje pro stážisty, kteří  byli  umístěni do jiného
objektu), zřízení půjčovny pomůcek a prodejny levných oděvů (na úkor skladů),
zrušení  společné  jídelny  a denního  stacionáře  z důvodů  nevyužívání  (dnes
kavárna a čajovna) a rozšíření kapacity hospicové kuchyně i pro potřeby domácí
ošetřovatelské péče. V důsledku některých těchto změn pak došlo k nevítanému
úbytku skladovacích prostorů.138

Hospic sv. Anežky České se stal z důvodů své jedinečnosti svého druhu
také vzorovým zařízením („modelovým hospicem“) a inspirací pro mnohé další
zřizovatele i projektanty. Mnoho lékařů/lékařek, ošetřovatelů/ošetřovatelek též
vykonávalo  stáž  a na své  praxi  si  vyzkoušeli  nejenom  zásady  a způsob
poskytování specializované paliativní péče, ale rovněž se seznámili se stavbou
lůžkového hospice jako takovou.

Druhou  novostavbou,  otevřenou  s více  než  osmiletým  odstupem
od výstavby prvního hospice u nás, je Hospic Citadela ve Valašském Meziříčí.
V roce 2003 byla této stavbě dokonce udělena Grand Prix jako nejlepší stavbě
Zlínského kraje s následujícím komentářem:

„Stavba  sice  se smutným  posláním,  ale  velmi  čistá  ve výrazu
a použitých materiálech a skvěle osazená do prostředí.“

„Citadela je skvěle zasazená do okolního prostředí. Dům je otevřený
do parku,  symbolicky  spojený  s přírodou.  Je  to  důstojné  místo  pro  člověka,
který zde tráví poslední chvíle svého života.“

138 Vlastní dotazníkový průzkum s Ing.arch. J. Faltou, 2005, vlastní šetření, průzkum
stavební dokumentace ve stavebním archívu
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„Stavba  je  v minimalistickém duchu,  ale  nijak  strohá.  Kvalitní  jsou
i použité materiály.“

Citadela  získala  také  titul  Stavba  roku  v kategorii bytových  staveb
a domů pro bydlení. Právě tato realizace byla však zároveň velmi i diskutovaná
poskytovateli  péče  i samotným  provozovatelem  z hlediska  adekvátnosti
hmotového řešení, provozu a funkčnosti.139

 5.7 Stavebně provozní vybavení hospicových domů

V této  kapitole  vycházím  z místního  šetření  a následné  analýzy
současného  stavu  lůžkových  staveb  hospicových  domů  v ČR.  Specifické
provozy a nároky jsou zahrnuty v samostatném pojednání.

Jedním  z nejdůležitějších  úseků  hospice  je,  vzhledem  k zaměření
specializované paliativní  hospicové péče,  část  lůžková,  ve které  se nacházejí
klientské pokoje140. V našich podmínkách se celkový počet klientských pokojů
pohybuje od patnácti do padesáti, doporučované množství je dvacet pět až třicet
lůžek141, průměrný počet je dvacet osm.

Protože je v rámci komplexnosti paliativní péče podporována i rodina
a ti nejbližší, poskytuje hospic zázemí i personální oporu také doprovázejícím.
V hospicích je proto možné přespat buď v hostovských pokojích odděleně, nebo
na přistýlce přímo v pokoji u nemocného.

Klientům jsou v hospici dále určeny společenské prostory či jiné další
místnosti  sloužící  k nejrůznějším  účelům  s cílem  zabezpečit  širokou  škálu
klientových potřeb.

Vzhledem  k nerovnoměrnému  využívání  se v hospicích  velmi  často
objevují multifunkční místnosti, které nejen plní více funkcí, ale mnohdy jsou
využívány  i různými  uživateli  (kromě  klientů  mohou  být  využívány
i personálem  hospice  nebo  veřejností).  Multifunkční  místnosti,  které  jsou
využívány kromě společenských setkání též jako jídelna, seminář či  výstavní
prostor, jsou často stavebně jednou místností zároveň s kaplí, která je většinou
prostorově oddělena pouze jednoduchým přepažením hlavní místnosti. Při mši,
kdy se pohyblivá stěna odsune, je jako kaple využívána i hlavní část místnosti.

Pro možnost rozloučení se se zemřelým je pro pozůstalé někdy zřízena
tzv. místnost posledního rozloučení, či místnost pietní. Tato chlazená místnost
se zázemím má za účel poskytnutí prostoru pro soukromí a možnost rozloučení
se s blízkou osobou.

Další  prostory  jsou  určené  personálu  hospice.  Kromě  sesterny  je
v hospici zapotřebí denní místnost či jídelna pro zaměstnance, pracoviště vrchní
sestry,  šatny a umývárny, někdy též lékařský pokoj, či ubytování pro stážisty
a praktikanty.

139 Z e-mailové korespondence s Ing. M. Běťákem, ředitelem hospice, vlastní místní
šetření; stavba se bohužel po dlouhou dobu musela potýkat s provozním
omezením z důvodů finančních, což způsobilo asymetrické provozní zatížení
(např. sesterna v přízemí obsluhovala i několik pokojů v patře, komunikaci zde
znesnadňovalo příliš vzdálené hlavní schodiště umístěné ve správní části objektu)

140 Viz kapitola „Paliativní péče“; hlavním objektem péče a pozornosti je klient,
nemocný

141 Odbor zdravotně sociální péče Ministerstva zdravotnictví, prezentace:
Služby paliativní péče v systému zdravotní péče v České republice, vytvořeno
14.5.2004; rovněž program MZČR – Podpora humanitárních projektů
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V hospici  je  vyčleněna  též  určitá  část  pro  administrativní  provoz
a vedení.  Tato  část  se obvykle  skládá  z místnosti  pro  ředitele,  sekretářku,
ekonoma,  sociálního  pracovníka,  pracoviště  vrchní  sestry,  popř.  z dalších
specializovaných úseků.

Některé hospice mají i svůj vlastní provozní úsek kuchyně a prádelny,
jiné  tyto  potřeby  obstarávají  externí  službou.  Pro  úpravu  jídel  je  zřizována
přípravna.

K zabezpečení provozu budovy slouží nezbytné technické zařízení. Zde
záleží na zdravotně technickém vybavení objektu a dané infrastruktuře.

Některé  hospice  mají  i integrované  parkovací  stání  pro  své  vlastní
potřeby či  mobilní  služby. K provozu jsou též zapotřebí různé sklady (např.
zdravotnického materiálu, nábytku, nebo pomůcek a přístrojů), popř. údržbářské
dílny.

Někdy se v hospicích objevují  i další  provozy, jako například drobný
obchod  (např.  charitativní),  kavárna,  půjčovna  pomůcek,  konferenční  sál
(edukační  centrum)  atd.  Zajímavým  trendem  je  i poskytování určitých
ambulantních služeb nejen pro klienty hospice, ale také pro veřejnost. Takovými
službami  jsou  např.  fyzioterapie,  elektroléčba,  vodoléčba  či  psychoterapie.
V návaznosti  na ostatní druhy služeb je v hospici  někdy alternativně  umístěn
i dispečink domácí péče či nouzová poradna.

 5.8 Technické vybavení hospicových domů

Častým technickým vybavením je signalizační  zařízení  pro přivolání
personálu. Dále je instalována samostatná telefonní linka, rozvod televizního
a rozhlasového signálu, popř. datový kabel (pro možnost využívání Internetu –
Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích).

Některé hospice jsou vybaveny zabudovanými rozvody medicinálních
plynů a odsávacím zařízením se servisním pultem v pokoji nemocného.

Objekty  hospiců  jsou navrhovány  s ohledem na přepravu nemocných
na vozíku či  lůžku a bezbariérové řešení (alespoň částí určených pro klienty)
se tak  stává nutností.

 5.9 Charakteristika některých vybraných prostorů

 5.9.1 Klientské pokoje

Klientský pokoj či  hospicový pokoj je individuální soukromou zónou
nemocného, proto je optimálně142 řešen jako jednolůžkový. Celkové množství
lůžek v hospicích je v současné době143 279. V součtu 218 pokojů je z toho 80%
jednolůžkových, 12,8% dvoulůžkových, 5,5% třílůžkových a 1,7% jsou pokoje
čtyřlůžkové. Průměrný počet lůžek, která připadají na jeden pokoj, je 1,3.

Umístění pokoje je závislé na možnostech objektu hospice. Nejčastěji
jsou  pokoje  situovány  v přízemí  a prvním  patře.  Nejvyšší  patro,  ve kterém
se klientské pokoje  nacházejí,  je  čtvrté  (5.NP)  v Hospici  sv.  Lazara v Plzni.
Pokoje jsou ve dvou případech umístěny i v podkroví (Hospic Štrasburk v Praze
a Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích).

142 Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, spolupráce s MZČR: Standardy
hospicové paliativní péče, 1. vydání červen/2006

143 prosinec/2006
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Nejčastější  orientace  ke světovým  stranám  je  směrem  na východ  či
západ  (včetně  vychýlení  mírně  na sever  či  jih),  dále  na jih  a velmi  zřídka
na sever. Okna jsou chráněna vnitřními stínícími prvky (závěsy či žaluziemi).

Velikost  jednolůžkových  pokojů  se pohybuje  ve velkém rozsahu  pod
vlivem adaptací  od 8m2 (Rajhrad)  až do  20m2 (Praha),  nejustálenější  plošný
rozsah se však pohybuje okolo 13-15m2, předsíň 3-4m2 a WC s koupelnou 3,5-
5m2.

Většina pokojů má k dispozici vlastní hygienické vybavení, nebo je toto
vybavení sdíleno v rámci buňky pro dva pokoje (v podobě koupelny s toaletou
nebo děleně).  Sociální zařízení je dimenzované pro bezbariérový provoz a je
většinou řešeno jako vnitřní jádro, bez přirozeného větrání a osvětlení.

V některých objektech hospiců  bývá do klientských pokojů  rozveden
též  medicinální  kyslík  k zajištění  kyslíkové  léčby  a vakuum  k zajištění
odsávání. V servisním panelu pak může být integrováno i osvětlení (většinou
nepřímé, aby neoslňovalo).

Jednolůžkové  pokoje  mají  zpravidla  mimo  elektricky  polohovatelné
postele  nemocného  k dispozici  ještě  přistýlku  pro  pobyt  ošetřujících  z řad
rodiny nemocného. Tato přistýlka je ve formě samostatného lůžka, rozkládacího
křesla či sklopného lůžka.

Okna jsou  řešena různě,  opět  záleží  na možnostech  daného objektu.
Pokud to stavební řešení umožnilo, nebo se jednalo o novostavbu, byla často
použita forma francouzských oken či balkónových dveří, pokud byl umožněn
vstup  na terasu  či  terén.  Snížený  parapet  či  prosklení  až k úrovni  podlahy
umožnilo dobrý vizuální kontakt s venkovním prostorem.

Pokoje mívají vnitřní předsíňku (naznačenou otvorem nebo akantou, či
stavebně  uzavřenou s dveřmi),  přes kterou se vstupuje do sociálního zařízení.
Všechny  dveře  umožňují  bezbariérový  provoz,  vstupní  dveře  zpravidla
umožňují průjezd lůžka.

Pokoje bývají vybaveny signalizačním zařízením, vlastním telefonem,
často  i malou  chladničku  a televizí,  bezpečnostní  schránkou  pro  cennosti
a lampičkou. Jako další vybavení klientských pokojů se objevuje stůl s křesílky,
šatní skříň a noční stolek.

 5.9.2 Společenské prostory

Společenské prostory plní  funkci  shromažďovací,  umožňují  klientům
navazovat  sociální  kontakty  navzájem  i s personálem,  poskytují  místo  pro
společenské akce či intimní rozhovory a jejich využití může být kombinováno
i s jinými příhodnými činnostmi (např. arteterapie, drobné práce, seminář, ale
i jídelna, kavárna, či knihovna).

Společenská místnost v 1.NP Společenská místnost v 2.NP

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích
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Společenské  prostory  v hospicích  mají  nejčastěji  formu  samostatné
místnosti,  která  někdy bývá propojena s kaplí.  Méně častěji  se již  vyskytuje
forma prostorů, kdy je posezení integrováno v rámci komunikace či řešeno jako
zákoutí či záliv.

Dalším  místem,  které  může  sloužit  jako  společenský  prostor,  je
v mnoha případech též zimní zahrada. Tento prostor slouží nejen jako místo
společenských  kontaktů,  ale  je  i místem  relaxace,  rozjímání  či  regenerace
duševních sil.

Alternativně  jsou  v některých  hospicích  dle  prostorových  možností
i jednotlivá  místa  k posezení.  V této  formě  jsou  umístěna  v širších
komunikacích, výklencích či podestách.

 5.9.3 Kaple

Součástí běžného vybavení hospice se stala i kaple. V určitých textech
se objevuje, že by se mělo jednat o kapli ekumenickou144. Slovo „ekumenická“
znamená týkající se všech křesťanských církví, sjednocující všechny křesťanské
církve  či  všeobecná145 (v designu  snad  myšleno  i neutrální,  konkrétně

se neodkazující).

Většina kaplí se však odkazuje na určitou církev (zpravidla katolickou,
Hospic na Sv.  Kopečku v Olomouci  získal  pro svou kapli  dokonce relikvii).
Příklad ekumenické kaple je možné najít např. v Hospici Citadela ve Valašském
Meziříčí146.  Duchovní služby jsou však vždy v hospicích vykonávány v místě
i ve víře na přání pacienta.

Plzeň Litoměřice Praha

Příklady integrovaných kaplí

Z hlediska stavebního je většina (šest) hospicových kaplí řešena jako
součást  víceúčelové  místnosti,  která  je  v době  jejich  nevyužívání  uzavřena
skládacími dveřmi či stěnou. Ostatní (čtyři) kaple jsou umístěny v samostatných
místnostech, které v některých případech souží i k jiným účelům.

Rajhrad, exteriér Rajhrad, interiér Olomouc, interiér

144 „...součástí hospice je vždy  ekumenická kaple...“ Odbor zdravotně sociální péče
Ministerstva zdravotnictví, V. Filec, PPT prezentace: Služby paliativní péče
v systému zdravotní péče v České republice, vytvořeno 14.5.2004

145 ABZ, http://slovnik-cizich-slov.abz.cz
146 Nezahrnut Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích a Hospic sv. Alžběty,

v době návštěvy zde kaple nebyla ještě zřízena/zařízena.
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Většina  kaplí  je  v konvenčním  prostoru.  Výjimku  tvoří  kaple
v Rajhradě,  která  ve své  hmotě  vybíhá  do prostoru  a získává  tak  na větší
prostorové  i tvarové  volnosti.  Zajímavá  je  též  kaple  v Olomouci,  která  má
historický  malovaný  trámový  strop.  Pro  akcent  dopadajícího  světla  jsou
v některých kaplích vitráže z barevného skla.

 5.9.4 Místnost posledního rozloučení

Místnost  posledního  rozloučení  nebo  tzv.  pietní  místnost  slouží  pro
potřeby  pozůstalých,  kterým  by  měla  umožnit  rozloučit  se s tělem  svého
blízkého v důstojném prostředí, v klidu a za důstojných podmínek.

Tyto nároky  však všechny pietní  prostory  nesplňují,  některé hospice
proto umožňují i rozloučení se s blízkým přímo v klientském pokoji. Důvodem
této situace je často nedostatek prostor, kdy pro tyto účely zbývají již velmi
malé prostory, které jsou zpravidla situovány do podzemního podlaží.

Místnost posledního rozloučení Místnost posledního rozloučení Chladící box

Hospic Citadela ve Valašském Meziříčí

Místnost je chladná buď  sama o sobě (suterén), nebo je temperovaná
pomocí chladící jednotky. Variantou či kombinací je, že k této místnosti někdy
přiléhá i zázemí s chladícím boxem. Expedice zemřelého je vedlejším vchodem,
místnost  je  velmi  často  umístěna  v těsné  blízkosti  vertikální  komunikace
(lůžkového výtahu).

Zajímavá  realizace  místnosti  posledního  rozloučení  je  v Hospici
Citadela  ve Valašském  Meziříčí.  Stavba  využívá  terénního  zlomu,  takže
se v přední části vstupuje bezbariérově do přízemí a v zadní, zásobovací části, je
proveden zářez. Úroveň terénu je snížena zároveň s podzemním podlažím, takže
přilehlá část v suterénu, kde je umístěna i místnost posledního rozloučení, má
možnost  přirozeného  osvětlení.  Místnost  má  podobu  obřadní  síně,  na ni
navazuje hygienické a technické zázemí (místnost s chladícím boxem).

Osvětlení  místností  posledního  rozloučení  je  zpravidla  umělé  a jeho
intenzita  tlumená.  Pokud  se zde  nachází  okno,  je  zpravidla  osazené  vitráží.
V místnostech bez oken je někdy alternativě osazován světelný panel, který má
vitráž evokovat.

 5.9.5 Recepce/příjem

V hospicích se při vstupním prostoru nachází recepce147. Tento prostor
se váže  ke skutečnosti,  že hospic  je  objekt  pro  doprovázející  přístupný
v podstatě  dvacet čtyři  hodin denně,  a přes tuto službu je možno poskytovat
informace nebo udržovat přehled, kdo se v objektu pohybuje.

147 Výjimku tvoří Hospic sv. Alžběty v Brně, kdy při velikosti a jednoduchém
uspořádání hospice přejímá funkci recepce v podstatě sesterna.
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Posezení, kavárna Posezení, prodej textilu Pohled do obchodu

Vstupní hala, lobby, Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích

Recepce je buď řešena volným uspořádáním nábytkové sestavy přímo
v prostoru  (v pěti  případech)  nebo  je  v samostatné  místnosti  (ve čtyřech
případech).  Zajímavým  řešením  je  též  kombinace  recepce  s další  funkcí,
většinou s občerstvením, malým obchodem s nápoji a potravinami či charitními
produkty  (např.  Litoměřice).  V těchto  případech  pak  na recepci  navazuje
i možnost  posezení,  kdy  toto  uspořádání  kombinuje  vlastně čekárnu
s „kavárnou“.

Citadela, Valašské Meziříčí Hospic na Sv. Kopečku, Olomouc

Vstupní haly s recepcí

Nápaditost, se kterou je recepce pojednána se různí. Asi nejvelkorysejší
řešení  je možné nalézt  v Hospici  Citadela,  kdy se prostor  recepce i posezení
nachází  v prostorné  hale  s kruhovým  ochozem  a horním  osvětlením.  Pult
recepce je předsazen a v zadní stěně je vestavěno zázemí pro přípravu nápojů.
Velkorysé prostorové řešení lze nalézt  též u Hospice na Sv. Kopečku, kde je
do recepčního  prvku  integrováno  i samostatné  osvětlení.  Naopak  klasická
vrátnice, ve formě malé místnosti umístěné vedle hlavního vstupu s proskleným
okénkem, se nachází v DLB s domem sv. Josefa v Rajhradě.

 5.9.6 Komunikace

Horizontální  komunikace,  chodby,  odpovídají  požadavkům
na manipulaci  s lůžky,  v místě  jejich  otáčení  jsou  pak  v případě  menších
průjezdných  profilů  ještě  rozšířeny.  Chodby  jsou  v místě  pohybu  klientů
oboustranně  vybaveny  madly  a spodním  pásem,  který  zeď  ochraňuje  proti
oděrům manipulačními prostředky.
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Chodba v lůžkové části,
Hospic Citadela,
Valašské Meziříčí
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Ve většině  případů  jsou  chodby  přímé,  či  zalomené,  pouze  Hospic
Citatela  má  v lůžkové  části  komunikaci,  která  kopíruje  segmentový  tvar.
Horizontální  komunikace  jsou  nejčastěji  vedeny  střední  částí  trojtraktu
a denním světlem jsou tak osvětleny buď čelně, přímým či nepřímým způsobem
(sekundárně přes schodiště či jinou místnost). V několika málo případech148 jsou
komunikace  osvětleny  denním  světlem  bočně  (při  dvojtraktu),   kombinací
bočního a čelního prosvětlení, nebo pomocí světlíku (Prachatice).

Umělé osvětlení je pomocí přímých či nepřímých svítidel, lineárními či
bodovými  zdroji,  svítidly  přisazenými  (ke stěně,  stropu či  v podhledu)  nebo
zavěšenými.  U lůžkových  jednotek  je  na chodbách  zpravidla  instalován
signalizační systém, zvukově i vizuálně identifikující žádost klienta.

Čelní osvětlení Boční osvětlení Nepřímé čelní

Komunikace, zleva hospic v Rajhradě, Olomouci a Praze

Hospice mají vždy alespoň jeden lůžkový výtah. Lůžkový výtah svými
rozměry umožňuje přepravu nemocného na lůžku s doprovodnou asistencí. Pro
přepravu stravy slouží výtah jídelní (stolní). Hlavní schodiště jsou vždy přímá,
víceramenná s mezipodestou a opatřená madly.

 5.10 Charakteristika provozu hospice

V hospici  je  několik  různých provozů,  které  by  se neměly  vzájemně
nevhodně  křížit  (např.  transport  materiálu s trasami klientů).  Některé situace
vyvolané neuváženým spojením či protnutím určitých tras v určitých místech by
mohly být i nedůstojné a neetické (např.  transport nemocného v pyžamu přes
prostory určené návštěvám aj.)

Mezi základní okruhy provozů hospice patří:

• klienti/nemocní
• doprovázející, návštěvy
• ošetřující personál
• materiál

Klienti mají možnost volného pohybu v indikovaných částech hospice.
Kromě pokoje mají možnost využívat společenské prostory a některé provozní
prostory.  Při  navrhování  je  potřeba zvážit  způsob a možnosti  jejich  pohybu.
Klienti  jsou  často  odkázáni  na lůžko,  nebo  jsou  schopni  být  transportováni
na vozíku. Určité procento nemocných je schopno i samostatného pohybu, je
však nutné počítat i s možností asistence. Klienti mají přístup i do okolí hospice.

148 Bočně osvětlená komunikace je v Hospici sv. Alžběty v Brně, Citadele
ve Valašském Meziříčí, Hospici na Sv. Kopečku v Olomouci a kombinace bočního
a čelního osvětlení se nachází v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích.
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Zvláštní trasování je určeno pro manipulaci s tělem zemřelého. Tělo je
odváženo vedlejším vchodem a trasa manipulace se zpravidla minimalizuje.

Doprovázející  se v podstatě  mohou  pohybovat  a využívat  stejných
prostor  jako nemocní.  Pro  jejich  občasnou potřebu je  v hospicích  zřizována
i malá čajová kuchyňka pro jednoduchou úpravu či  přípravu pokrmů.  Kromě
přistýlky  v klientském  pokoji  je  někdy  ubytování  řešeno  i v samostatných
pokojích.  Ty jsou pak častěji umístěny samostatně, většinou jinde než klientské
pokoje.

Trasy  personálu,  zejména  poloha  sesterny  vzhledem  ke klientským
jednotkám, většinou ovlivňují míru spokojenosti personálu s objektem hospice.
Koncepce hospice by však nikdy neměla upřednostňovat řešení trasování služeb
na úkor kvality pro klienty. Pro jednotlivé vytipované destinace klientů je též
vhodné zajištění vizuální kontroly z hlediska jejich bezpečnosti.

Pro běžné návštěvy jsou v některých hospicích přístupné prostory, jako
je  například  edukační  centrum,  kaple,  kavárna,  prodejna  či  alternativně
nabízené ambulantní služby. Tento provoz by však neměl  zasahovat ani nijak
omezovat či narušovat uživatelské prostory klientů hospice.

Materiál  vstupuje  do objektu  zásobovacím  vstupem,  většinou  přes
provozní  dvůr.  Zde  též  dochází  k přesunu  materiálu  z objektu  ven.  Uvnitř

budovy  může  být  materiál  již  různě  distribuován,  buď  přímo  do skladů
centrálních, nebo příručních, které jsou menší, ale nacházejí se v místě spotřeby.
Některé materiály mají speciální transportní způsoby (shozy pro prádlo, jídelní
výtahy pro distribuci stravy), jiné lze přepravovat v lůžkovém výtahu.

 5.11 Barvy a materiály

Nejčastější  barvou,  se kterou  se lze  v hospicích  setkat,  je bílá.
Komplexní a plánovité barevné řešení se objevuje jen v několika stavbách, již
častěji  se lze setkat s jednotlivě řešenými vybranými místnostmi.  Pokud jsou
řešeny určité místnosti, jedná se nejčastěji o komunikace v lůžkovém oddělení
a pokoje  klientů.  Nejčastěji  používanými  barvami  jsou  odstíny  béžové,
oranžové a žluté,  v některých  místnostech  se objevuje  i zelená  (místnost  pro
relaxaci či kancelář). Podlahy bývají většinou světlého odstínu, jednobarevné či
s barevnou mikrostrukturou či imitací dřeva.

Barevné kombinace textilních doplňků a nábytku často vycházejí spíše
z jednorázových a účelových výběrů, než s komplexního záměru. Pro sociální
zařízení  je  nejčastěji  použito  obkladu  hnědého,  béžového či  bílého odstínu,
místy i s barevným pruhem v místě pro listelu.

Používané  materiály  byly  zvoleny  s ohledem  na snadnou  údržbu
a rovněž z hygienického hlediska. Nejčastějšími povrchy a materiály je omítka,
linoleum a keramická dlažba či obklad. Některé prvky či části jsou též ze dřeva
(madla, vestavěné skříně, nábytek atd.).

 5.12 Přírodní zázemí

Všechny  hospicové  domy  mají,  kromě  jedné  výjimky  (Hospic  sv.
Lazara  v Plzni),  návaznost  na kvalitní  přírodní  zázemí.  Situace  je
determinována hlavně  skutečností,  že se převážně  jedná o adaptované objekty
s předem danými podmínkami i širšími vztahy. I za takovýchto okolností bývá
většinou využito stávajících sadových úprav a jejich rozvinutí či vytvoření nové
koncepce.  Zřizovatelé  hospiců  a poskytovatelé  hospicové péče jsou si  velmi
dobře  vědomi  pozitivního  působení  přírodního  prostředí  či  jednotlivých
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přírodních  prvků.  Svědčí  o tom i skutečnost,  že většina  hospiců  je  doplněna
o zimní  zahradu,  kterou  je  možno  využívat  i v zimních  měsících,  či  terasu
a mobilní prvky zeleně v interiéru.

Projekty  rozsáhlejších  sadových  a terénních  úprav  je  možné  najít
u Hospice  Citadela  ve Valašském  Meziříčí,  Sv.  Jana  N.  Neumanna
v Prachaticích  (zahradní  úpravy  jsou  zatím  ve fázi  projektu)  a Sv.  Josefa
v Rajhradě (polovina realizována, druhá část zatím opět ve fázi projektu).

Na prostředí hospice je kromě požadavků klientů/nemocných též nutné
pohlížet ze strany personálu, který je vystaven mnohdy velice namáhavé fyzické
či  psychické  práci,  a ze strany  návštěv  a doprovázejících,  jejichž  vnímání
prostředí je též velice zatíženo danou situací. Pobyt v navazujícím přírodním
prostředí  může  významným  způsobem  pozitivně  působit  jako  prostředí  pro
důvěrný rozhovor, relaxaci, regeneraci, místo pro přemýšlení či odpočinek.

Přírodní  kontext  též,  v komplexně řešených  projektech,  navazuje
a koresponduje s architekturou a naopak.

Plán terénních úprav (archív, Citadela)

Pohled ze zahrady směrem k lůžkové části

Pohled z lůžkové části  směrem do zahrady

Projekt a fotodokumentace, Hospic Citadela, Valašské Meziříčí

Hospic Citadela symbolicky rozevírá svou segmentovou lůžkovou část
jako náruč vztahující se k parku. Všechny pokoje na tuto stranu jsou maximálně
proskleny  s prostornou  krytou  terasou.  Vstup  do zahrady  se nachází  přímo
ve středu lůžkové části.

Horní soukromá část, spodní veřejná část Prostorový zákres hospice a zahrady

Projekt zahradních úprav, Hospic sv. Jana N. Neumanna, Prachatice, Ing.arch. Zdena
Vorlová a Ing.arch. Jana Svítková, 2002 [3]
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Hospic  sv.  Jana  N.  Neumanna  bude  mít  v budoucnu  zahradu
na rozsáhlém pozemku kolem parkánů. Jako vhodný nápad se zde jeví koncepce
dvou částí zahrady, jedné pro využití hospice a druhé veřejné, hospodářské, kde
má  být  navíc  dobudováno,  ve stávající  baště,  hospicové  informační,  popř.
školící centrum. Z hlediska provozního bude tak městské jádro citlivě doplněno
o chybějící  čtvrtou „bránu” pro přímý vstup do centra a komunikační spojení
ze západního směru. Touto cestou se tak projekt nenásilně snaží začlenit klienty
hospice  do spektra  zájmu  obyvatel  města.  Tento  návrh  má  ambice
na resocializaci  nemocných,  kteří  byli  v dřívější  době  odstavováni  spíše
na okraj zájmu zdravé a ekonomicky výkonné populace.

 5.13 Závěr

Tento  text  se obsahově  váže  na část  „Legislativa“,  s vyjmenovanými
právními  předpisy  vztahujícími  se k výstavbě  i provozu  hospice,  část
„Financování“,  ve které  popisuji  koncepci  a program na podporu  výstavby
lůžkových  hospiců  v ČR  a část  „Lidské  zdroje“,  kde  je  uvedeno  složení
pečovatelského týmu aj. Z výše uvedených i navazujících poznatků vyplývá:

• Lůžkové  hospice  ve svém programu nesou znaky  „humanizačních
tendencí“, které souvisí s kvalitou života (viz hypotéza č. 3). Ty se projevují
respektováním příslušných práv (lidské důstojnosti,  práv pacientů,  seniorů
aj.), tak jak jsou definovány v doporučení RE nebo jiných vysoce humánních
listinách149.

• Lůžkové  hospice  u nás  byly  zbudovány  jako  centralizované  zařízení
se spádovou oblastí kraje či více krajů (spádové oblasti dle VÚSC – viz
část „Legislativa“, kapitola „Koncepce oboru Léčba bolesti a paliativní
medicína“).

• Lůžkové  hospice  v ČR  mají  větší  kapacitu  než  hospice  v západní
Evropě.  Průměrný  počet  lůžek  je  28,  nižší  kapacita  je  limitována
ze strany  dotačního  programu  MZČR  (od 25 lůžek,  viz  přepočet
na spádové oblasti VÚSC).

• Forma  poskytování  specializované  paliativní  péče  v kamenných
hospicích  v ČR předurčila  vývoj  domácí  mobilní  péče (tzv.  mobilní
hospice). Toto mělo m.j. i vliv na stavební řešení (viz hypotéza č. 5).

• Mnohdy,  i  když  ne  vždy,  tým  přejímal  zkušenosti  z jiných  staveb,
a nemohl  použít  vlastní  zkušenosti  z provozování  specializované
paliativní péče. Části některých staveb se pak během provozu musely
adaptovat na nové vzniklé potřeby.

• První stavba lůžkového hospice byla inspirována zahraničním modelem
(Anglie), který byl upraven pro podmínky provozování specializované
paliativní péče v českém prostředí. Tato první stavba měla významný
vliv na další pokračování výstavby lůžkových hospiců v ČR.

149 Viz část „Legislativa“.
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Poskytování paliativní péče má v každé zemi svá specifika, která jsou
často ovlivněna např. rozdílným pojetím organizace a způsobu financování péče
i stavby  hospice,  vztah  k oblasti  zdravotní,  sociální,  kulturní,  politické
a ekonomické.150

Pro širší nadhled jsem se rozhodla porovnat několik forem lůžkových
hospiců.  Při  hledání  rozdílnosti  jsem  se zaměřila  na jednotlivé  detaily
a vlastnosti objektu. Po nalezení jednotlivých odlišností si pak pokládám otázku
po jejich  příčině  a snažím  se na ni  volnou  rozvahou  v této  části  práce
odpovědět.

Toto porovnání by mělo  zároveň  umožnit  sledování  souvislostí  mezi
mnoha aspekty, které na stavby působí, a uvědomit si na konkrétních příkladech
jednotlivé dopady (působení prostoru/stavby na člověka a naopak).

 6.1 Komunita vs. zařízení

V některých  zemích  byly  realizovány  pokusy  formulace  koncepce
zdravotní  politiky  v oblasti  péče  o nevyléčitelně  nemocné  (např.  ve Francii,
Belgii, Španělsku, či Nizozemí)151, nebo se objevuje snaha integrovat stávající
zařízení paliativní péče do systému péče zdravotní (např. Velká Británie).

K určité  koncepční  politice,  která  postupně  vykrystalizovala  u nás,
se přidalo mnoho dalších vlivů, které měly hlubší souvislosti i s naší kulturou,
historií  i českou  mentalitou.  V tomto  konkrétním  případě  mám  na mysli
identitu, kterou daná architektura prezentuje. Stavba pro nemocné totiž může
vypadat velmi odlišně, je-li koncipována jako „hotel“, „zařízení“ či „domov“.

Kromě fenoménu domova, kterým se zabývám o kapitolu níže, se zde
projevuje samotný vztah široké veřejnosti ke stavbě jako takové, jelikož musí
plnit  m.j.  kulturně  civilizační  očekávání.  Dále  může  být  v rámci  celé  sítě
podobných zařízení stavba pojímána jako centralizované či  jedinečné lokálně
podmíněné  zařízení.  Pro  názornost  rozličnosti  možného  chápání  stavby
lůžkového hospice uvádím následující vybrané texty:

Koncepční  politika  je  podle  místních  specifik  obvykle  realizována
stanovením  minimální  sítě  a struktury  paliativních  služeb  a podporou  jejich
rozvoje.  Velkou  roli  přitom  hraje  podpora  vzdělávání  všech  zdravotníků
v paliativní péči. Zdá se, že právě tato institucionalizace paliativní péče, tedy
její  ustavení  jako  standardní  součásti  zdravotnických  a sociálních  systémů,
může zaručit její dostupnost pro co největší počet lidí.

Z kruhů „otců zakladatelů“ prvních hospicových a paliativních zařízení
někdy zaznívá obava, že tento proces „rutinizace“ paliativní péče nutně povede
ke ztrátě  oné  mimořádné  kvality  péče,  která  charakterizovala  mnohé
průkopnické  projekty  založené  na nadstandardních  odborných  i lidských

150 Kalvach, Z., Mareš, J., Prudký, L., Ptáček, O., Sláma, O., Špinková, M., Špinka,
Š.: Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky), Projekt: Podpora
rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open
Society Funds Praha, nositel projektu: Hospicové občanské sdružení Cesta domů,
Praha, 2004

151 Kalvach, Z., Mareš, J., Prudký, L., Ptáček, O., Sláma, O., Špinková, M., Špinka,
Š.: Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky), Projekt: Podpora
rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open
Society Funds Praha, nositel projektu: Hospicové občanské sdružení Cesta domů,
Praha, 2004
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kvalitách. Z hlediska principu ekvity, tedy rovné dostupnosti péče, je ale třeba
dát  přednost  modelu  paliativní  péče  jako  „tříhvězdičkového  hotelu“  pro
všechny před „pětihvězdičkovým hotelem“ pro vyvolené (David Clark152).153

X

Lůžkové  (stacionární)  hospice  jsou  samostatná  zařízení  s vlastní
správou, pro pacienty s nevyléčitelným onemocněním v závěrečné fázi života,
která  poskytují  ošetřování  paliativní  medicínou.  Jsou  to  malá  zařízení
rodinného  (domácího)  charakteru  s nejvýše  12 lůžky  (místy),  přičemž
prostorová  forma  zařízení  je  přizpůsobena  obzvlášť  pro  potřeby  těžce
nemocných umírajících lidí...

Lůžkové  (stacionární)  hospice  jsou  považovány  za část  propojené
ošetřovatelské  sítě  regionálního  zdravotnického  a sociálního  systému.  Jsou
integrovanou  součástí  ambulantních  neplacených  hospicových  služeb,  tzn.
provozování  vlastní  neplacené  hospicové služby nebo spolupráce s takovou
službou, v souladu s kritérii  §2. Ambulantní neplacená hospicová služba může
spolupracovat  pouze  s jedním  stacionárním  hospicem, respektive  14
hospicovými lůžky (místy).154

Z uvedených citací jsou patrné dvě rozdílné tendence. V případě prvním
je  důraz  kladen  na dostupnost  (princip  rovné  dostupné  péče),  i za cenu
případného  nižšího  komfortu,  a v případě druhém  se objevuje  definovaný
kvantitativní strop (maximum) a návaznost specifické potřeby klientů (dále je
v textu řešena návaznost na další formu služeb, vymezení v systému aj.)

Tyto dvě tendence mají přímý dopad na formu objektu (např. velikost,
kapacitu, umístění) a svým způsobem působí i na chování lidí, ať se již jedná
o klienty, zaměstnance, návštěvníky, či širokou veřejnost. Pro ilustraci vybírám
několik příkladů působení charakteru stavby na uživatele.

• Strop služeb, počet lůžek

Již  dlouho je známa skutečnost,  že při  určitém vzrůstu poptávajících
vzhledem k poskytovateli služeb, kvalita počíná klesat. Dochází k tzv. přehlcení
a často  klesá  komfort  na obou  stranách.  Důvodem  může  být  jak  přetížení
poskytovatele, tak přílišná koncentrace klientů samých.

Pro poskytování specializované paliativní péče v lůžkových hospicích
se u nás tato hranice pohybuje někde okolo 14-16 klientů na oddělení (oddělení
o této kapacitě spravuje jedna sesterna, respektive dvě sesterny při kapacitě 25
až 30 lůžek), v Německu limitně dle jednotlivých spolkových republik 1x 12-16
lůžek/oddělení, často však počet obsluhovaných klientů klesá i na osm až deset.

152 Professor David Clark, Director, Institute for Health Research and Professor of
Medical Sociology, Velká Británie

153 Sláma, O.: zdroj: Kalvach, Z., Mareš, J., Prudký, L., Ptáček, O., Sláma, O.,
Špinková, M., Špinka, Š.: Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe,
vyhlídky), Projekt: Podpora rozvoje paliativní péče v České republice v programu
Public Health Nadace Open Society Funds Praha, nositel projektu: Hospicové
občanské sdružení Cesta domů, Praha, 2004, kapitola 1.2 – Paliativní péče
ve světě

154 Volný překlad dokumentu: Vereinbarung über Art und Umfang sowie zur
Sicherung der Qualität der stationären Hospizversogung sowie der
Betreibung/Kooperation ambulanter Hospizdienste in Rheinland-Pfalz, 1-2/2002
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Zdá  se tedy,  že horním  limitem155,  pro  kvalitní  péči  (která  je
deklarována  i jako  cíl  péče  hospicové)  je  jednotka  o maximálním  počtu
16 lůžek  na jednu  ošetřovatelskou  stanici.  Počet  „maximálních  jednotek“  je
však  v Čechách  mnohdy  zdvojnásoben  (v jednom  případě  i ztrojnásoben)
pomocí zmnožování podlaží.

Obě  uvedené koncepce  skrývají  určité  výhody  a naopak  i nevýhody.
Zdvojené  jednotky  mohou  využívat  společného  provozního  a technického
zázemí  (ekonomizace,  určité  dosažení  úspor)  a naopak  je  zde  možná  větší
provozní náročnost při nočních směnách či omezeném provozu (přispívá např.
vertikální pohyb stavbou, větší lůžková kapacita).

• Sociální role, oděv

Vliv oděvu na chování člověka je znám a, jak praví Eric Gill156, známe
oděvy jako obydlí a jako dílny. Nejpatrnější  je tento jev na nošení uniforem,
které jsou přiřazeny již k určité sociální roli. Uniforma pak umocňuje tendence
vnímat konkrétní osobu ne v rovině personální, ale spíše v rovině institucionální
(vnímání  člověka  v profesní  rovině  namísto  jeho  individuality).  Šaty  dělají
z člověka jednou úředníka, kněze, vojáka a jednou zase sestřičku či lékaře.

Vliv uniformy má přitom vliv jak na chování ošaceného, tak na jeho
sociální  okolí.  V nemocnicích  je  jasně  zdůrazněno,  že kdo  má  pracovní
uniformu (navíc často hierarchizovanou dle svého profesního postavení), je ten,
u kterého  se dá  předpokládat  pomoc,  ale  zároveň  toto  postavení  vyžaduje
i určitou „disciplínu a respekt“.

V našich  hospicích  se objevuje  uniforem hned  několik.  Je  zde  lékař
v bílém  plášti,  sestry  v bílomodrém  stejnokroji,  ale  i řádové  sestry  či  kněz
v bílých  či  černých  oděvech.  „Pracovní  plášť často  mívají  i ošetřovatelé
a dobrovolníci. Tento jev je celkem logický vzhledem k tomu, že hospic je u nás
považován za „nestátní zdravotnické zařízení“.

V Německu je možné narazit  na odlišnou situaci.  Zde hospice usilují
o „přirozené prostředí“, leckde je personál oděn do „civilního prádla“, nebo má
pouze fragmenty uniformního oblečení (např.  jen bílé kalhoty). Způsob péče
paliativní hospicové péče je v Německu chápán spíše jako ošetřovatelský než
zdravotnický157.  Domnívám se,  že navození domácí atmosféry,  za přítomnosti
„bílých plášťů“ ošetřovatelského personálu, je velmi nesnadné.

Tyto  věci  jsou  tedy  vzájemně  provázány:  rysy  stavby,  chápání
a kategorizace  stavby,  charakteristika  poskytovatele  a postoj  příjemce.
V následující  kapitole  toto  téma  ještě  neopouštím  a zabývám  se zejména
stavbou a jejími rysy.

 6.2 Fenomén domova

Hospicové hnutí přichází s myšlenkou, že pro člověka je zcela přirozené
a žádoucí umírat v domácím prostředí. Toto prostředí totiž nemocný dobře zná
a má zde své sociální kontakty. Snad z tohoto důvodu se do představ a nároků

155 Srovnání: Česká republika vs. Spolková republika Německo.
156 Eric Gill (1882-1940), byl známý nejenom jako umělec a řemeslník, ale také jako

sociální reformátor.
157 Systém je založen na tzv. „domácích lékařích“ (Haus Arzt), kteří docházejí

za pacientem. V lůžkových (stacionárních) hospicích docházejí doktoři
se specializací na paliativní péči několikrát v týdnu (pokud jsou zavedeny
pravidelné návštěvy), nebo jsou k dispozici na zavolání.
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na stavby lůžkových hospiců vnesla snaha domácí prostředí asociovat. Takové
prostředí by mělo být přívětivé, umožňovat pocit soukromí, bezpečí a jistoty.

Rozdílnost českých a německých hospiců se v tomto smyslu projevuje
opět  ve vzhledu a charakteru staveb. V České republice jsou lůžkové hospice
spíše  objekty,  které  připomínají  nemocnici,  sanatorium  či  hotel158.  Jejich
architektura  nese  více  znaků  zařízení  či  instituce  (rovné  chodby,  sterilní
a snadno omyvatelné materiály, volba svítidel aj.), než by mohla mít v podobě
„útočiště  domácího  charakteru“.  Jak  již  bylo  uvedeno,  tento  rozdíl  je  dán
orientací  zařízení  v systému  služeb  (zdravotní/sociální/“zdravotně-sociální“).
Patrnou odlišností je mnohonásobně vyšší lůžková kapacita (téměř dvojnásobná
oproti Německu), typologické vazby, jako je např. dimenzování profilů podle
lůžkových  provozů,  segregace  provozů  atd.  Interiér  je  z hlediska  detailů,
zacházení  s vnitřním  prostorem  či  osvětlením  velmi  blízký  charakteru
nemocnice  (z hlediska  vybavení  se však  v rámci  ČR  jedná  o nadstandard  –
společenské místnosti, kaple, místnost posledního rozloučení aj.).

V Německu  se naopak  ustálilo  pravidlo,  že kapacita  lůžkových
(stacionárních) hospiců není větší než šestnáct. Komunikační prostory stavby
jsou často dimenzovány s daleko užšími profily, což následně zmenšuje měřítko
celého objektu.  Stává se,  že v některých stavbách je  ustoupeno od některých
funkčních doplňků, např. chybí spodní madla zamezující oděru vozíku o stěnu,
které by náhodou mohly asociovat nemocnici (té se v SRN nechce blížit téměř
žádný  hospic).  Vzhled,  který  nepřipomíná  nemocniční  zařízení,  je  pak
opečováván za cenu častější údržby, výmalby či vysprávky poškozených nebo
opotřebovaných partií.

Chodby německých staveb bývají též často zalamovány či doplňovány
různými  nikami  či  zálivy,  umožňujícími  posezení  či  odstavení  vozíku
s pomůckami  a zdravotnickým  materiálem,  jejich  osvětlení  je  často  přímé
denní.

Lennestadt, Německo Dresden, Německo Stuttgart, Německo

Interiérové řešení lůžkových hospiců – Německo

Byť jsou však představy o prostředí hospice a samotné prostředí staveb
v obou zemích takto rozdílné, zdá se, že Češi jsou s charakterem svých hospiců

spokojeni159. Některým německým kolegům se naše stavby hospiců zdály příliš
velké  a příliš  podobné  nemocnicím,  od kterých  se oni  snaží  tolik  odlišit.

158 Vlastní dotazníkové šetření, průzkum v roce 2005, viz přílohy
159 Vlastní dotazníkové šetření, průzkum v roce 2006, viz přílohy
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Z uvedeného  zjištění  je  patrné,  že velkou  roli  z hlediska  tvorby  hraje  též
kulturní prostředí.

To, jaké jsou naše lůžkové hospice, má přímou vazbu na naši kulturní
úroveň,  úroveň  na které  udržujeme  naše  prostředí  a míru,  do jaké  se jím
zabýváme a pečujeme o něj. Existuje zde i další propojení na historický vývoj
v oblasti poskytování služeb a centralizace zařízení (hlavně v období 60. až 80.
let 20. století).

Interiéry  německých  hospiců  opravdu  často  působí  velmi
personifikovaným  (či  domácím)  dojmem.  Díky  menší  kapacitě  je  zde
pravděpodobně intimnější vazba, jak mezi personálem a nemocnými, tak mezi
nemocnými a personálem.

 Uspořádání  nábytku,  zejména lůžek,  není  vynucováno vždy  hlavou
ke zdi a přístupem ze tří stran. Některý nábytek se skládá i z historických kusů,
které zajímavým způsobem vykreslují atmosféru interiéru.

Valašské Meziříčí, ČR Olomouc, ČR Plzeň, ČR [1]

Interiérové řešení lůžkových hospiců – Česká republika

Na celkové atmosféře místnosti  se podílí  mnoho různých činitelů.  Co
však vlastně vytváří pocit intimity a domácího prostředí? Domnívám se, že je to
hlavně  měřítko  prostoru  (plocha,  výška  stropu,  délka  komunikací),  jeho
využití/zaplnění, uspořádání nábytku, použité materiály (porovnání např. dlažba
vs.  korková  podlaha,  linoleum  vs.  koberec),  různé  předměty  a detaily
(personifikace) atd.

Vrátnice, Rajhrad, ČR Chodba, Praha, ČR Chodba, Plzeň, ČR

Interpretace architektury jako instituce či zařízení

Při  jakékoliv návštěvě  hospice je ihned možné rozpoznat, zda stavba
s uživatelem „hovoří“. Zda je přísná či vlídná, direktivní či nedirektivní. Slovy
či větou řeči, kterou hovoří „instituce“ (či zařízení) může být např. forma přijetí
do domu.  Tento  prostor  má  v „instituci“  podobu  klasické  vrátnice  namísto
vlídnější  formy  recepce,  studené  komunikační  prostory  bez  náznaku  snahy
o jakýkoliv  design,  použité  materiály  a barvy  bez  invence,  průmyslové  či
kancelářské typy svítidel, odbytý a nedůsledný způsob řešení detailů jako jsou
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různá  madla  a vodící  lišty,  chodby  pojaté  pouze  jako  účelové  prostory
komunikace (bez jakékoliv možnosti posezení), nedostatečná či  nulová práce
s denním osvětlením (často dochází k tzv. tunelovému efektu, je-li dlouhá tmavá
chodba osvětlena jenom čelně) atd.

 6.3 Počátky a pokračování

V prosinci  roku  1995  byl  u nás,  velkou  zásluhou  MUDr. Marie
Svatošové, otevřen první lůžkový hospic Anežky České v Červeném Kostelci
s celkovou kapacitou 26 lůžek. Tento modelový160 hospic se stává brzy inspirací
i pro další projekty.

MUDr. Marie  Svatošová  napsala  o zkušenostech  s poskytováním
hospicové  péče  a z provozu  tohoto  zařízení  též  publikaci  „Hospic  a umění
doprovázet“ (1995).

Hospic  Anežky  České  navštívilo  od jeho  otevření  velké  množství
stážistů,  ale  i tehdy  budoucích  zřizovatelů  dalších  hospiců,  kteří  se přijeli
na toto místo podívat, informovat i nechat si poradit.

Vzhledem  k této  skutečnosti,  i v závislosti  na odvozených
deklarovaných  „náležitostech“  hospice161,  se stalo,  že téměř  všechny stavby
lůžkových hospiců v ČR mají určité podobné rysy. Podobnost je možné hledat
např.  ve funkčním  a prostorovém  vybavení,  dimenzování,  provozech,
uspořádání či vzájemných vazbách.

Na základě  zjištěných  informací  lze  konstatovat,  že poskytovatelé
lůžkové  hospicové  péče  v ČR  jsou  vzájemně  velmi  kooperativní  a není
výjimkou, že pracovní tým pro založení  hospice navštěvuje hospice stávající
a ty mu zase sdělují praktické informace.

V Německu  byl  prvním  domem,  kde  byla  poskytována  hospicová
paliativní  péče,  Haus  am  Horn  v Cáchách,  který  byl  v podstatě  součástí
místního domova důchodců. Prvním „oficiálním“162 lůžkovým hospicem se stal
v roce 1986 Hospiz Zum Heiligen Franziskus v Recklinghausenu. V dubnu roku
2006  bylo  ve Spolkové  republice  Německo  135163 lůžkových  (tzv.
stacionárních) hospiců a mnohé další jsou zatím ve fázi projektu.

Jedny z prvních realizací hospiců zde nesou velmi zajímavé rysy, které
byly  způsobeny  různými  stavebními  kompromisy  a ne  zcela  ustálenou
metodikou z hlediska architektonického řešení.

V roce 1998 vydalo  Spolkové ministerstvo  práce a sociálních  věcí164

architektonickou  dokumentaci  „Hospize“  k několika  modelovým  projektům.
Tento  spis  obsahuje  popis  a zhodnocení  objektu,  plošné  výměry  a náklady
na stavbu.  Další  doporučení  „Leben  und  Sterben  im  Hospiz“  se v obdobné

160 Hospic je též definován jako „modelové centrum hospicové a respitní péče pro
těžce nemocné“. Dle interpretace koncepce MZČR, lůžkové hospice v jsou vlastně
„modelová centra hospicové péče“ pro danou spádovou oblast.

161 Filec, V., Úloha Ministerstva zdravotnictví při vzniku hospicových zařízení,
prezentace PPT, 2004, zde např. body: „normou je v hospici vysoký technický
standard vybavení i poskytované péče, součástí hospice je vždy ekumenická kaple
a místnost posledního rozloučení; hospic má obvykle kapacitu 25 - 30 lůžek
a stejný počet lůžek pro doprovázející, kteří se na péči podílejí“

162 Po ustanovení kapacity 16 lůžek (míst) jako maximálního limitu.
163 Zdroj: www.hospiz.net
164 Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung
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podobě pro další nově realizované projekty objevilo v roce 2004 a vydalo jej
Kuratorium Deutsche Altershilfe.

V Německu je též velmi rozvinutá ambulantní péče (mobilní hospic),
což  případnému  zřizovateli  lůžkového  hospice  poskytuje  důkladnou  znalost
i představu o nárocích specializované paliativní péče. Několik nových hospiců
také  vzniká  či  vzniklo  realizováním  novostavby  a přestěhováním  lůžek
ze stávající  rekonstruované  části  objektu.  V tomto  specifickém  případě  je
využíváno již zkušeností z předchozí stavby a provozu.

Na základě  průzkumu  terénu  se odvažuji  konstatovat,  že vytváření
lůžkových  hospiců  v Německu  je  více  individualizované,  odvozené
od konkrétní  situace  a podmínek  (jednotlivé  státy  mohou  mít  např.  odlišné
podmínky či programy podpory) a založené často na předchozích zkušenostech
s ambulantní péči.

 6.4 Emocionalita

Pomocí  architektury  lze  působit  také  na smyslové  vjemy  lidských
bytostí. Osobně se domnívám, že např. v oblasti duchovní je právě architektura
velmi  silným sdělovacím prostředkem.  Z historie  je  možné se odkázat  např.
na barokní sakrální architekturu a její působení na lidské city a vnímání. Tato
orientace architektury byla tehdy dokonce záměrně programově deklarována165.
Napříč  dějinami  architektury  i v architektuře  současné  můžeme  najít  rovněž
mnoho dalších příkladů.

Dodnes  někteří  současní  architekti  záměrně  používají  stavby  jako
symbolické  sdělení,  či  výklad  určitých  událostí  s emocionálním  naladěním.
Exprese bývá zpravidla využívána u typů staveb, jako jsou veřejné budovy, jako
jsou  např.  muzea,  galerie  či  u jednotlivých  dalších  objektů,  jako  např.
památníky,  či  u specifických  míst.  To,  co  má  být  sděleno,  je  pomocí
architektury zdůrazněno, podtrženo.

Půdorysné schéma Protnutí os, průhled vzhůru Protnutí os

Židovské muzeum, Berlín, Německá spolková republika, arch. Daniel Libeskind

Architekt  Daniel  Libeskind  pracuje  ve svých  návrzích  s velmi
expresívní  architekturou.  Objekt  Židovského  muzea  v Berlíně  např.  ve své
podzemní  části  obsahuje  symboliku,  která  se přímo  vztahuje  k osudu  Židů
v procesu  2.  světové  války. Sdělení  nese kompozice  (osy  –  kontinuita,  exil
a holokaust), práce s hmotou a osvětlením, též volba materiálu a povrchů.

U lůžkových hospiců  se exprese objevuje  méně často,  jelikož hospic
jako  takový  je  prostředím,  které  slouží  pro  dlouhodobý  pobyt  nemocného

165 Klíčový byl v tomto smyslu Tridentský koncil (1545 – 63), který učinil řadu
rozhodnutí jak upevňovat víru. Jeho závěry se týkaly nejen církve, ale společnosti
obecně. Dovolil např. užívat obrazy k uctění Panny Marie, měly být zesíleny
viditelné znaky náboženských obřadů (mystická žehnání, světla, ornáty, dýmání
kadidla atd.).
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v prostoru a bylo by nežádoucí, aby na sebe příliš upoutávalo. Nicméně i zde
lze najít  určitou dávku exprese,  zejména v prostorech pro duchovní potřeby,
v návaznosti na křesťanské symboly (viz kapitola níže).

Navštívené hospice používají  spíše jednotlivých expresívních motivů
nebo ojedinělých prvků spíše než celokompozičního pojetí. V Hospici Citadela
ve Valašském Meziříčí je např.  v místnosti  posledního rozloučení velmi silný
makro motiv a vstupní část velkorysých rozměrů je shora prosvětlena kruhovým
světlíkem  přes  dvě  patra,  opět  s kruhovým  ochozem.  Hospic  Sv.  Alžběty
v Ľubici  obsahuje  ve své  kompozici  více  expresívních  prvků,  které  jsou
vzájemně propojeny určitou symbolickou hodnotou. Tyto prvky jsou umístěné
v exteriéru, působí však i z hlediska vnímání interiéru a okolí stavby (více viz
kapitola níže).

Citadela, Val. Meziříčí, ČR Citadela, Val. Meziříčí, ČR Sv. Alžběta, Ľubica, SR [2]

Příklad expresívních motivů u lůžkových hospiců

Ve všech  uvedených  příkladech  se expresivita  zároveň  dotýká
symboliky, která se vztahuje k životu i ke smrti.

Expresivně  ztvárněné  mohou  být  i jednotlivé  prvky  „drobné
architektury“, jako jsou např. sochy či reliéfy. Ačkoliv se zde nachází celkem
široký záběr možností, nejsou příliš často pro tento způsob využívány.

Eberswalde, SRN [10] Citadela, ČR, návrh Ludwigshafen, SRN [14]

Příklady „drobné architektury“ - sochy a barevný strukturovaný reliéf na skle

 6.5 Křesťanská symbolika

První  formy  špitálů či  středověkých  hospiců  obsahovaly  zpravidla
sálovou místnost pro nemocné a přilehlou kapli, o nemohoucí se staraly řádové
sestry166.  Uzdravování  i víra  v Boha  zde  tvořily  jednotu,  léčilo  se holisticky
(nejen tělo ale i strádající duše).

166 Např. The Hôtel-Dieu, Beaune, Francie
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Ani v současné době zde není výjimky, v naší republice byly hospice
zakládány  často  církevními  organizacemi  či  neziskovými  společnostmi.
Z dosavadních  realizací  je  ve třech  případech  zřizovatelem  diecézní
(arcidiecézní) charita (Červený Kostelec, Rajhrad, Olomouc), šestkrát občanské
sdružení  (Litoměřice,  Plzeň,  Brno,  Praha,  Malenovice,  Prachatice),  jednou
Diakonie  (Valašské  Meziříčí)  a obecně  prospěšná  společnost  (Most).  Přesto
i ve zmíněných „necírkevních“ právních subjektech figurují  velmi  často lidé,
kteří jsou hluboce věřící.

Model špitálu Kaple, vstupní část Trakt pro nemocné

Nemocnice Sv. Ducha, Lübeck, SRN

Stavby  pro  nemocné  a sociálně  slabé  jsou  velmi  často  zřizovány
církevními organizacemi, což je dlouhodobá tradice evropských zemí. Asi tomu
ani nemohlo být jinak, jelikož při zaměření na výkon, zisk či majetek víceméně
ustupuje  zájem  o péči  a zajištění  kvality  života  „neperspektivních“  velmi
starých, handicapovaných či těžce nemocných lidí.

Neméně nápadná jsou i jména hospiců, které nesou jména svatých, jako
např. Hospic sv. Anežky České v Červeném Kostelci, Hospic sv. Lazara v Plzni
či Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích. V některých hospicích pečují o nemocné
též řádové sestry (Hospic sv. Alžběty v Brně či Hospic sv. Jana N. Neumanna
v Prachaticích).

Půdorys ve tvaru hvězdy Interiér - střed Pohled na celý objekt

Hospic Stella Maris, Mechernich, SRN

A jaké principy křesťanské symboliky lze nalézt u lůžkových hospiců?
Specifické  vlastnosti  můžeme  hledat  hned  na několika  úrovních:  v celkové
kompozici  a pojetí  stavby,  ve vybavení  stavby  (funkční  náplně),  či
v jednotlivých artefaktech umístěných v interiéru či exteriéru.

Kompozice  stavby  je  velmi  silným  nástrojem  (lze  též nejobtížněji
měnit).  Je  to  způsob,  jakým se stavba  vztahuje  ke svému  programu,  jak  je
uspořádáno dění uvnitř, či  jakým způsobem může nést určité poselství, které
může být patrné jak z exteriéru, tak z interiéru objektu.

Hospic  Stella  Maris  v Mechernichu  (SRN)  má  centrální  půdorys
ve tvaru  hvězdy,  která  symbolizuje  vztah této  stavby  k Matce  Marii  Tereze,
zakladatelce  řádu  Komunity  Kristovy,  jež  hospic  provozuje.  Centrální,
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a zároveň nejvyšší, prostor je symbolicky prosvětlen horním otvorem. V tomto
prostoru, na který přímo navazují pokoje nemocných, se konají příhodně i mše.

Hlavní vstup v ose s kaplí Kaple Konvent částí hospice,2.NP

Hospic st. Marianus, Bardowick, SRN

Hospic st. Marianus v Bardowicku má proti hlavnímu vstupu do objektu
velkoryse umístěnou dvoupatrovou kapli.  Tímto umístěním není  jistě  možné
křesťanskou  orientaci  přehlédnout.  V druhém  nadzemním  podlaží  se navíc
nacházejí byty řádových sester, které jsou přístupné přes vrchní ochoz v kapli.

Půdorys s osou na kříž [11] Hlavní osa Kaple, foto dole [2]

Hospic sv. Alžběty, Ľubica, Slovenská republika

Hospic  sv.  Alžběty  v Ľubici  je  z hlediska  symbolického  velmi
zajímavou stavbou. Z objektu do zahrady vede cesta, která je řešena jako osa
v podobě lávky klenoucí se přes vodní plochu, kde vyúsťuje na terasu s velkým
dřevěným křížem. Kříž má kolem sebe navíc umístěné čtyři  světelné sloupy
(apoštoly167). Při pohybu po této ose ještě můžeme minout, do vodního bazénu
usazený,  „úhelný  kámen“.  Dvoupatrová  kaple,  která  je  vysunutá  nad  vodní
hladinu, obsahuje dva nad sebou umístěné prosklené čtvercové otvory v podlaze
i ve stopě, jimiž může procházet světelný paprsek z níže umístěného reflektoru
přímo vzhůru do nebe168.  Stavba se nachází na okraji  panelového sídliště  a je
možná i určitým symbolickým poselstvím pro své nejbližší okolí.

Hospic  Citadela  ve Valašském  Meziříčí  byl  zřízen  Diakonií,  u nás
poprvé jako stavba bez záměru odvolávat se viditelně  na určitou křesťanskou
orientaci  (kaple  je  důsledně  ekumenická).  Symbolika  se zde  obrací  spíše
na otázku spirituality, lidského bytí či nebytí.

Vstup  se odehrává  přes  velkoryse  otevřený  a horně  prosvětlený
dvoupatrový  prostor  haly.  Zde  je  „srdce  citadely“.  Tato  část  má  čtvercový
půdorys a pouze skrze ni se návštěvník může oficiálně dostat dál do lůžkového

167 Dle výpovědi, interpretace jedné sester, která v hospici pracuje, 2006
168 Dle výpovědi, interpretace jedné sester, která v hospici pracuje, reflektor údajně

vysílá paprsek do nebe v den při odchodu zemřelého, 2006
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traktu. Segment s lůžkovými pokoji  může být vnímán jako otevřená náruč169

objímající  park.  Stavba  naznačuje,  že přítomnost  smrti  je  zde  akceptována
velkoryse, za asistence světla, vzdušného prostoru i zeleně.

Lůžkový trakt: otevřená náruč Lůžkový trakt – exteriér Centrální hala

Hospic Citadela, Valašské Meziříčí, ČR

Není  nezajímavé,  že tuto  formu  segmentového  traktu  s lůžkovými
pokoji  lze  nalézt  i u některých  dalších  hospiců,  kde  je  tento  tvar  někdy  též
připodobňován ke Kristovu gestu vstřícnosti a nabízené pomoci.

Olomouc, ČR Valašské Meziříčí, ČR Chemnitz, SRN

Různé pojetí místnosti pro spirituální potřeby

Lůžkové  hospice  v České  republice  zpravidla  mívají  také  kapli.
Možným důvodem je, že deklarovaná péče je celistvá, tzn. je zaměřena nejen
na uspokojování  potřeb  fyziologických,  ale  i potřeb  psychických,  sociálních
a duchovních  –  spirituálních.  Dalším  důvodem by  mohlo  být  též  přejímání
určitého  programu  z našeho  prvního  Hospice  sv.  Anežky  České,  který  byl
posléze chápán jako tzv.  hospic  modelový170.  Paní  MUDr. Marie  Svatošová,
zakladatelka hospicového hnutí  v ČR, která u zřízení tohoto prvního hospice
stála, je rovněž hluboce věřící osobou.

Ľubica, SR [2] Rajhrad, ČR Rajhrad, ČR

Jednotlivé artefakty nesoucí křesťanské poselství

169 Interpretace personálu, zjištěno na základě rozhovoru s několika pracovníky, 2006
170 Filec, V., Úloha Ministerstva zdravotnictví při vzniku hospicových zařízení,

prezentace PPT, 2004
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V hospicích v Německu není existence kaple vždy pravidlem. Místnost
pro spirituální potřeby nese spíše název „Raum der Stille“, neboli ve volném
překladu místnost ticha, klidu, možnosti relaxace a vydechnutí si. Tato místnost
je  často  vybavena  velmi  pohodlným nábytkem (na rozdíl od některých  židlí
v českých hospicových kaplích), obsahuje příjemné materiály a povrchy a má
neutrální  výmalbu či  výzdobu. Většinou se tyto prostory snaží  navodit  pocit
relaxace.  „Raum der  Stille“  zpravidla  nebývají  příliš  velké  místnosti,  jejich
využití  není  zamýšleno  jako  kolektivní  záležitost,  ale  spíše  jako  ryze
individuální činnost.

Další prvky, které se týkají architektury a mají též symbolický význam,
jsou  interiérové  i exteriérové  doplňky,  jako  např.  obrazy,  sochy,  mobiliář,
drobné dekorační předměty, vitráže či  výmalba. Sdělení může být přenášeno
buď  nepřímo pomocí znaků  (beránek, ryba, které mohou být „rozkódovány“
těmi, jež těmto symbolům rozumějí), nebo přímou konkretizací (kříž) či určitým
zpodobněním (obrázky svatých, socha světce) atd.

Jelikož  ne  vždy  bývá  vyrovnání  se se smrtí  blízkého pro  rodinné
příslušníky  jednoduché,  mají  hospice  i své  individuální  rituály,  které
symbolicky  pomáhají  pozůstalým  se s novou  realitou  smířit,  uvědomit  si  ji
a přijmout ji. Někde to jsou zapálené svíčky pokaždé, umře-li někdo v hospici,
jméno  napsané  na skle,  které  po určitém  čase  vlivem  chemického  procesu
vymizí, popsané kameny či listy s jmény zemřelých, či upomínkové knihy. Tyto
rituály  jsou  významné  právě  z hlediska  psychického,  pro  své  symbolické
zhmotnění  upomínky  na někoho,  kdo  již  nežije,  jako  přijetí  existence  smrti
a konečnosti lidského života samotného.

Mechernich, Německo Ludwigshafen, N. Neuruppin, Německo

Symbolické upomínky na zemřelé

Z hlediska míry působení je rovněž velký rozdíl  v kvalitě  a množství
smyslových  podnětů.  Vnímáme-li  daný  symbol  opticky  a zároveň  hmatově
(taktilně), je tento vjem daleko silnější než samotná vizuální percepce171.

Dřevěný kříž... ...jako součást  stavby ...jako osobní předmět

Rozdíl v umístění a pojednání tvarovém i materiálovém může znamenat velmi mnoho...

171 PhDr. Štěpánka Martínková, psycholožka, poznatky z rozhovoru vedeného
na dané téma; této vlastnosti (kombinace smyslových vjemů) je též používáno pro
vytváření prostředí s kompenzačními schopnostmi pro handicapované
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 6.6 Postoj ke smrti, institucionalizace

Ještě  bez  znalosti  určitého  smýšlení  poskytovatele  hospicových
paliativních  služeb,  si  lze  přímo  na objektech  lůžkových  hospiců  všimnout
jedné  velmi  zajímavé odlišnosti.  České  hospice  mají  prostorově  separovaný
provoz  a manipulaci  se zemřelým.  Pro  zemřelého  existuje  zvláštní  místnost
posledního rozloučení, kde s ním v klidu může být vykonán obřad či soukromé
rozloučení. Transportní dráhy manipulace s mrtvým tělem jsou minimalizovány
a pro  expedici  těla  z objektu  slouží  většinou  samostatných  vchod,  či  vchod
vedlejší.

Tato skutečnost má vazbu jednak na naši kulturně-společenskou povahu
související s určitou fází akceptovatelnosti smrti a vztahu k ní, a dále pochází
z formy  a typologie  zdravotnických  staveb,  kde  jsou jednotlivé  provozy
důsledně separovány.

V Německých hospicích je naopak zase samozřejmostí, že klient vchází
i „odchází“  stejnými  dveřmi.  Filozofie  je  taková,  že poskytovatelé  nechtějí
přítomnost smrti tajit, transportovat zemřelého vedlejším vchodem.

Smrt nechtějí „zatajovat“ ani české hospice, ale architektura to přitom
dělá.  Do této  úvahy  bych  chtěla  zahrnout  i odkaz  na souvislost  s kapacitou
zařízení. I tato skutečnost má zřejmě podíl na výsledném řešení.

 6.7 Způsob a pojetí péče

Způsob, jak je specializovaná hospicová péče chápána, záleží vždy jak
na kulturním  a společenském  pozadí,  tak  na samotném  provozovateli  a jeho
specifickém  přístupu  a prioritách.  Zde  mám  konkrétně  na mysli  to,  jak  je
s nemocným manipulováno, je-li například v objektu přepravován na lůžku či
na vozíku, je-li přepravován mimo pokoj, kam bývá přepravován, či  z jakého
důvodu a jakým způsobem je transportován.

V tomto pojetí se zřejmě české a německé hospice poněkud liší, což je
patrné  opět  i na vzhledu  objektu.  Například  komunikace  našich  lůžkových
hospiců jsou projektovány jako zdravotnické zařízení především na manipulaci
s lůžky (průjezd dvou lůžek v profilu vedle sebe).  Naproti  tomu v některých
německých  stavbách  je  patrná  drobnější  dimenze  vycházející  z manipulace
respektující  pohyb  na vozíku,  umožňující  průjezd  lůžka  (v některých
rekonstrukcích  je  však  i možný  průjezd  lůžkem  z technických  důvodů
vyloučen).

Toto  je  pravděpodobně  dáno  snahou  distancovat  se od vazby
na zdravotnické zařízení, stanovení maximálního limitu počtu lůžek či chápání
hospice jako stavby sociálního charakteru.  Další  důvod této odlišnosti  může
spočívat  v tom,  že řada  německých  hospiců  vznikla  v rekonstruovaných
stavbách  (často  obytného  typu  jako  rodinný  dům  či  vila),  které  zpravidla
neumožnily či zcela vyloučily možnou manipulaci s lůžkem mimo pokoj.

I většina českých hospiců vznikla v rekonstruovaných stavbách, ty však,
vzhledem k odlišně volené kapacitě172, byly vybírány podle stanoveného kritéria
větší  prostorové  náročnosti,  a tak  byly  vybrány  objemnější  stavby,  které
v předchozích  letech  sloužily  hromadnému  využívání,  např.  jako  ubytovna,
klášterní internát, školka či činžovní dům.

172 5 lůžek na 100 000 obyvatel, při koncepci MZČR, počet obyvatel v kraji/100 000.

-104-



 6 Porovnání rozdílných vlastností českých a zahraničních  hospiců

Situaci však nelze generalizovat – při  vzniku každého hospice mohly
být podmínky velice specifické a rovněž důvody pro zvolené řešení. V souhrnu
ani finanční podmínky pro tato zařízení nebyly vždy zcela příznivé.

Vzhledem  ke zřizovateli  či  provozovateli  hospice  se můžeme  ještě
setkat  s jednotlivými  odlišnostmi  v závislosti  na „charismatické  silné
osobnosti“, která zde mohla či může působit. Takováto silná osobnost dokáže
velmi  ovlivnit  koncepci,  formu i vybavení  stavby.  Je-li  takovouto  osobností
lékař/lékařka,  může  stavba  nést  některé  znaky,  které  jsou  přejaty
ze zdravotnické praxe (zákrokový sál – Rajhrad, větší prostorová náročnost –
transport  lůžek,  jednotlivé detaily  – řešení  madel).  Je-li  tato osobnost  navíc
hluboce věřící, může být celá stavba též ovlivněna touto orientací173.

U nás je velmi často možné se setkat s tím, že jsou nemocní na postelích
vyváženi ven do exteriéru, do přilehlé zahrady či parku. Nemohu říci, že jsem
něco podobného zažila při návštěvách hospiců v Německu (v letních měsících),
kde se mi naopak více poštěstilo spatřit nemocné pohybující se na vozíku. Jsou
však  nemocní  odlišní  natolik,  že v jedné  zemi  se přepravují  na lůžkách
a v druhé na vozících? Odpověď  se musí  zajisté  nacházet  v chápání  způsobu
péče o nemocné a porozumění jejich potřebám a přáním.

Rajhrad, ČR Most, ČR [8] Ludwigshafen, N.

Vzhled stavby v závislosti na způsobu provozované péče

Z hlediska kvality a přirozenosti vnímání je transport na lůžku a vozíku
zcela odlišný.  Na lůžku se mění  přirozený úhel  pohledu a z psychologického
hlediska se může jednat o daleko choulostivější situaci (nemožnost autonomní
manipulace s lůžkem,  menší  horizontální  rádius  –  snížená možnost  kontroly
situace, dále otázka orientace hlavy a perspektivy při pohybu), na stranu druhou
se může snad jednat o pohodlnější řešení (otázkou však může být, pro koho). Je
však  nutno  podotknout,  že velmi  mnoho  záleží  na momentálním zdravotním
stavu nemocného.

 6.8 Barevné a materiálové řešení

I komunikační  prostor  může  vypadat  velmi  pěkně,  je-li  citlivě
pracováno  s materiály,  povrchy  a vhodným  osvětlením.  V této  oblasti  naše
hospice velmi  zaostávají.  Na prostory komunikací,  či  barevné řešení obecně,
není zkrátka z hlediska projektování kladen důraz.

V některých  německých  hospicích  jsou  pokoje,  které  jsou  vybaveny
kobercem.  Vyšší  náročnost  na údržbu  je  zde  zdůvodňována  potřebou
„přívětivého prostředí“.

173 Např. Hospic Sv. Lukáše, Ostrava – v průvodní zprávě studie objektu se místo
specifikace materiálů nachází poznámka, že bude použito pouze běžných
materiálů, aby stavba nebyla příliš honosná; dalším příkladem může být naopak
projekt Hospice Dobrého pastýře v Čerčanech, kde k hospici náleží ještě areál
s velkoryse pojatým kostelem a školou.
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V českém prostředí se pracuje výhradně s linoleem (v lepších případech
strukturovaném, s barevnými motivy), dlažbou a v kancelářích lze místy objevit
i koberec.

Prachatice, ČR [3] Buchholz, Německo Chemnitz, Německo

příklady jednotlivých voleb podlahových krytin.

Domyšlená  barevná  koncepce  prostředí  německých  hospiců  je
samozřejmostí. V některých případech je v projekčním týmu i psycholog, který
se na barevné koncepci podílí. Objevuje se též materiálová a texturová bohatost.
Jednotlivé barvy či materiálové doplňky jsou vyváženy, detaily domyšleny.

České  hospice  velmi  často  trpí  jakousi  barevnou,  materiálovou
chudobou  a i stavební  detaily  jsou  velmi  často  „ledabylé“,  nedotažené.
Neopečované prostředí  ponurých barev v kombinaci  s nepřístupností  denního
světla má velmi silný anti-individuální charakter.

Štrasburk, Praha, ČR Auguste,Leipzig, SRN Bardowick, SRN

Řešení jednotlivých doplňků – materiály, nábytek, osvětlení

Mobiliář  v hospici  by  měl  být  pevný,  důstojný  a ergonomický.
V Německu je velmi často používáno lehkého a zároveň  stabilního mobiliáře
(např. ratan), který se designem váže na přirozené prostředí (vhodně je používán
i historický nábytek či novodobý rustikální nábytek) a vzhledem k interiéru je
doplňkem. V Čechách se velmi často používá spíše „konferenčního“ mobiliáře
či  kompozic  z různě  poskládaných  kusů,  výjimky  ale  představují  některé
uceleně řešené projekty či části prostorů.

Červený Kostelec, ČR Buchholz, SRN Recklinghausen, SRN

Řešení jednotlivých doplňků – materiály, nábytek, osvětlení

-106-



 6 Porovnání rozdílných vlastností českých a zahraničních  hospiců

 6.9 Koncepce specializované paliativní péče

V Čechách  je  péče  poskytována  v následujících  strukturovaných
formách174:

• mobilní paliativní péče175

• lůžkový hospic176

• oddělení paliativní péče
• konziliární tým paliativní péče v rámci zdravotnického zařízení
• specializovaná ambulance paliativní péče177

• denní stacionář paliativní péče
• zvláštní zařízení specializované paliativní péče178

Ilustrace 16: Mapa zastoupení lůžkových a mobilních hospiců v ČR, legenda: zelený
kruh – otevřené lůžkové hospice, červený kruh – lůžkové hospice ve výstavbě (1/2007),
fialový čtverec – mobilní hospice

V Německu  je  specializovaná  hospicová  péče  prováděna  v těchto
zařízeních179:

• paliativní stanice (Palliativstationen)
• lůžkové hospice (Stationäre Hospize)
• ambulantní služby (Ambulante Dienste)
• denní stacionář paliativní péče (Tageshospiz)

174 Více viz část „Zhodnocení“.
175 Mobilních hospiců je  v současné době (1/2007) šest (Cesta domů v Praze,

Mobilní hospic Dobrého pastýře v Čerčanech, Mobilní hospic Ondrášek v
Ostravě, Hospicové hnutí Vysočina v Novém Městě na Moravě, Mobilní hospic
David v Kyjově a Mobilní hospic Charita Uherské Hradiště), domácí péče funguje
též při čtyřech lůžkových hospicích (Praha, Litoměřice, Ostrava a Most)

176 Lůžkových hospiců je v současné době (1/2007) deset, dva jsou ve výstavbě
177 APHPP ve svém seznamu ambulancí, center a poraden pro léčbu bolesti udává

celkem 34 zařízení, zdroj: APHPP
178 Standardy kvality specializované paliativní péče, vydala pracovní skupina MZČR

ve spolupráci s APHPP, 6/2006
179 Rainer Sabatowski, Lukas Radbruch, Friedemann Nauck, Josef Roß, Boris

Zernikow: Wegweiser Hospiz und Palliativmedizin Deutschland 2005, Ambulante
und stationäre Palliativ- und Hospizeinrichtungen in Deutschland, Jütte-
Messedruck Leipzig GmbH, 2005
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• další zařízení (např. projekty různých organizací zaměřených na SPP)
• zvlášť paliativní zařízení pro děti a mladistvé (Palliativeinrichtungen für

Kinder und Jugendliche) – ambulantní služby a lůžková zařízení

Legenda:
1.sloupec
denní stacionáře180

2.sloupec
lůžkové paliativní
zařízení
3.sloupec
lůžkový hospic
4.sloupec
ambulantní
hospicová
a paliativní služba

Ilustrace 17: Přehled zařízení paliativní péče v SRN, 2006181

V Irsku je rozdělení aktivit paliativní péče následující182:

• mobilní paliativní péče (Home care/SPC community services)
• lůžkový hospic (Hospice Inpatient Unit)
• denní stacionář paliativní péče (Day care service)
• specializované paliativní týmy v obecných nemocnicích (SPC teams in acute

hospitals)

Pro  stavby  lůžkových  hospiců  i jejich  koncepce  je  rovněž  důležitá
přítomnost a vztah k mobilní paliativní péči. Velmi rozvinutá mobilní paliativní
péče  je  především  v Anglii  či  Německu.  U nás  je  tato  forma  péče  teprve
v začátcích  (a to  i v porovnání  s formou  lůžkových  hospiců,  které  nad
mobilními  převažují).  Tato skutečnost  s sebou nese i určité  determinanty  pro
stavby jako takové. Při rozvinuté formě ambulantní péče často lůžkový hospic
zakládá  již  zkušený  poskytovatel,  který  je  schopen  stanovit  velmi  přesně

180 (?) - v elektronickém vydání chybí legenda
181 Zdroj:http://www.wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de/
182 The Irish Foundation: A Baseline Study, on the Provision of Hospice/specialist

palliative care services in Ireland, Dublin, 2005

-108-



 6 Porovnání rozdílných vlastností českých a zahraničních  hospiců

stavební  program i vzájemné  vazby  mezi  jednotlivými činnostmi  a provozy.
Do stavby a jejího funkčního či provozního uspořádání pak není nutné v příliš
velké míře zasahovat.

denní stacionář paliativní péče lůžkový hospic

specializované paliativní týmy, nemocnicemobilní paliativní péče

Ilustrace 18: Mapy zastoupení jednotlivých forem lůžek paliativní péče, Irsko, 2005183

 6.10 Vazba na okolí

V našich  podmínkách  má  zařízení  hospice  určité  specifické  vazby
na své  okolí.  Tato  skutečnost  je  patrná  hlavně  z hlediska  ekonomického
(možnosti stavbu v průběhu jejího provozu ufinancovat aj.) a zvolené koncepce.

Několik  našich  hospiců  kooperuje  s nemocnicemi,  proto  není  též
náhodná blízkost některých hospiců k tomuto zařízení (např. Hospic v Mostě,

183 The Irish Foundation: A Baseline Study, on the Provision of Hospice/specialist
palliative care services in Ireland, Dublin, 2005
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Štrasburk v Praze). Z blízkosti je získávána hlavně realizace cenově výhodných
služeb s krátkou logistickou trasou, jako např. dovážení stravy či praní prádla.
Stravování  bývá  též  často  řešeno  dodavatelsky,  když  hospic  nemá  vlastní
centrální kuchyni. Německé hospice těží z eventuální blízkosti nemocnice pro
odběr stravy či praní prádla jen  zřídka; jedním z hlavních uváděných důvodů je
zajištění  maximálního  komfortu  těchto  služeb  a potřeba  se od nemocnice
kvalitativně  i programově  vymezit.  Další  rozdílnou  vlastností  je  lokalizace.
Vzhledem  k centralizované  koncepci  MZČR  jsou  preferovány  tzv.  spádové
lokality. Spádová oblast odpovídá přibližně krajům či dvou krajům sloučených
dohromady184. Vzhledem k individuálnímu výskytu hospicových aktivistů jsou
pak  spíše  podporovány  ty  z projektů,  které  mají  centrální  polohu  vzhledem
k vymezenému  území.  Zpravidla  je  rovněž  preferováno  umístění  ve větších
městech  před  městy  menšími,  vzhledem  k lepší  dopravní  dostupnost  více
klientům.

V Německu je rozložení hospiců  s odlišnou strukturou. Je zde patrný
též  velký  rozdíl  mezi  východní  a západní  částí  (v západní  části  se nachází
hospiců  mnohem  více,  cca  80%185).  Podporování  určité  koncepce,  pokrytí
potřeb, se přitom v jednotlivých spolkových republikách liší. Některé hospice
se nacházejí i v méně  spádově významných oblastech, některé stavby vznikly
z dané lokální iniciativy jen díky tomu, že byly realizovány určitým donátorem,
nebo z jeho odkazu či nadace186.

 6.11 Klienti lůžkových hospiců

Vymezení  cílové  klientely  je  jedním  ze základních  předpokladů  pro
porozumění  potřebám  klienta  a poskytování  kvalitních  služeb187.  Dalším
vymezením je potřeba specifické (v tomto případě paliativní) péče. Do hospice
jsou přijímáni klienti pokročilého onkologického či  chronického onemocnění,
u kterých  již  není  vhodné  nebo je  odmítnuto  pokračovat  s kurativní  léčbou,
a doba dožití je stanovena řádově půl roku188.

Z hlediska  statistik  v existujících  českých  lůžkových  hospicích  jsou
klienty převážně lidé s onkologickými diagnózami189 (80-90%, v popředí je ZN
dolní  části  trávicího  traktu  a dýchacího  ústrojí),  ve věku  mezi  71-80 lety190,
podíl  mezi  muži  a ženami  je  téměř  vyvážený  (popř.  ženy  mírně  počtem
převažují). Statistiky jednotlivých zařízení se přitom v českých zemích od sebe
příliš neliší. V Německu se však vyskytují hospice, které mají věkový průměr
nižší191.  Tato  skutečnost  je  velmi  zajímavá  a jistě  by  stála  za důkladnější
prozkoumání.  Věk  klienta  by  mohl  mít  velký  vliv  na případné  vybavení

184 Budovaná síť hospicových lůžek v České republice dle krajů (struktura viz část
„financování“), Filec, V., Úloha Ministerstva zdravotnictví při vzniku hospicových
zařízení, prezentace PPT, 2004

185 Stav k roku 2006, zdroj: http://www.wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de/
186 Např. Hospic Elias, Ludwigshafen, či Hospic Zum Heiligen Franziskus,

Recklinghausen, SRN
187 Standardy paliativní hospicové péče, 1. vydání - červen 2006, str. 7.: vymezení

cílové skupiny, zdroj: http://www.asociacehospicu.cz/download/standardy.pdf
188 Stanovení doby dožití však bývá u chronických onemocnění velmi špatně

predikovatelné.
189 Statistiky, Hospic sv. Štěpána, statistiky za rok 2002-2004
190 Pro informační přehled použito těchto výročních zpráv: Litoměřice 2003, 2004,

2002, Rajhrad 2003, Kostelec 2003, 2004, Plzeň 2004.
191 Např. věkový průměr v roce 2004 pro Hospiz Rickers-Kock-Haus, Lübeck, byl

65 let; podobný věkový průměr byl odhadován i v hospici Stuttgart, Stuttgart
a hospici Zum Heiligen Franziskus, Recklinghausen.
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a nároky  na stavbu.  Zjištěné rozdíly  byly  konzultovány  přímo  v konkrétních
zařízeních a poskytovatelé poukazovali na několik možných příčin:

• ovlivnění  životním  prostředím:  vazba  na průmysl  (zejména  těžká
odvětví),  znečištěnější  prostředí,  velká  urbální  aglomerace  s malým
přírodním zázemím, přítomnost mnoha stresorů aj.

• segmentace  geriatrické  klientely  do jiných  specifických  zařízení:
např.  zahrnutí  paliativní  péče do služeb  jiných  zařízení,  možnost  výjezdu
služeb  do terénu  přímo  za klientem  (není  potřeba  se pak  přesunovat
za poskytovatelem) aj.

• jiné další nezjištěné příčiny

 6.12 Centrální provozovatel

V Německu jsem se též  setkala s velmi  zajímavým trendem. Některé
hospice  jsou  zde  totiž  provozovány  jedinou  společností.  V případě  Hospice
Advena  zde  dokonce  vznikl  jakýsi  „branche  mark“.  Hospiz  Advena
ve Wiesbadenu je velmi podobný hospici v Leipzigu, a když už jednou zařízení
tohoto provozovatele znáte, bezpečně rozlišíte i kterýkoliv jiný jeho objekt.

Toto může být na jedné straně podporou pro orientaci a zapamatování si
objektu pro uživatele (nemocné, či návštěvy). Z hlediska komerčního se jedná
o způsob strategie, jak se prezentovat a působit na klienta192.

Wiesbaden, SRN Leipzig, SRN Leipzig, SRN

Provozovatel ADVENA, stavby na různých místech jsou ve stejném stylu.

 6.13 Závěr

Závěrem se opět vracím k otázce vyřčené na začátku těchto úvah: zda
může  mít  architektura  takové  vlastnosti,  aby  mohla  být  těžce  nemocnému
jakkoliv prospěšná (viz hypotéza č. 3). Pro terminálně nemocného je primárně
důležité tišení bolesti a léčba doprovodných syndromů. Další z jeho potřeb jsou
uspokojovány multidisciplinárním hospicovým týmem a v neposlední řadě též
rodinnými příslušníky. Pro ně i pro nemocného zde architektura může nabídnout
potřebné soukromí, pohodu a důstojné prostředí.

Pokud  by  si  zřizovatel  programově  deklaroval  poskytování  služeb
v domovu  blízkém  prostředí,  je  potřeba  se zamyslet,  jakými  prostředky  je
možné tohoto charakteru dosáhnout a jakými nikoliv. Je rovněž nutné v tomto
záměru  postupovat  od celku  k detailům,  bez  kterých  není  možné  dotvořit
zamýšlený a ucelený charakter objektu.

192 Tuto strategii s oblibou používají velké potravinové řetězce, např. MC Donald,
Lidl, Hypernova, Tesco aj., stavba se stává ikonou, kterou je vždy pro uživatele
možno snadno poznat a identifikovat.
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Otázka  navozování  spirituality  ve stavbách  sociálních  je  velmi
diskutabilní.  Ve fázi  umírání,  dle  Elizabeth  Kübller  Rossové,  prý  člověk
prochází  i určitým  stádiem  „smlouvání“,  kdy  se snaží  zachytit  se jakékoliv
naděje, která by mu pomohla zachovat jeho existenci či zmírnit duševní utrpení.
V některých hospicích se opravdu stává, že se nemocný nechá pokřtít či se opět
navrátí k víře, kterou dříve opustil...

V úvahu  též  připadá  podprahové  vnímání193,  kterým  jsme  schopni
zachytit z okolí daleko více podnětů, než jsme si schopni skutečně uvědomit.
Symbolické  prvky  se propisují  do povědomí  velice  významně,  jdou  snadno
vizualizovat a většinou strhávají i pozornost194.

Myšlenka  hospicového  hnutí  je  však  primárně  „nabídnout“  ne
„přikazovat“. Z hlediska duchovní orientace zřizovatelů a provozovatelů staveb
je velmi těžké mít jakékoliv výhrady k nabízeným službám hospicové paliativní
péče a její formě i prostředí. Vždyť tato péče je tak nesmírně psychicky i eticky
náročná!  Myslím  si  však,  že tak,  jako  je  nedirektivní  jednání  personálu
a respektování pacienta, by se měla chovat i samotná architektura. Být vlídná,
vstřícná,  nabídnout  možnosti  různé  interpretace,  ne  jediné.  Vždyť  právě
důstojnost člověka spočívá mimo jiné i v možnosti volby.

Z hlediska srovnání formy architektury jsem na základě  navštívených
staveb  lůžkových  hospiců  v České  republice  a Německu  (též  jedné  velmi
zajímavé  stavby  na Slovensku,  rešerše  staveb  v USA  a Irsku)  došla
k následujícím závěrům (viz hypotéza č. 4, 5):

• Potřeby terminálně  nemocných jsou stejné,  jako odlišný se však jeví
názor poskytovatelů péče vzhledem k požadavkům na stavbu lůžkového
hospice.

– liší se názory na lůžkovou kapacitu

– liší se názory na podobu staveb

– liší se některé specifické aktivity (např. určité rituály)

• Někdy se může lišit filozofie ve vztahu k určitému záměru:

– z hlediska stavební stránky: hospice v ČR se snaží být „hotelem“
či „sanatoriem“, hospice v SRN zase „domovem“.

• Architektura  i chápání  hospice  je  velmi  ovlivněna  kulturou  daného
státu.

– stavby lůžkových hospiců v ČR mají často institucionální stavební
i designové atributy

– transport zemřelého je odlišný (v závislosti na klasifikaci stavby)

• Architektura i design mohou být velmi ovlivněny vyznáním, kulturou
a podmínkami historického vývoje dané oblasti.

– liší se pojetí prostorů pro duchovní potřeby a rozjímání

– liší se používání symboliky

– liší se konkrétnost v referenci k určitému vyznání

193 Podrobněji rozvedeno, viz část „Potřeby“
194 Např. jasná vizualizace: černý kříž na bílém pozadí, většinou v centrální poloze

nade dveřmi, v kombinaci s umístěním v zorném úhlu na lůžko upoutaného klienta
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• Způsob financování provozu a koncepce péče určuje podobu stavby.

– pokud  stavba  není  jednoznačně  určena,  přiklání  se ke vzorům
jiných typů staveb (sociálním či zdravotnickým)

• Stavby  lůžkových  hospiců  v ČR  často  postrádají  pečlivě  provedené
detaily, ucelenou materiálovou a barevnou koncepci.

Na základě  možnosti  porovnání  staveb  ve dvou  zemích  (ČR a SRN)
a vlastního  dotazníkového  šetření  mohu  konstatovat,  že přístup  architektů
v obou zemích je též rozdílný (viz hypotéza č. 6):

• V SRN  je  kladena  velká  péče  stavebním  detailům  (např.  úrovňové
přechody, ukončení či profilace madel), velká péče je věnována i výběru
barev a materiálů,  nábytku – stavby jsou často řešeny v komplexněji
než v ČR.

• Stavby  lůžkových  hospiců  v SRN  jsou  výrazněji  orientované  i na
společenské a psychické potřeby klientů.

• V ČR je ve stavební praxi často bagatelizován význam prostředí a jeho
působení  na člověka,  a to  i přes  to,  že velká  část  respondentů195

prokázala, že si tohoto vztahu je vědoma.

195 Viz vlastní dotazníkové šetření v příloze.
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 7 Financování lůžkových hospiců

 7.1 Financování výstavby

Výstavba  lůžkových  hospiců  je  u nás  částečně  spolufinancována
z programu196 Ministerstva  zdravotnictví,  které  hospic  definuje  jako  nestátní
zdravotnické zařízení.197,198

 7.1.1 Koncepce lůžkových hospiců

V koncepci MZČR se počítá s 5 lůžky na 100 tisíc obyvatel. Tento údaj
je podle informací zpracovatele odvozen ze zahraničních zkušeností. Stanovení
tohoto počtu  však předpokládá dostatečně rozvinutou síť mobilních hospiců199.

Reálná  potřeba  lůžek  v našich  podmínkách  bude  zřejmě  vyšší,
dokument „Koncepce oboru Léčba bolesti a paliativní medicína“200 doporučuje
šest až sedm lůžek na 100 tisíc obyvatel.201

Graf 19: Současný a předpokládaný (probíhající výstavba v roce 2006) stav lůžek
hospicové paliativní péče. Členění spádových oblastí dle MUDr. Václava Filce,
MZČR202

196 Odbor zdravotně sociální péče Ministerstva zdravotnictví, prezentace:
Služby paliativní péče v systému zdravotní péče v České republice, vytvořeno
14.5.2004; rovněž program MZČR – Podpora humanitárních projektů

197 Filec, V., Úloha Ministerstva zdravotnictví při vzniku hospicových zařízení,
prezentace PPT, 2004

198 Registrace dle zákona 160/1992 Sb., „o zdravotní péči v nestátních
zdravotnických zařízeních“

199 Ta však u nás, v porovnání s lůžkovými základnami, poněkud zaostává.
200 Koncepce oboru Léčba bolesti a paliativní medicína, vydáno MZČR. Zpracovaná

koncepce oboru vychází z „Obecné osnovy pro zpracování koncepce oboru“ dle
doporučení MZ ČR č.j. 32255/99, podepsáno 11/1999, zdroj:
http://www.mzcr.cz/data/c441/lib/28.rtf

201 Minimální potřeba lůžek v těchto zařízeních (zařízení typu hospic, oddělení typu
hospic v rámci nemocnic) je 6-7 lůžek na 100.000 obyvatel. Spádovost bude mít
návaznost na zřízení VÚSC s tím, že v každém tomto VÚSC by bylo minimálně
jedno zařízení poskytující léčbu bolesti a paliativní medicínu.

202 Filec, V., Úloha Ministerstva zdravotnictví při vzniku hospicových zařízení,
prezentace PPT, 2004
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 7 Financování lůžkových hospiců

V současné době je vybudováno 280203 lůžek specializované hospicové
paliativní péče v lůžkových zařízeních. Výhledově  se počítá s nejméně  500204

lůžky pro celou ČR.

 7.1.2 Investiční náklady

Zřízení jednoho hospicového lůžka je technicky i technologicky méně
nákladné než zřízení lůžka zdravotnického, ale zároveň jsou jeho náklady vyšší
než cena za jedno lůžko v sociálním zařízení.

V následující  tabulce  je  možno  porovnat  náklady  na zřízení  lůžka
zdravotnického a hospicového.

klasifikace lůžka 90. léta současnost

zdravotnické lůžko 2-2,5 mil. Kč 3-5 mil. Kč

hospicové lůžko 1,5 mil. Kč 2,5-2,7 mil. Kč

Tabulka 7: Porovnání investičních nákladů na začátku období budování prvních
hospiců a v současnosti, zdroj: Petr Fiala, 2006205

V tabulce  následující  je  uveden  podíl  dotací  ze státního  rozpočtu,
ze kterého vyplývá, že současná limitní částka 1,6 mil. Kč na zřízení jednoho
hospicového  lůžka  v programu  MZČR  znemožňuje  pro  zřizovatele  čerpat
maximální procentuální podíl ze SR, tj. 70%. Tento limit je třeba zrevidovat206,
aby nebyla negativně ovlivňována kvalita stavby.

SR 90. léta současnost

limitní dotace ze SR (MZČR) 1,4  mil. Kč 1,6 mil. Kč

maximální podíl SR (70%) 1,05 mil. Kč 1,75-1,89 mil. Kč

Tabulka 8: Porovnání dotací ze SR (MZČR) na začátku období budování prvních
hospiců a v současnosti, zdroj: Petr Fiala, 2006207

Náklady na m3 obestavěného prostoru lůžkového hospice se pohybují
cca  od 4,5  do 5,8 tis.  Kč  a odpovídají  danému charakteru  stavby.  V případě
rekonstrukcí je průměrný ukazatel pouze orientační.

203 Z toho 265 je zřízeno z Koncepce, 15 lůžek (Hospic v Mostě) bylo zřízeno mimo
Koncepci (podpora města Most a dalších subjektů

204 Respektive – dle přepočtu 514 lůžky.
205 prof. MUDr. Petr Fiala: O ekonomice hospiců, Konference o paliativní péči, Brno,

26.10. 2006
206 Programové financování MZČR 2003-2007, viz část „Legislativa“, citace:

„Podle zahraničních zkušeností je optimální kapacita 5 hospicových lůžek
na 100 000 obyvatel. V České republice to znamená dosažení kapacity 515
hospicových lůžek jako střednědobý cíl. V letech 2003 - 2007 bude rozšířena
kapacita hospicové péče o 85 lůžek.“
Vzhledem k výše uvedenému byla stanovena maximální výše účasti státního
rozpočtu na realizaci podprogramu  ve výši 70% a současně maximální částka
ze státních prostředků na jedno hospicové lůžko ve výši 1 600 000 Kč. Limit
účasti státních prostředků na jedno hospicové lůžko vychází ze zkušenosti
z realizace posledních tří hospiců v České republice (Dům léčby bolesti
s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna, Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích
a Hospic na Svatém Kopečku u Olomouce).
Plánovaný hospic musí mít nejméně 80% lůžek pro indikované pacienty
v jednolůžkových pokojích s přistýlkou pro doprovázející osoby. Ubytovací
kapacity pro doprovázející osoby se do počtu hospicových lůžek nezapočítávají.“

207 Fiala, P.: O ekonomice hospiců, Konference o paliativní péči, Brno, 26.10. 2006
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klasifikace stavby Kč/m3 OP

Budovy pro zdravotní péči (průměr) 5,7 tis.

Lůžkový hospic (průměr) 5,2 tis.208

Budovy pro sociální péči (průměr) 5,0 tis.

Tabulka 9: Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku, zdroj:
ÚRS Praha a.s., 2004/1, přepočteno k roku 2006 pomocí průměrného ročního indexu
cen stavebních prací a stavebních objektů, zdroj: ČSÚ ČR

Následující  tabulka  na dvou  konkrétních  příkladech  ukazuje
prostorovou náročnost jednoho hospicového lůžka. Velikost průměrné hodnoty
437 m3 naznačuje  poměrně  velké  komplementární  zázemí,  které  odpovídá
specifickému provozu lůžkových hospiců.  Oba uvedené hospice mají  vlastní
provozní úseky centrální kuchyně a prádelny.

hospic, lokalita m3 OP/1 lůžko

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích 453,85

Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích 420,23

Průměr 437,04

Tabulka 10: Ukazatel prostorové náročnosti m3 obestavěného prostoru na jedno
hospicové lůžko, zdroj: projektová dokumentace

 7.1.3 Investiční potřeby a zdroje

Na níže uvedených příkladech (Hospic Citadela ve Valašském Meziříčí,
Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích a Hospic sv. Lukáše v Ostravě) si
lze všimnout procentuálního rozložení investičních potřeb. Inženýrská činnost
ve výstavbě obvykle představuje zhruba 1% z celkového investičního objemu,
zhotovení projektové dokumentace 3-4% a zhotovení stavebních částí  stavby
se pohybuje v rozmezí 80-90%. Ostatní podíl tvoří náklady technologické části
stavby,  výkup  pozemků či  objektů  na nich  stojících,  popř.  splátky
dodavatelských úvěrů.

Ilustrace 20: Graf procentuálního podílu investičních potřeb, Hospic Citadela
ve Valašském Meziříčí, projekční práce 3/2001-7/2003, realizace stavební části
10/2001-8/2003, zdroj: Základní údaje akce (kontrolní opis), MZČR

208 Velké rozpětí je způsobeno specifickými podmínkami rekonstrukce, zdroj: údaje
ke stavbě Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích a Hospice sv. Jana N. Neumanna
v Prachaticích (Litoměřice: 4,5 tis. Kč, Prachatice: 5,8 tis. Kč – přepočteno k roku
2006 pomocí průměrného ročního indexu cen stavebních prací a stavebních
objektů, zdroj: ČSÚ ČR)
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Ilustrace 21: Graf procentuálního podílu investičních potřeb, Hospic sv. Jana N.
Neumanna v Prachaticích, projekční práce 3/2003-12/2003, realizace stavební části
10/2003-2/2004, zdroj: Základní údaje akce (kontrolní opis), MZČR

Ilustrace 22: Graf procentuálního podílu investičních potřeb, Hospic sv. Lukáše
v Ostravě, ve výstavbě (2006), projekční práce 6/2005-7/2005, realizace stavební části
11/2005-11/2006 (předpokládaný termín dokončení se posunul), zdroj: Základní údaje
akce (kontrolní opis), MZČR

Z uvedených třech staveb jsou dvě novostavby (Citadela a Sv. Lukáš)
a jednom případě  se jedná o rekonstrukci a částečnou dostavbu. U novostaveb
(obě  budovy  mají  m.j.  centrální  zabudovaný  rozvod  medicinálních  plynů)
se náklady na technologické části pohybují kolem 10% (Citadela 8,23% a Sv.
Lukáš 13,24%).  U Hospice sv.  Jana N.  Neumanna byla tato položka zřejmě
započítána do celkových investic za stavební části, její výši se nepodařilo zjistit.
U tohoto naposledy zmíněného hospice bylo cca 8% z celkových zdrojů použito
k hrazení splátek dodavatelských úvěrů.

Uvedené dodavatelské úvěry byly s největší pravděpodobností použity
na pořízení  nebo obnovu  technologického vybavení  stavby. Čerpaná částka
prostřednictvím dodavatelských úvěrů přitom (vzhledem k tomu, že se jedná o
rekonstrukci a dostavbu, kdy část technologického vybavení stavby je i nadále
používána) odpovídá výdajům u novostaveb zbývajících dvou hospiců.209

 7.1.4 Neinvestiční náklady

Při plánované investici do výstavby objektu lůžkového hospice je nutné
počítat  i s náklady  neinvestičními.  U novostavby  Hospice  Citadela
ve Valašském Meziříčí tyto náklady dosáhly až 5 mil. Kč. Spolu s počátečními
potížemi  s úhradami  péče  zdravotními  pojišťovnami,  sníženou  obložností
(v důsledku toho i nižší personální obsazeností), byly tyto výdaje nepříjemnou
zátěží pro nové zařízení.

209 Konzultováno, doplněno Ing. Zdeňkem Charvátem, daňovým poradcem
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Jako příklady skladby rozpočtu  jsem opět  použila stejné tři  hospice.
Systémové výdaje ze státního rozpočtu pro Hospic Citadela a Hospic sv. Jana N.
Neumanna činily cca 60% a v případě Hospice sv. Lukáše to bylo pouze 35%.
Na výstavbu  Hospice  sv.  Lukáše  bylo  přiděleno  cca  51%  z rozpočtu  obce
(město Ostrava), 14% představovaly zdroje vlastní. Dotace územní (z rozpočtu
kraje a obce) byly též vysoké u Hospice sv. Jana N. Neumanna, kde dosahovaly
23%. Vlastní zdroje Hospice Citadela představují 41% a je možné, že v tomto
případě zahrnují i dotace územní.

Hospic  sv.  Lukáše  má  14%  vlastních  zdrojů  a  dotace  ze státního
rozpočtu  zde  činí  35%. Tato  skutečnost,  společně  s výhodnou  spádovou
lokalitou,  představovala  velmi  dobré  šance  tohoto  projektu  na zařazení
do programu podpory MZČR.

Ilustrace 23: Graf procentuálního podílu skladby rozpočtu, Hospic Citadela
ve Valašském Meziříčí, zdroj: Základní údaje akce (kontrolní opis), MZČR

Ilustrace 24: Graf procentuálního podílu skladby rozpočtu, Hospic sv. Jana N.
Neumanna v Prachaticích, zdroj: Základní údaje akce (kontrolní opis), MZČR

Ilustrace 25: Graf procentuálního podílu skladby rozpočtu, Hospic sv. Lukáše
v Ostravě, ve výstavbě (2006),  zdroj: Základní údaje akce (kontrolní opis), MZČR
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 7.1.5 Neinvestiční náklady

Při úvahách o nákladech stavby je též nezbytné počítat s ekonomickou
nutností  mít  k dispozici  hned  na začátku  alespoň  5 mil.  Kč  rozběhového
provozního kapitálu,  který je zapotřebí jednak na překlenutí období od vzniku
prvotních provozních nákladů  a povinnosti je uhradit,  do inkasování prvních
příjmů  od zdravotních  pojišťoven,  případně  z dalších  zdrojů.  V reálných
podmínkách  roku  2005  a  2006  došlo  k prvním  úhradám  výkonů  ze strany
zdravotních pojišťoven až po půl roce. Fixní náklady přitom zatěžují provozní
hospodaření ihned od zahájení provozu.210

Management hospice je sestaven a je činný ještě před otevřením stavby.

 7.2 Financování provozu

 7.2.1 Charakteristika lůžek

Specializovaná paliativní  hospicová péče je u nás chápána jako péče
zdravotnická.211

Koncepce  MZČR počítá  s podporou  terénní  péče  pomocí  mobilních
hospiců,  kdy  bude možné ponechat  nemocného v jeho  přirozeném prostředí
v situaci, která bude charakterizována jako zvládnutelná.

Ilustrace 26: Škála služeb pro terminálně nemocné, Filec, 2004212

Schéma  na výše  uvedeném  obrázku  znázorňuje  hierarchii  péče
o terminálně nemocné. Celá základna by měla spočívat na službách terénních
(tzv.  mobilní  hospic),  v případech,  kdy  již  domácí  péče  není  zvládnutelná,
přicházejí  na řadu  paliativní  lůžka  v hospicích.  Intenzívní  paliativní  péče  je
poskytována na paliativních lůžkách v zařízeních zaměřených na léčbu bolesti.
Pyramida  je  uzavřena  jinými  specializovanými  akutními  lůžky.  Medicínské
náklady,  množství  lůžek  i funkční  sled  by  měl  odpovídat  pyramidálnímu
schématu.

Hospicová lůžka jsou v současné době  hrazena jako lůžka „následné
péče“. Tento systém úhrad však neumožňuje pokrýt skutečnou výši provozních

210 Ing. M. Běťák, ředitel hospice Citadela, Valašské Meziříčí, e-mailová
korespondence, 2006

211 Paliativní péče je tak chápána na základě doporučení WHO a zemí OECD,
z prezentace Fialy, P.: O ekonomice hospiců, Konference o paliativní péči, Brno,
26.10. 2006

212 Filec, V., Úloha Ministerstva zdravotnictví při vzniku hospicových zařízení,
prezentace PPT, 2004
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nákladů,  které  se u lůžkových  hospiců  minulý  rok  pohybovaly213 od 1500
do 1800 Kč za jeden lůžkoden. Průměrné provozní náklady za jeden lůžkoden
„následné péče“ jsou kolem 1340 Kč214, což hospice nutí hradit péči z vlastních
zdrojů, často získáváním prostředků z různých fondů či benefičních akcí.

Vzhledem k nákladům (medicínským i provozně-správním) na provoz
lůžka v zařízeních akutní péče, které jsou ještě mnohem vyšší215 než u hospice,
se z ekonomického  hlediska  vyplatí  včasný  přesun  nemocného  do zařízení
s následnou  specializací  s přiměřenými  náklady,  jako  např.  zařízení
specializované hospicové paliativní péče.

 7.2.2 Hospodaření

Provozovatelé  lůžkových  hospiců  jsou  neziskové  organizace  a jsou
povinni  vést  účetnictví.  Jejich  hospodaření  je  každý  rok  kontrolováno
auditorem.  Na následujících  dvou  příkladech  (Hospic  sv.  Lazara  v Plzni
a Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích) jsou přiblíženy výnosy a náklady těchto
neziskových zdravotnických zařízení.

• Výnosy

Péče  v lůžkových  hospicích  je  financována  vícezdrojově.  Příjmy
z vlastní  činnosti  tvoří  vzhledem  k problematickému  financování  55-60%.
Zbylý podíl příjmů  je tvořen převážně územními dotacemi (dotace krajské či
obecní) a dotacemi ze státního rozpočtu (MZČR, MPSV).

Ilustrace 27: Graf procentuálního podílu skladby jednotlivých výnosů, Hospic sv.
Lazara v Plzni, období 2002-2004,  zdroj: Výroční zprávy hospice za rok 2002,2003
a 2004.

Ilustrace 28: Graf procentuálního podílu skladby jednotlivých výnosů, Hospic sv.
Štěpána v Litoměřicích, období 2002-4,  zdroj: Výroční zprávy hospice za rok 2002-4.

213 Stav k 1. pololetí roku 2005
214 Fiala, P.: O ekonomice hospiců, Konference o paliativní péči, Brno, 26.10. 2006
215 Jakeš, J.: Kurz řízení neziskových organizací, závěrečná práce, Ekonomické

srovnání zařízení poskytujících sociální služby, 2001-2002
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Z uvedeného  je  patrné,  že hospic  musí  být  velmi  aktivní  v oblasti
medializace  a sebereprezentace.  Velkým  zázemím  jsou pro  hospice  rovněž
územní subjekty, jako např. obce a spádové oblasti.

Na uvedených  dvou  příkladech  je  možné  zaznamenat  větší  aktivitu
Hospice sv. Štěpána v oblasti získávání darů (fyzické i právnické osoby). Tento
hospic je více mediálně a propagačně zdatnější (pořádá různé benefiční akce,
každoročně Den hospice,  DMS aj.)

• Náklady

Největší  rozsah nákladů  představují  náklady  mzdové.  Tento  podíl  je
zhruba  40-50%,  a je  způsoben  náročností  péče  z hlediska  množství
ošetřovatelského  personálu.  V hospici  je  zastoupen  management,  lékaři,
zdravotní sestry/bratři, ošetřovatelský personál, sociální pracovník/pracovnice,
psycholog/psycholožka aj. 

Dále jsou zde pro zajištění činnosti na provozních úsecích ještě  další
pomocní  pracovníci.  Přepočtený  počet  zaměstnanců  na 1 lůžko  (klientské
místo) je 1,2216. Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců se pohybuje od 14-
18% z celkových nákladů na provoz lůžkového hospice.

Položka za služby je u obou hospiců různá. V Hospici sv. Lazara služby
představují skoro 20%, v Hospici sv. Štěpána je to 5%. Důvod tohoto rozdílu je
zapříčiněn  tím,  že Hospic  sv.  Štěpána  má  vlastní  centrální  kuchyň  i vlastní
prádelnu (zde je pak patrný mírný nárůst podílu mezd a pojištění zaměstnanců,
popř. materiálu).

Velikost odpisů je v každém hospici jiná z několika důvodů217:

• Záleží na tom, kdo je vlastníkem nemovitosti a kdo tedy vlastně odepisuje.
Některé  hospice  jsou  v nájmu  za symbolickou  korunu  (např.  Citadela),
protože  vlastníkem  je  ten,  kterého  si  stanovilo  MZČR  ve smlouvě
o poskytnutí dotace (např. hospic Citadelu vlastní Ústředí Diakonie a hospic
jako  subjekt  odepisuje  pouze  vlastní  inventář.  Podobně  vlastníkem
nemovitého majetku, případně i dlouhodobého movitého majetku – vybavení
některých dalších hospiců může být Diecézní charita a nikoliv sám hospic.

• Odepisují se i investice pořízené ze státních dotací. Přitom se ale používá
zvláštní  postup účtování,  kdy jsou současně  tyto odpisy proúčtovány jako
snížení  fondu  dlouhodobého  majetku  do  výnosů,  a  neovlivňují  tak
hospodářský  výsledek  organizace.  Míra  odpisů  (z  hlediska  nákladového)
bude  tedy  u  všech  hospiců  podobná,  z  hlediska  dopadu  odpisů  do
hospodářského výsledku ale  bude u každého hospice jiná a bude se odvíjet
od velikosti poskytnuté dotace.

216 Jiří Jakeš: Kurz řízení neziskových organizací, závěrečná práce, Ekonomické
srovnání zařízení poskytující sociální služby, 2001-2002

217 Komentář k tomuto bodu provedl Ing. Miloslav Běťák, ředitel hospice Citadela,
Valašské Meziříčí.

-121-



 7 Financování lůžkových hospiců

Ilustrace 29: Graf procentuálního podílu skladby jednotlivých nákladů, Hospic sv.
Lazara v Plzni, období 2002-2004,  zdroj: Výroční zprávy hospice za rok 2002,2003
a 2004.

Ilustrace 30: Graf procentuálního podílu skladby jednotlivých nákladů, Hospic sv.
Štěpána v Litoměřicích, období 2002-2004,  zdroj: Výroční zprávy hospice za rok
2002,2003 a 2004.

Na příkladu výkazu hospodaření Hospice sv. Lazara v Plzni za rok 2001
až 2005 lze  vidět  konkrétní  náklady  na jednotlivé  položky  a jejich  pohyb
v čase218.  Zisk Hospice sv. Lazara se pohybuje v řádu deseti až sta tisíců  Kč.
Eventuální výdělek se u neziskových organizací  povinně  zpět  do financování
dalšího rozvoje hlavní činnosti.219

Provozní náklady (tis. Kč) 2001 2002 2003 2004 2005

Spotřeba materiálu 1576 1819 1831 2362 2143

Služby 2622 2924 3014 2650 2667

Energie 381 411 416 429 412

Mzdové náklady 5419 6523 7260 7511 8024

Sociální a zdravotní pojištění 1818 2186 2483 2788 2986

Odpisy 1554 1348 919 256 255

Ostatní náklady 632 338 361 630 290

Náklady celkem 14002 15549 16284 16626 16777

Tabulka 11: Přehled hospodaření Hospice sv. Lazara, Plzeň, v letech 2001-2005, zdroj:
výroční zprávy Hospice sv. Lazara v Plzni

218 Zdroj: Výroční zpráva Hospice sv. Štěpána, 2001, 2002, 2003, 2004 a 2005
219 Konzultováno, doplněno Ing. Zdeňkem Charvátem, daňovým poradcem; dále

Kubáňová, M.: Definice nestátní neziskové organizace, publikováno: 11.6.2006,
zdroj: http://www.vitaova.cz/transparentnost/clanek.asp?ID=207
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Provozní výnosy (tis. Kč) 2001 2002 2003 2004 2005

Příjmy z vlastní činnosti 7786 8419 9370 8920 9246

Dotace ze SR (MPSV, MZČR) 2295 2411 2280 1237 38

Dotace územní (město, kraj) 3377 3965 4155 5345 7131

Dary – právnické osoby 50 145 226

Dary – fyzické osoby 189 227 95

1017 185

318

Ostatní 390 428 174 123 87

Výnosy celkem 14087 15595 16300 16642 17005

Tabulka 12: Přehled hospodaření Hospice sv. Lazara, Plzeň, v letech 2001-2005, zdroj:
výroční zprávy Hospice sv. Lazara v Plzni

Výnosy - náklady 2001 2002 2003 2004 2005

Zisk celkem (tis. Kč) 85 46 16 16 228

Tabulka 13: Přehled hospodaření Hospice sv. Lazara, Plzeň, v letech 2001-2005, zdroj:
výroční zprávy Hospice sv. Lazara v Plzni

Lůžkové  hospice  se navzájem  liší  také  ve vybavenosti  provozními
úseky. Některé totiž mají vlastní centrální kuchyň, popř. i vlastní prádelnu, jiné
tyto  služby  řeší  dodavatelsky.  Vlastní  kuchyň  a prádelna  mají  své  výhody
i nevýhody. Z výhod je to určitý komfort a možnosti přizpůsobení se vlastním
potřebám  hospice,  nevýhodou  je  vyšší  finanční  náročnost  (je  nižší  počet
strávníků,  ne  vždy  se podaří  jídla  distribuovat  i pro  další  odběratele  mimo
samotný hospic).  Další  možnost  je zřízení  provozního úseku (např.  kuchyně
nebo prádelny) ve vlastní budově hospice a jeho pronájem externímu dodavateli
s možností odběru služeb pro vlastní potřeby.

 7.2.3 Náklady na lůžko

Celkové  provozní  náklady  představovaly  na příkladu  Hospice  sv.
Lazara v Plzni (28 lůžek) a Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích (26 lůžek) cca
17 mil.  resp.  19,5 mil.220 Kč.  Roční  náklady  na jedno  lůžko  specializované
hospicové paliativní  péče v roce 2005 činily  cca  600 až 750 tisíc  Kč.  Cena
za jeden lůžkoden se v roce 2005 pohybovala od 1600 do 2000 Kč na lůžkoden
při 90% obložnosti.

Ilustrace 31: Využití lůžkové kapacity Hospice v Mostě v jednotlivých měsících
od zahájení činnosti 7. července 2005 (stav k 31. prosinci 2005), zdroj: Výroční zpráva
Hospice v Mostě 2005

220 Pro srovnání, údaj doplněn pomocí statistické řady
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Na následujících  dvou  tabulkách  jsou  variantně  uvedeny  náklady
za jeden lůžkoden v závislosti na obložnosti. Ta se obvykle u hospiců pohybuje
kolem  90%.  Náklady  ukazují,  že již  při  80%  a menší  obložnosti  dochází
k nadměrnému zatěžování rozpočtu hospice.

Provozní náklady – Plzeň (tis. Kč) 2001 2002 2003 2004 2005

Náklady celkem 14002 15549 16284 16626 16777

Roční náklady na 1 lůžko 500,07 555,32 581,57 593,79 599,18

1 lůžkoden při 80% obložnosti 1,71 1,9 1,99 2,03 2,05

1 lůžkoden při 90% obložnosti 1,51 1,69 1,77 1,81 1,82

1 lůžkoden při 100% obložnosti 1,37 1,52 1,59 1,63 1,64

Tabulka 14: Ukazatele provozních nákladů na lůžko při obložnosti 80, 90 a 100%,
Hospic sv. Lazara v Plzni, zdroj: Výroční zpráva hospice za rok 2002, 2003 a 2004

Provozní náklady – Litoměřice (tis. Kč) 2002 2003 2004

Náklady celkem 14709 16560 17955,6

Roční náklady na 1 lůžko 565,73 636,92 690,6

1 lůžkoden při 80% obložnosti 1,94 2,18 2,37

1 lůžkoden při 90% obložnosti 1,72 1,94 2,1221

1 lůžkoden při 100% obložnosti 1,55 1,74 1,89

Tabulka 15: Ukazatele provozních nákladů na lůžko při obložnosti 80, 90 a 100%,
Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích, zdroj: Výroční zpráva hospice za rok 2002, 2003
a 2004

Následující tabulka ukazuje průměrný počet pacientů  na lůžko za rok
v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích. Zde lůžko za rok poslouží kolem devíti
pacientům, v Hospici sv. Anežky České patnácti a v Hospici sv. Lazara v Plzni
osmi.222

Statistika – Litoměřice (tis. Kč) 2002 2003 2004

Počet pacientů na 1ůžko za rok 10,65 8,29 9,38

Počet přijatých pacientů 277 214 244

Počet zemřelých pacientů 173 172 191

Procento mortality (%) 62,45 80,37 78,28

Průměrná obložnost (%) 84 86 86

Tabulka 16: Statistika přijatých a zemřelých pacientů, podíl pacientů na lůžko za rok,
Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích, zdroj: Výroční zpráva hospice za rok 2002, 2003
a 2004

Uvedené  údaje  přijatých  vs.  zemřelých  pacientů  poukazují  na vyšší
mortalitu,  která  je  pro  hospic  příznačná,  avšak  úměrná  jeho  poslání
a specializaci.  Určitá  část  pacientů  se vrací  po stabilizaci  stavu  do domácího
prostředí.  Průměrný  počet  ošetřovatelských  dnů  je  kolem tří  týdnů,  výkyvy
mohou  však  být  v nejkratších  pobytech  pouze  několik  hodin,  nebo  naopak
nejdelší až několik měsíců, či pobyty opakované.

221 Ve výroční zprávě Hospice sv. Štěpána skutečná vypočítaná cena v roce 2004 byla
2,19 tis. Kč na 1 lůžkoden.

222 Průměr za roky 2002-2004, zdroj: výroční zprávy 2002, 2003, 2004
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Lokalita
hospice

Přijato pacientů Počet zemřelých Průměrný počet
ošetřovatelských dnů

Počet zemřelých
na  jednolůžek

Č.  Kostelec 471 352 14 11,7

Praha 147 125 20 4,8

Plzeň 234 172 32 6,6

Rajhrad 497 362 29 7,2

Litoměřice 227 227 29 6,6

Tabulka 17: Ukazatele odlišující hospice od jiných lůžkových zařízení (2002)223

 7.2.4 Výnosy z hlavní činnosti

Financování provozu hospiců je zajišťováno z více zdrojů. Základním
zdrojem  příjmů  jsou  úhrady  od  zdravotních  pojišťoven  jako  úhrady  za
ošetřovací dny lůžek následné péče. Tyto prostředky však nepostačují na úhradu
skutečných nákladů. Dalším zdrojem financování z hlediska významnosti jsou
proto  dotace  z rozpočtu  zřizovatele,  případně  z rozpočtu  územních
samosprávných celků. 

Jelikož je zdravotním pojištěním hrazena pouze část nákladů za péči a
ostatní  významné  zdroje  jsou  získávány  formou  nenárokových  dotací,  je
nezbytná ještě spoluúčast klienta, která se pohybuje kolem cca 3-18% nákladů
pobytu na den podle jednotlivých zařízení.224 Některá zařízení mají stanovenou
jednotnou výši úhrady225, u některých je výše úhrady vypočtena z výše příjmu
klienta226.  Výše  spoluúčasti  může  být  také  stanovena  podle  charakteru
onemocnění; pacienti s onkologickou diagnózou mohou mít někde nižší sazbu
než pacienti  s  neonkologickým onemocněním227.  Tímto opatřením dochází  k
určité „regulaci“ využívání tohoto zařízení specializované paliativní péče.

V  hospicích  je  též  někdy  umožněn  respitní  pobyt.  Respitní  pobyt
znamená  krátkodobý  časově  ohraničený  pobyt  dlouhodobě  nemocného,  o
kterého trvale pečuje jeho rodina (ta si potřebuje v daném časovém úseku např.
odpočinout či  zařídit  jiné potřebné věci).  Respitní  pobyt může být  hrazen v
rozdílné výši než pobyt standardní. Výše úhrady od pacienta za respitní pobyt se
pohybuje kolem cca 13-15% nákladů pobytu na den bez ohledu na výši příjmu.

V případě obtížné sociální situace klienta některé hospice přijetí klienta
přesto umožňují a jsou schopny poplatek ve výjimečných případech snížit  či
prominout228.

223 Filec, V., Úloha Ministerstva zdravotnictví při vzniku hospicových zařízení,
prezentace PPT, 2004

224 Platby přímo na internetových stránkách uveřejňují tyto lůžkové hospice: Hospic
sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích, Hospic
sv. Lazara v Plzni, Hospic sv. Anežky České v Červeném Kostelci, Dům léčby
bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad u Brna a Hospic sv. Alžběty v Brně.

225 V Hospici Jana N. Neumanna v Prachaticích je to např. 200,- Kč za nadstandardní
vybavení pokoje; zdroj: http://www.hospicpt.cz/, 1/2007

226 V Hospici v Mostě platí klient s příjmem od 6 do 6,5 tisíc 180 Kč za den a klient s
příjmem nad 12 tisíc zaplatí 360 Kč, zdroj: http://www.hospic-most.cz/, (ceník s
platností od 1.10. 2006, 1/2007)

227 Hospic sv. Lazara v Plzni má stanovenou výši spoluúčasti pro pacienty s
onkologickým onemocněním podle jejich příjmu od 50 do 230 Kč za den a pro
pacienty s neonkologickým onemocněním je poplatek bez ohledu na výši příjmu
na 280,- Kč/den. Zdroj: http://www.hsl.cz/cs/

228 Např. Hospic Jana N. Neumanna v Prachaticích (pomoc všem potřebným)
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Rodinní  příslušníci  platí  za ubytování  a stravu obvykle symbolickou
částku. Platba za pobyt s nemocným na pokoji se pohybuje cca kolem 50-70 Kč
za noc. Platba za stravu (oběd) většinou odpovídá ceně za danou porci. Hrazeno
může  být  též  ubytování  mimo  doprovázení  (např.  přenocování  stážistů či
dobrovolníků), jeho výše je též symbolická.

S výjimkou  doplňkových  aktivit  popsaných  v dalším  bodě  jsou  pak
posledním zdrojem financování přijaté dary od právnických a fyzických osob.

 7.2.5 Doplňkové aktivity

Hospic může též vedle své hlavní činnosti (poskytování specializované
hospicové  paliativní  péče)  vykonávat  i další  činnosti  neziskové  či  vedlejší
ziskové.  Tyto  aktivity  jsou  pro  hospic  většinou  přínosné,  zajišťují  jednak
propagaci  hospice,  navazování  vztahů  a komunikace  s okolím,  poskytování
osvěty, poskytování služeb pro vnitřní či vnější potřeby aj.

Těmito činnostmi jsou např.:

• edukační centrum
• základna pro terénní služby (domácí péče, ošetřovatelská péče)
• fyzioterapie, ergoterapie, ambulantní služby
• poradenství
• půjčovna zdravotnických pomůcek
• drobné služby (například kopírování)
• charitativní obchod
• kavárna, čajovna
• prodej nápojů, drobného zboží, textilu

 7.3 Závěr

Tento text se obsahově váže na část „Architektura/Zhodnocení“, kde je
rozvedena  problematika  chápání  lůžkového  hospice  jako  zdravotnického
zařízení, část „Legislativa“, s vyjmenovanými právními předpisy vztahujícími
se k výstavbě i provozu hospice a část „Lidské zdroje“, kde je uvedeno složení
pečovatelského týmu aj. Z výše uvedených i navazujících poznatků vyplývá:

• Výše  příspěvku  státní  dotace  z programu  MZČR se  snižuje  (limitní
rozpočet příspěvku stanovený na jedno lůžko nesleduje reálný vzrůst
cen ve stavebnictví). Orientační výše nákladů na jedno lůžko, která je
uvedena v  programu podpory,  je 2,08 mil.  Kč  (1,6 mil.  Kč  –  70%),
skutečné náklady jsou však vyšší (2,5-2,7 mil. Kč).

• MZČR upřednostňuje projekty s větším podílem vlastních zdrojů.

• Náklady  na technologické  části  představují,  kromě  samotných
stavebních částí stavby, poměrně významný podíl (cca 10%).

• Provoz lůžkového hospice  je  financován vícezdrojově.  Část  nákladů
musí  hospice  hradit  vlastních  zdrojů,  tj.  roste  význam  kancelářské
a administrativní práce (fundraising, propagace, medializace), připojují
se další  podpůrné  činnosti  (edukace,  služby).  Toto  má  přímý  vliv
na formu architektury – objem a program stavby (viz hypotéza č. 5).

• Hospic má vlastní centrální kuchyň, nebo může tyto služby zajišťovat
externí  dodávkou.  Vzhledem  ke kapacitě  stavby  je  provoz  vlastní
kuchyně,  pokud není uvažován odbyt pro další příjemce či  pronájem
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externímu subjektu, ztrátový. Toto má přímý vliv na formu architektury
– objem stavby (viz hypotéza č. 5).

• Provozování centrální prádelny může být někdy v určitých případech
výhodné, limitující však často bývají prostory nebo využití technologie.

• Obložnost  lůžkových  hospiců  se pohybuje  kolem  90%,  při  nižších
kapacitách  se provoz  výrazně  prodražuje.  Na  to  má  vliv  i umístění
stavby  (viz  hypotéza  č.  5).  Stavba  lůžkového  hospice  musí  být
dostupná, kapacita přímo úměrná požadavkům uvažované lokality.

• Do budoucna je nutno předpokládat, že část nákladů na provoz by měla
být financována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, jako
úhrada lůžek, která jsou lůžky zdravotně-sociálními. Tato změna však
předpokládá změnu legislativy na úseku zdravotnictví a sociální péče.229

• Významným zdrojem financování by se měl stát příspěvek od klientů
hospice,  obdobně  jako  tomu  je  například  v domovech  důchodců  a
ústavech sociální péče. Této možnosti ale musí opět předcházet změna
legislativy  a  zejména  politická  shoda  napříč  stranami  v Poslanecké
sněmovně  Parlamentu ČR o změně  systému zdravotnictví  a  sociální
péče v České republice.230

229 Konzultováno, doplněno Ing. Zdeňkem Charvátem, daňovým poradcem
230 Konzultováno, doplněno Ing. Zdeňkem Charvátem, daňovým poradcem
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 8 Legislativa

Legislativa má velmi  silný vliv  na podobu nejen staveb,  ale i formu
poskytování služeb paliativní péče. Rozhodující pro formu hospicové péče je
často její implementace do systému zdravotnictví státu.

Z důvodu limitovaného rozsahu disertační práce se zde zaměřuji hlavně
na problematiku vztahující se k objektům staveb a jejich prostředí.

 8.1 Stavba hospice

Proces výstavby až po provoz objektu rozděluji do čtyřech následujících
částí, ve kterých se vždy odkazuji na jednotlivé právní úpravy231.

 8.1.1 Záměr

Úplně na začátku každé stavby je záměr a určitá pracovní skupina. Je
stanoven cíl (vybudování lůžkového hospice) a ověřovány podmínky realizace,
existenční  kritéria  pro  provoz  atd.  Pro  úspěšnost  projektu  je  velmi  důležitá
charakteristika,  motivace,  zkušenosti  a schopnosti  pracovního  týmu  i dané
podmínky (lokalita, počáteční zdroje).

Další požadavky232 a specifikace, které souvisejí s přípravou projektu,
závisejí  na přítomnosti  investičního  kapitálu,  popř.  podmínkách  pro  možnou
dotaci.

Po schválení  záměru  na výstavbu  objektu  je  zpravidla  zadáno
vypracování architektonické studie. Ta by měla ověřit reálnost cílů i efektivnost
plánovaného vynaložení finančních prostředků.

 8.1.2 Stavební dokumentace

Projekt pro územní a stavební řízení může vzniknout po přijetí dotace
(výdaje za zhotovení dokumentace zahrnuty do investičních nákladů) nebo před
udělením dotace a to na vlastní náklady organizace.

Při přípravě dokumentace je nutné řídit se závaznými dokumenty, popř.
respektovat určitá doporučení. V přípravě dokumentace, při povolování stavby
dle stavebního zákona, se na stavbu lůžkového hospice vztahují:

• Dokumenty závazné

Pořizování  projektové  dokumentace  pro  hospic  podléhá  zákonu
č. 183/2006 Sb., „o územním plánování a stavebním řádu“, tzv. stavební zákon.

Závazná ustanovení na výstavbu plynou z  vyhlášky č.  137/1998 Sb.,
o obecných technických požadavcích na výstavbu, která se v části  čtvrté, §58
odvolává  na úpravu  technických  požadavků  zvláštními  předpisy,  kterými
se rozumí  vyhláška  č.  369/2001,  o obecných  technických  požadavcích
zabezpečující  užívání  staveb  osobami  s omezenou  schopností  pohybu
a orientace.  Podle  místa  realizace  se na stavbu  mohou  též  vztahovat  další
vyhlášky místní.

Poměrně  nevyjasněný  je  vztah  k vyhlášce  č.  49/1993  Sb.,  (změna:
219/2006  Sb.)  „o technických  a věcných  požadavcích  na vybavení
zdravotnických zařízení“. Z hlediska registrace i poskytování služeb je lůžkový
hospic  chápán  jako  „nestátní  zdravotnické  zařízení“.  Problematické  je  tedy

231 Respektive ty nejdůležitější, právních úprav je samozřejmě mnohem více.
232 Viz text níže (dotační programy MZČR) a část „Financování).
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samotné zařazení  stavby  mezi  příslušné definované stavební  typy233.  Jelikož
jsou  požadavky  na zdravotnická  zařízení  poměrně  specifická,  domnívám se,
že je  velmi  vhodné  se předem  informovat  o postoji  příslušného  stavebního
úřadu na míru požadované relevance k této vyhlášce.

Dalšími  právními  předpisy  jsou  např.  zákon  20/1987  Sb.,  o státní
památkové péči,  zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákon č.  114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny,  zákon 406/2000 Sb., o hospodaření s energií,
vyhláška 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při
spotřebě tepla v budovách, atd.

Důležitými  subjekty,  které  se podílejí  na jednotlivých  procesech
v projednávání stavby, jsou dotčené orgány (DO) a další účastníci řízení. Tyto
orgány vydávají buď rozhodnutí,  vyjádření nebo stanovisko k projektu, popř.
poskytují potřebné podklady a informace. Pro ilustraci některé z nich uvádím:

Při  územním  a stavebním  řízení  se k projektu  dle  daných  podmínek
mohou vyjádřit např. tyto orgány (DO) (a dále účastníci řízení nebo  v širším
pojetí dotčené osoby) :

• vlastníci  technické  infrastruktury  (vodovody,  kanalizace,  plyn,
elektro, datová média)

• subjekty,  jejichž  práva  jsou  územním  nebo  stavebním řízením
dotčena

• hygienická stanice
• příslušné DO pro ochranu životního prostředí
• Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR
• příslušné DO pro ochranu přírody a krajiny
• příslušné DO pro správu vodního hospodářství
• příslušné DO pro ochranu ovzduší
• příslušné DO pro ochranu zemědělského půdního fondu
• příslušné DO pro ochranu lesa
• příslušné DO pro ochranu ložisek nerostných surovin
• příslušné DO pro správu o odpadové hospodářství
• příslušné DO pro ochranu památek (odbor památkové péče)

• Dokumenty informativní

Normy  jsou  dokumenty  informativní,  pokud  není  jejich  závaznost
přímo určená vyhláškou či zákonem, nebo není-li jejich závaznost ustanovená
pro konkrétní stavbu smluvně.

Dalšími  informativy  mohou  být  doporučení  vydaná  příslušným
orgánem  správy,  jako  je  pro  specializovaná  zařízení  paliativní  péče  např.
dokument „Koncepce oboru Léčba bolesti a paliativní medicína234“, ve kterém
je  mj.  stanovena  minimální  prostorová  vybavenost  a minimální  technická
vybavenost,  „Standardy  hospicové paliativní  péče235“,  kde se m.j.  doporučují
požadavky na prostředí, věcné a technické vybavení, či  relevantní doporučení
RE (viz níže kapitola Rada Evropy).

233 V roce 2004 byly navštíveny vybrané úřady v Praze, kterých jsem se dotazovala,
jaké požadavky by měla splňovat stavba lůžkového hospice. Informovanost byla
nízká.

234 Koncepce oboru Léčba bolesti a paliativní medicína, vydáno MZČR, Zpracovaná
koncepce oboru vychází z „Obecné osnovy pro zpracování koncepce oboru“ dle
doporučení MZ ČR č.j. 32255/99, podepsáno 11/1999 zdroj:
http://www.mzcr.cz/data/c441/lib/28.rtf
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 8.1.3 Realizace

Při vstupu státní dotace jsou stanoveny další podmínky přímo zákony
(např.  zákon  č.  40/2004  Sb.  ČR,  o zadávání  veřejných  zakázek,  zákon  č.
218/2000  Sb.,  o rozpočtových  pravidlech  a o změně  některých  souvisejících
zákonů či  vyhláška č.  40/2001 Sb., o účasti  státního rozpočtu na financování
programů reprodukce majetku) nebo nad jejich rámec v konkrétní dokumentaci,
vztahující  se na udělení  podpory  (např.  zásady  Metodiky  poskytování
finančních prostředků ze státního rozpočtu na reprodukci majetku).

S ohledem  na skutečnost  účasti  státního  rozpočtu  na financování
přípravy a realizaci veřejných obchodních soutěží na realizaci staveb, dodávek
materiálů, strojů a zařízení, technologie, prací a služeb, přístrojů, zdravotnické
techniky aj.,  je  investor  (účastník programu) povinen  pro smluvní  zajištění
dodávek v rámci investičních akcí postupovat podle zákona č.  199/1994 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek.

V průběhu  realizace  musí  být  dále  dodržovány  předpisy  jako  např.
vyhláška  324/90,  o bezpečnosti  práce  a technických  zařízení  při  stavebních
pracích,  vyhláška  č.  137/1998  Sb.,  o obecně  technických  požadavcích
na výstavbu, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací aj.

 8.1.4 Provoz

Hospic  se dle  zákona  160/1992  Sb.,  „o zdravotní  péči  v nestátních
zdravotnických zařízeních“ zaregistruje do systému nestátních zdravotnických
zařízení. Každé zařízení hospice má dále svého odborného garanta, který jej
metodicky  a odborně  vede.  Dále  probíhá  vyjednávání  smluv  s jednotlivými
zdravotními  pojišťovnami  a další  potřebné  kroky  k zajištění  ekonomických,
provozních a technických podmínek.

Legislativa, která se váže k hygienicko-epidemiologické problematice,
je dána vyhláškou č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení
vzniku  a šíření  infekčních  onemocnění  a hygienické  požadavky  na provoz
zdravotnických  zařízení  a ústavů  sociální  péče,  vyhláška  č.  252/2004  Sb.,
kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly a 
vyhláška  č.  137/2004  Sb.,  o hygienických  požadavcích  na stravovací  služby
a o zásadách  osobní  a provozní  hygieny  při  činnostech  epidemiologicky
závažných.

V průběhu  provozu  hospice  dochází  zpravidla  k různým  kontrolám
a monitorování  činnosti.  Důvodem je  zajištění  a dodržení  určitých  standardů
(např. hygiena či úroveň poskytování péče) a korektnost nakládání a zacházení
s případnými  poskytnutými  finančními  prostředky.  Jako  konkrétní  příklad
uvádím výčet kontrol, které byly provedeny v průběhu roku 2002 v Hospici sv.
Štěpána v Litoměřicích:

• kontrola Všeobecnou zdravotní pojišťovnou

• kontrola Českou národní pojišťovnou

• kontrola Hygienickou stanicí

235 Připravila pracovní skupina MZČR ve spolupráci s Asociací poskytovatelů
hospicové paliativní péče s cílem definovat požadavky, které by měli
poskytovatelé specializované paliativní péče v ČR splňovat, aby byla zajištěna její
potřebná úroveň a odpovídající kvalita, 1. vydání - červen 2006, zdroj:
http://www.asociacehospicu.cz/download/standardy.pdf
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• kontrola Okresním úřadem (referát zdravotnictví a sociálních věcí)

S provozem  lůžkového  hospice  souvisejí  dále  např.  tyto  zákony
a vyhlášky:

• zákon č. 20/1966 Sb., „o péči a zdraví lidu“

• zákon č. 258/2000 Sb., „o ochraně veřejného zdraví“

• vyhláška č. 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení
vzniku  a šíření  infekčních  onemocnění  a hygienické  požadavky
na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

• zákon  95/2004  Sb.,  „o podmínkách  získávání  a uznávání  odborné
způsobilosti  a specializované způsobilosti  k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta“

• zákon 96/2004 Sb., „o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících  s poskytováním  zdravotní  péče  a o změně  některých
souvisejících  zákonů  (zákon  o nelékařských  zdravotnických
povoláních)“

 8.2 Léčba bolesti a paliativní péče

Toto legislativní prostředí se u nás teprve vyvíjí. Významnou roli zde
hrají i standardy Evropské Unie a dokumenty vydané Radou Evropy. Definice
a uvedení  paliativní  péče i jejích  standardů  do legislativy  je  velice  důležitou
podmínkou k dalšímu rozvinutí formy poskytování těchto služeb.

 8.2.1 Světová zdravotnická organizace

Významnou celosvětovou institucí,  která se již od začátku 90. let 20.
století soustředí na rozvoj kvalitní paliativní péče jako jednu ze svých priorit, je
Světová  zdravotnická  organizace  (WHO).  Hlavní  zásady236 WHO  jsou
rozvedeny v Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům.

 8.2.2 Rada Evropy

Rada  Evropy  je  mezinárodní  evropskou  organizací,  která  zajišťuje
spolupráci  členských  zemí  především  při  podpoře  demokracie  a ochraně
lidských  i sociálních  práv  a svobod.  RE  byla  založena  v roce  1949,  dne  5.
května,  kdy  byl  v Londýně  přijat  její  Statut.  Parlament  České  republiky
se Statutem vyslovil souhlas a dne 30. června 1993 Statut Rady Evropy vstoupil
v platnost pro Českou republiku.

Dokumenty RE, které se řadí k tzv. „soft law“, jsou vymahatelné pouze
formou  politického  apelu.  Tyto  dokumenty  jsou  však  důležité  jako  jistý
předstupeň smluv mezinárodních.

V roce  1999  bylo  vydáno  Doporučení  Rady  Evropy  č.  1418/1999
„Protection of the human rights and dignity of the terminally ill and the dying“
(O ochraně  lidských práv a důstojnosti  smrtelně  nemocných a umírajících237 -

236 Naposledy vydaný dokument  „National Cancer Control Programmes. Policies and
Managerial Guidleines“ z roku 2002.

237 Bod 7: Základní práva odvozená z důstojnosti nevyléčitelně nemocných nebo
umírajících osob jsou dnes ohrožena mnoha faktory: Chybějícím nebo nevhodným
sociálním i institucionálním prostředím, které by mu umožňovalo pokojné
rozloučení s příbuznými a přáteli.
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tzv. Charta práv umírajících), které je výpisem z Official Gazette of the Council
of Europe – June 1999.

Další doporučení RE jsou:

• Úmluva  na ochranu  lidských  práv  a důstojnosti  lidské  bytosti
v souvislosti  s aplikací  biologie  a medicíny  (RE,  vČR  ratifikováno,
s platností od 1.10. 2001)

• Evropská sociální  charta (RE, v ČR ratifikováno,  s platností  od 3.12.
1999)

• Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě (RE, v ČR ratifikováno,
s platností od 17.12. 1999)

• Doporučení  pro  zajištění  paliativní  péče  v členských  zemích  Rady
Evropy (dokončeno v říjnu 2002, přijato 12. 11. 2003 Radou ministrů)

 8.2.3 Česká republika

Závažným  dokumentem  z hlediska  práv  pacientů  je  ústava  a zákon
2/1993 Sb., o základních lidských právech a svobodách, včetně 162/1998 Sb.

Jak již bylo zmíněno, náš stát má pro vývoj a budoucnost hospicového
hnutí velice důležitou roli. Vstřícný nebo naopak odtažitý postoj bude mít proto
rozhodující  vliv  nejen  na budoucnost  paliativní  medicíny,  ale  i na strukturu
a kvalitu zdravotnictví vůbec.

V roce 1991 byl  zřízen Odbor zdravotní  a sociální  péče Ministerstva
zdravotnictví  ČR,  který  měl  od počátku  k dispozici  ekonomické  nástroje
k dosažení vytčených cílů (v současnosti jsou to čtyři programy podpory, mezi
něž  patří  např.  Program  podpory  občanských  sdružení  a humanitárních
organizací,  ze kterého je dotována právě  výstavba lůžkových hospiců).  Mezi
vytyčené  cíle  odboru  patří  stimulace  vzniku  a rozvoje  nových  nebo
nedostatečně rozvinutých zdravotních a zdravotně sociálních služeb a podpora
péče o zdravotně postižené a chronicky nemocné i seniory.

Odbor  zdravotní  a sociální  péče  podporoval  i vznik  prvního
hospicového  zařízení  u nás.  V roce  1994  byla  Ministerstvem  zdravotnictví
podpořena výstavba prvního lůžkového samostatně  stojícího hospice v České
republice – hospice sv. Anežky České v Červeném Kostelci.238

Systematicky  bylo  též  podporováno  šíření  hospicové  myšlenky,
dotovány  kurzy  paliativní  medicíny  pro  zdravotníky, podporována  edukace
veřejnosti aj.

Velmi důležitým krokem bylo v roce 1999 vytvoření koncepce oboru
„Léčba bolesti a paliativní medicína“. Jako samostatný specializační nástavbový
obor  ji  doporučila  ke schválení  vědecká rada ministra  zdravotnictví  koncem
roku 2001.239

Dalším  důležitým  mezníkem  bylo  v červnu  roku  2005  založení
Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče. V současné době Asociace
sdružuje 17 poskytovatelů  hospicové a paliativní péče z celé České republiky

238 Filec, V., Úloha Ministerstva zdravotnictví při vzniku hospicových zařízení,
prezentace PPT, 2004

239 Pokorák, M.: Vývoj a současnost hospiců v České republice, ročníková práce,
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta
Univerzity Karlovy v Praze, 2005
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(lůžkové  hospice  i mobilní  hospice).  Cílem profesního  občanského  sdružení
APHPP je prosazování a podpora hospicové a paliativní péče.

V červnu roku 2006 schválena změna zákona 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním  pojištění  a o změně  a doplnění  některých  souvisejících  zákonů,
která po více než desetiletém usilování a fungování hospiců,  zakotvila pojem
hospic též v zákoně. Tento zákon stanovuje zařazení specializované hospicové
péče v lůžkových hospicích jako „zvláštní péči  v ústavních zařízeních“, která
má býti hrazena z veřejného zdravotního pojištění240. Toto ustanovení má vliv
na úhradovou vyhlášku, a ta má zase přímý dopad na financování lůžkových
hospiců.

Dalšími  organizacemi,  společnostmi,  ústavy  či  institucemi,  které
se v ČR zabývají paliativní medicínou a léčbou bolesti jsou:

• SSLB -  Společnosti  pro  studium a léčbu bolesti  ČLS JEP (průzkum
v oblasti anestetik)

• Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha, součást Katedry onkologie,
FN Motol Praha (zajištění postgraduální výuky)

• ČSARIM -  Česká  společnost  anesteziologie,  resuscitace  a intenzívní
medicíny (zabývá se m.j. vytvářením standardů péče)

Klíčovou  úlohu  v oboru  LB  a paliativní  medicíně  v ČR  představuje
SSLB ČSL JEP,  která  je  garantem sítě  jednotlivých  zařízení.  Tato  zařízení
obdrží  po splnění  požadovaných  kritérií  „Garanci  pracoviště“,  jednotliví
odborníci  na těchto  pracovištích  získávají  „Osvědčení  o způsobilosti“.
Koordinace i kontrola činnosti těchto pracovišť je organizována v součinnosti
s orgány státní správy a ostatními příslušnými institucemi.

 8.2.4 Světové a evropské organizace

Světové  a evropské  organizace, zabývající  se problematikou  bolesti
a paliativní medicíny, jsou:

• WHO – World Hospital Organization

• IASP – International Association for the Study of Pain (sídlo v USA)

• EFIC – European Federation of IASP Chapters (evropská část IASP)

• EAPC – European Association for Palliative Care

• ECEPT – Eastern and Central Europe Palliative Task Force

Vazba na tyto organizace je pro naši republiku vztažná, viz vypracování
„Metodického návodu pro budování  pracovišť  léčby bolesti“  dle  doporučení
a požadavků  stanovených  International  Association  for  the  Study  of  Pain
(IASP).

Dalšími relevantními referenčními dokumenty jsou:

• Charta práv a svobod starších občanů (francouzská Národní nadace pro
gerontologii  ve spolupráci  s Ministerstvem  práce  a sociálních  věcí
Francie, vypracováno v roce 1966)

240 Vložen § 22a – Zvláštní ústavní péče - péče paliativní lůžková
Léčba paliativní a symptomatická o osoby v terminálním stavu poskytovaná
ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu.
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• Etický kodex práv pacientů (Etická komise Ministerstva zdravotnictví,
platnost od  25.2. 1992)

• Evropská  charta  pacientů  seniorů  (Doporučení  Evropské  sekce
Mezinárodní gerontologické asociace z roku 1997 ve znění, které bylo
v roce  1998   schváleno  výbory  České  gerontologické  a geriatrické
společnosti ČLS JEP a České alzheimerovské společnosti)

• Deklarace  práv  onkologických  pacientů,  přijatá  29.června  2002
v norském Oslo

 8.3 Vybrané dokumenty s komentářem

Všechny níže uvedené a zčásti citované dokumenty mají přímou vazbu
na objekt  lůžkového  hospice,  ať  již  se jedná  o stanovení  kapacity,  nebo
stavebního  či  technického  vybavení.  Pro  české  lůžkové  hospice  mají  tyto
dokumenty značný význam.

 8.3.1 Programové financování MZČR 2003-2007

Jedním  z programů  Ministerstva  zdravotnictví  ČR  z rozpočtové
kapitoly  335  je  Rozvoj  zdravotně  sociální  péče  –  235 320.  Podprogramem,
který pro řešení problematiky rozvoje zdravotně sociální péče umožňuje čerpání
investičních prostředků, je Podpora humanitárních projektů – 235 323.

Žádost o poskytnutí dotace na stavební akci241 musí splňovat požadavky
vyhlášky č.  40/2001 Sb., o účasti  státního rozpočtu na financování programů
reprodukce  majetku,  a další  stanovené  podmínky  nad  rámec  této  vyhlášky
(zdůvodnění nezbytnosti výstavby, výkresy a schémata dle stanoveného rozsahu
aj.).

Podmínky podprogramu jsou dále rozvedeny v dokumentu „Technicko-
ekonomické  zdůvodnění  cílů  podprogramu  235 323  a výše  účasti  státního
rozpočtu  na jeho  financování“.  Jako  optimální  ukazatel  byl  pro  potřeby
programu stanoven počet hospicových lůžek na jednotku obyvatel.

 8.3.2 Podpora občanských sdružení a humanitárních organizací242

V rámci programového financování byl pro rok 2006 MZČR vyhlášen
Program  podpory  občanských  sdružení  a humanitárních  organizací,  který
se zaměřil i na podpoření nových druhů péče. Tento program byl určen zejména
pro  oblast  péče  o nevyléčitelně  nemocné  pacienty  v terminálních  stavech
a na podporu vzniku hospicových zařízení.

Vliv  na vyvíjející  se standard i typologická specifika mělo  především
následující citované ustanovení:

Státní  dotace  nemůže  zásadně  překročit  70%  celkových  nákladů
projektu a maximální  limit na vznik nového  hospicového lůžka ze státní dotace
ve výši  1 600 000 Kč.  Plánovaný  hospic  musí  mít  nejméně  80%  lůžek
v jednolůžkových  pokojích  s přistýlkou  pro  doprovázející  osoby.  Ubytovací
kapacity pro doprovázející osoby se do počtu hospicových lůžek nezapočítávají.

241 Zdroj: http://www.mzcr.cz/index.php?clanek=1542
242 Zdroj: Metodika pro vypracování a registraci žádostí platná pro rok 2006
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 8.3.3 Koncepce oboru Léčba bolesti a paliativní medicína243

Dokument  oborové  koncepce  deklaruje,  že pracoviště  léčby  bolesti
vyhovují  vyhlášce  č  49/1993  Sb.,  o technických  a věcných  požadavcích
na vybavení zdravotnických zařízení.

V kapitole  Zdravotnická  zařízení  s převažující  paliativní  péčí
a podkapitole „Zařízení typu hospic a oddělení typu hospic v rámci nemocnic“
jsou  specifikovány  podmínky  pro  vytváření  sítě,  náplň,  věcné  a prostorové
vybavení atd. Pro úplný přehled zde cituji:

Minimální potřeba lůžek v těchto zařízeních je 6-7244 lůžek na 100.000
obyvatel. Spádovost bude mít návaznost na zřízení VÚSC245 s tím, že v každém
tomto  VÚSC  by  bylo  minimálně  jedno  zařízení  poskytující  léčbu  bolesti
a paliativní medicínu.

Minimální prostorová vybavenost:
– 1-3 lůžkové pokoje
– sesterna
– ošetřovna
– zákroková místnost
– místnost k provádění fyzioterapie
– místnost k zajištění spirituální a psychologické péče
– čistící místnost
– hygienické zázemí

Minimální technická vybavenost
– Přenosné EKG
– Základní vybavení pro neodkladnou resuscitaci
– Polohovatelná lůžka, 1/10 s antidekubitními matracemi
– Polohovací pomůcky
– Pomůcky pro manipulaci s imobilním pacientem
– Pomůcky k aplikaci kyslíku včetně jeho zdroje
– Injekční dávkovače pro parenterální i enterální výživu, infúzní terapii

a kontinuální léčbu bolesti
– Odsávačky
– Víceúčelový fyzioterapeutický přístroj

 8.3.4 Standardy hospicové paliativní péče

Aby  byla  zajištěna  potřebná  úroveň  hospicové  paliativní  péče  a její
odpovídající  kvalita,  byly  v červenci  roku  2006  vydány  standardy.  Tyto
standardy byly připraveny pracovní skupinou MZČR ve spolupráci s Asociací

243 Zpracovaná koncepce oboru vychází z „Obecné osnovy pro zpracování koncepce
oboru“ dle doporučení MZ ČR č.j. 32255/99

244 Zde se tento počet liší od údaje uvedeného v dokumentu „Technicko-ekonomické
zdůvodnění cílů podprogramu 235 323 a výše účasti státního rozpočtu na jeho
financování“, MZČR, podle kterého je optimální kapacita 5 hospicových lůžek
na 100 000 obyvatel.

245 Na základě ústavního zákona č.3 47/97 Sb. je ČR od 1. 1. 2000 dělena na 14 krajů
- vyšších územních samosprávných celků (VÚSC). Průměrná velikost těchto krajů
je v porovnání s průměrem NUTS 2 za EU menší co do počtu obyvatel 2,5 krát, co
do rozlohy 4 krát. Tyto kraje jsou proto zařazeny do úrovně NUTS III. (zdroj:
Nomenklatura územních statistických jednotek NUTS (Nomenclature Unit of
Territorial Statistic), 17.01.2006, BusinessInfo.cz
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poskytovatelů hospicové paliativní péče a jejich cílem je definovat požadavky,
které by měli poskytovatelé specializované paliativní péče v ČR splňovat.

Ve standardech  jsou  deklarovány  zásady  pro  poskytování  péče,  její
charakteristika,  cílová  skupina,  struktura  a proces péče,  náplň  léčby  a péče,
požadavky  na pracovníky  a minimální  personální  zabezpečení,  nároky
na prostředí,  věcné  a technické  vybavení,  jednotlivé  okruhy  aspektů  péče
a nakonec odkazy na obecně závazné právní předpisy.

Prostředí, věcné a technické vybavení246

Optimální věcné a technické vybavení odpovídá specifickým potřebám
jednotlivých typů péče. Smyslem je, aby prostředí umožňovalo pracovnímu týmu
specializované paliativní péče:

1.  uskutečňovat  první  i další  následující  kontakty  s pacienty, blízkými
osobami  a pozůstalými  v dostupném  a vlídném  prostředí,  přičemž  je
zajištěno soukromí

2. poskytovat péči a léčbu a další služby pro pacienty a jejich blízké osoby
při zajištění bezpečí, soukromí, pohodlí a dalších požadavků:

– prostředí  je  uzpůsobené  k zajištění  podmínek  pro  poskytování
komplexní péče jak v oblasti zdravotní, tak i sociální, psychologické
a duchovní

– prostředí je vybaveno vhodným nábytkem a polohovacím lůžkem, je
umožněn aktivní i pasivní antidekubitní režim

– návštěvy u pacienta jsou možné 24 hodin denně,  je umožněn pobyt
blízké osoby u pacienta, včetně možnosti přenocování

– prostředí umožňuje udržování čistoty, regulaci osvětlení a tepla
– prostředí je v optimálním případě vybaveno samostatnou koupelnou

a WC,  1  hygienickou  bezbariérovou  jednotkou  (WC  a koupelna
s umyvadlem a sprchou) pro max. 4 nemocné

– pacient  dostává  stravu  v souladu  s hygienickými  normami  a svými
potřebami

– pacient  může  být  obklopen  svými  předměty,  používat  své  jídelní
nádobí,  svůj  rozhlasový či  TV přijímač,  v případě  domluvy mít své
vlastní oblečení (pak je nutné zajistit dle domluvy s pacientem a jeho
blízkými kvalitní praní)

– je zajištěno bezpečné uložení pacientových financí a cenností

3. pružně reagovat na aktuální zdravotní stav pacienta užitím vhodných
postupů:

– poskytování ošetřovatelské péče
– poskytování nezbytných léčebných procedur
– podpora  dýchání  připojením  na centrální  rozvod  kyslíku  nebo

mobilním oxygenerátorem
– podpora dýchání odsáváním sekretů

– zajištění osobní hygieny v případě imobility

4. být v nepřetržitém kontaktu s pacienty s pomocí signalizačního zařízení

5. vyřizovat administrativní práce, listinnou i elektronickou poštu

246 MZČR, Asociací poskytovatelů hospicové paliativní péče: Standardy hospicové
paliativní péče, 1. vydání - červen 2006, zdroj:
http://www.asociacehospicu.cz/download/standardy.pdf
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6. vést telefonické konzultace

7. uskutečňovat setkání týmu

8. skladovat dokumentaci v souladu s legislativními normami

9. skladovat léky a další zdravotnický materiál

10.  skladovat  opiáty  a další  sledované  léky  v souladu  s legislativními
normami

11. skladovat zdravotnické pomůcky a provádět jejich očistu a dezinfekci

 8.4 Závěr

Tento text se obsahově váže na část „Architektura/Zhodnocení“, kde je
rozvedena  problematika  chápání  lůžkového  hospice  jako  zdravotnického
zařízení, část „Financování“, ve které popisuji koncepci a program na podporu
výstavby  lůžkových  hospiců  v ČR  a část  „Lidské  zdroje“,  kde  je  uvedeno
složení  pečovatelského  týmu  aj.  Z výše  uvedených  i navazujících  poznatků
vyplývá:

• Stavba lůžkového hospice není závazně definována jako zdravotnické
zařízení,  přesto  je  v praxi  jako  zdravotnická  chápána.  Toto  zařazení
stavby má přímý vliv na formu architektury (viz hypotéza č. 5)

– Důsledkem  tohoto  nevyjasnění  může  být  nepřiměřené  kladení
požadavků na technologické části stavby a dimenzování247.

– Další  problém může  představovat  i lidský  činitel  při  schvalování
dokumentace k územnímu řízení a kolaudaci stavby.

• Realizované  stavby  lůžkových  hospiců  v ČR  respektují  relevantní
dokumenty RE (z oblasti lidských práv) a nejsou v rozporu ani s jinými
v zahraničí vydanými dokumenty (např. práva pacientů, seniorů).

247 Např. zabudované vedení medicinálních plynů, z hlediska dimenzování je to
nárůst objemu z hlediska světlých výšek či komunikačních profilů aj.
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 9 Organizační struktura, řízení a lidské zdroje v hospici

 9.1 Organizační struktura

Důležitou  roli,  z hlediska  budování  sítě  lůžkových  hospiců  v ČR,
sehrály  neziskové  organizace  (a samozřejmě  církevní  subjekty),  které  byly
zakládány za účelem realizace myšlenky poskytování  hospicové péče.

Do jisté míry je organizační struktura hospice ovlivněna podmínkami
stanovenými pro možnost získání podpory v investiční fázi  budování stavby.
Podmínky  pro  udělení  dotace  v rámci  některých  programů248 Ministerstva
zdravotnictví  ČR  totiž  vylučují  se soutěže  jiné  subjekty  než  neziskové
organizace (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační
fondy a církevní právnické osoby).

Zřizovateli vybraných hospiců jsou podle jednotlivých staveb:

• Hospic Anežky České, Červený Kostelec – Diecézní charita v Hradci
Králové

• Hospic sv. Lazara, Plzeň – Občanské sdružení Hospic sv. Lazara
• Hospic sv. Alžběty, Brno – Občanské sdružení Gabriela
• Hospic Štrasburk, Praha – Občanské sdružení Hospic Štrasburk
• Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad u Brna – Diecézní

charita Brno
• Hospic sv. Štěpána, Litoměřice – Sdružení pro hospic Litoměřice
• Hospic  na Svatém  Kopečku,  Olomouc  –  Arcidiecézní  charita

Olomouc
• Hospic Hvězda – Hvězda – občanské sdružení
• Hospic Citadela, Valašské Meziříčí – Diakonie Českobratrské církve

evangelické (převzetí záštity nad projektem v průběhu jeho realizace)
• Hospic v Mostě – Hospic v Mostě, obecně prospěšná společnost
• Hospic  Sv.  Jana  N.  Neumanna,  Prachatice  –  Občanské  sdružení

Hospic sv. Jana N. Neumanna

Z dosavadních  realizací  je  tedy  ve čtyřech  případech  zřizovatelem
církevní  právnická  osoba  (diecézní,  resp.  arcidiecézní  charita:  Červený
Kostelec, Rajhrad, Olomouc a Diakonie: Valašské Meziříčí), šestkrát občanské
sdružení  (Litoměřice,  Plzeň,  Brno,  Praha,  Malenovice,  Prachatice)  a jednou
obecně prospěšná společnost (Most).

Jelikož  je  nejčastějším  zřizovatelem  a provozovatelem  hospice
občanské  sdružení,  zaměřila  jsem  se z hlediska  limitovaného  rozsahu  práce
pouze  na tento  typ.  U ostatních  uvedených  zřizovatelů  (o.p.s.  a církevních
právnických osob) je struktura řízení a lidských zdrojů  (až na určité obměny)
analogická.  Pouze u církevních zřizovatelů  ne nutné vzít  v potaz skutečnost,
že hierarchie,  pravomoci  a kompetence  jsou  poněkud  odlišnější  vzhledem
k složitější struktuře církevní právnické osoby.

248 Zde např. Program podpory občanských sdružení a humanitárních organizací,
vyhlášený pro rok 2006, bod F) Projekty zaměřené na podporu nových druhů
péče, vydalo MZČR, 7/2005
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 9.2 Občanské sdružení

Občanské sdružení je jednou z možných forem neziskových organizací.
Hlavním  měřítkem  není  většinou  zisk,  ale  schopnost  naplňovat  poslání
organizace. Sdružení má dva výkonné orgány, kterými je správní rada a dozorčí
rada (revizní komise).

Ilustrace 32: Schéma orgánů sdružení

 9.2.1 Správní rada (rada sdružení)

Správní  rada  je  statutárním  orgánem  organizace  a její  činnost  je
zpravidla založená na silné motivaci jejích členů a dobrovolné práci bez nároků
na odměnu.  Základní  činností  správní  rady  je  vedení,  které  spočívá
v zabezpečení  aktivit  organizace,  různých  akcí,  zajištění  podpory  a jejího
efektivního  využití,  podílení  se na rozvoji  organizace,  rozhodování
o existenčních otázkách organizace, poslání, programech, obsazení pozic atd.

Správní  rada  nese  též  odpovědnost  za existenci  a fungování  celé
organizace, dohlíží nad jejím fungováním a snaží se vykazovat dobré výsledky.
Efektivita v dosahování výsledků závisí především na způsobu řízení, které je
přímo  úměrné  schopnostem  výkonného  vedení  (managementu)  a fungování
správní  rady.  Správní  rada  je  též  významným  zprostředkovatelem  mezi
neziskovou organizací a jejím okolím.

V praxi  existují  dva typy správních rad,  které se od sebe odlišují  dle
složení  jejích  členů.  Nejčastějším typem,  který  je praktikován  u nás,  se 
pohybuje někde mezi hranicemi obou níže popsaných typů.

• Model správní rady založený na aktivitách členů

Správní  rada  se skládá  z členů,  kteří  mají  velice  blízko  k činnosti
organizace. Správní a výkonná složka je zde úzce propojena.

Mezi  výhody  tohoto  modelu  patří  velice  aktivní  práce  členů  pro
organizaci  a jejich porozumění poslání a cílům organizace. Nevýhodou může
naopak být  možné překrývání pravomocí   a kompetencí  v důsledku blízkosti
správní a výkonné složky s možným důsledkem vnitřního konfliktu.

Inklinace  k tomuto  modelu  správní  rady  je  ve vztahu k hospicům
častější.

• Model správní rady založený na individualitách členů

Členy správní rady jsou známé osobnosti nebo společensky aktivní lidé,
kteří organizaci propůjčují své jméno.

Výhody  tohoto  modelu  mohou  být  odvozené  z prestiže  či  dobrého
jména členů organizace, všeobecné povědomí a znalost těchto členů veřejností,
možný vliv na důvěryhodnost. Jako možná nevýhoda se může ukázat přílišné
časové vytížení členů a z toho plynoucí ztráta povědomí o problémech a poslání
organizace.  Možná  je  však  i pasivní  účast,  pokud  neohrožuje  činnost
organizace.
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 9.2.2 Deset základních úloh správních rad neziskových organizací

• Stanovení poslání a cílů organizace

Členové  by  měli  být  ztotožnění  s posláním  organizace.  V souladu
s posláním jsou stanoveny cíle organizace.

• Výběr výkonného ředitele

Tento bod je velice významný a mělo by mu předcházet:

• vyhodnocení poslání a cílů organizace
• detekce silných a slabých stránek
• stanovení priorit pro funkční období ředitele
• stanovení úkolů
• formulace  konkrétních  požadavků  na zkušenosti,  schopnosti

a vlastnosti výkonného ředitele
• stanovení přiměřené odměny a pracovních podmínek
• vymezení  pravomocí,  určení  pracovní  náplně  a kompetence

výkonného ředitele

• Podpora výkonného ředitele organizací a hodnocení jeho výkonu

Pro efektivní fungování organizace je důležitý vzájemný kontakt mezi
správní radou a ředitelem a jejich vzájemné spolupůsobení. Ředitel je zavázán
závěrečnými  výnosy  správní  rady.  Významná  je  zpětná  vazba  a pravidelné
komplexní hodnocení.

• Zabezpečení efektivního plánování organizace

Ilustrace 33: Schéma procesu strategického plánování249

Efektivní  plánování,  průběžná  kontrola  (monitoring)  a hodnocení  je
základní činností pro zajištění bezpečného fungování organizace, bohužel bývá
stále ještě často opomíjena. Důsledkem této činnosti je též transparentnost, která

249 Šedivý, M., Turnerová, J.: Role správní rady v řízení neziskové organizace
(se zaměřením na obecně prospěšné společnosti), Informační centrum
neziskových organizací, 2003
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hraje  významnou  roli  v získávání  důvěry  dárců,  členů  i veřejnosti.
Nejčastějším a nejefektivnějším procesem je strategické plánování.

• Zabezpečení potřebných zdrojů

Získávání  finančních  zdrojů  (fundraising)  je  velice  důležitou
a prvořadou činností. Na této činnosti se podílí správní rada nebo také ředitel či
jednotliví vedoucí projektů.

• Zajištění efektivního řízení zdrojů

Efektivita je zde ukazatelem důvěryhodnosti a popularity organizace.

• Definování, monitorování a zdokonalování programů
             a nabízených služeb organizace

Správní rada v procesu rozhodování zkoumá řadu otázek, které souvisí
jak s její interní správou, tak s oblastí externí činnosti pro klientelu.

• Posilování pozitivního vnímání organizace na veřejnosti (PR)

Správní  rada  vypracovává  plán  PR  sama  nebo  může  spolupracovat
se zodpovědným pracovníkem. V rámci politiky veřejných vztahů je vhodné mít
vypracovanou strategii,  v případě,  kdyby došlo  k situaci,  kdy bylo  ohroženo
jméno organizace (strategie má formu písemného dokumentu, který obsahuje
hlavní zásady postupu pro tento případ).

• Zabezpečování právní a etické bezúhonnosti organizace

Kromě odpovědnosti správní rady v této oblasti rada vypracovává též
strategii pro řešení problémů s přijímáním darů a příspěvků dárců a sponzorů,
které by mohly nastat. Dokument se též týká střetu zájmů.

• Přijímání  a zaškolení  nových  členů  správní  rady  a hodnocení
vlastní činnosti

Správní rada má povinnost ze zákona obměňovat po stanovené době své
členy,  to  souvisí  i s přijímáním  členů  nových  a zaškolováním.  K zajištění
vyváženého složení správní rady je vhodné zformulování požadavků na praxi,
kvalifikaci a další vlastnosti nových členů.

 9.2.3 Složení správní rady

Složení správní rady je obvykle závislé na její velikosti (obvykle 3 – 6
členů). Ideálním modelem je pak vytvoření výborů zaměřených na jednotlivé
oblasti, což je uspořádání představující výhodu, není však podmínkou. Rada má
moc  kolektivní  a jednotliví  členové  nedisponují  individuální  mocí.  Výnosy,
které rada provádí, jsou závazné pro složku výkonnou (management).

 9.2.4 Management

Management tvoří výkonnou složkou neziskové organizace. Významné
pozice,  včetně  místa  výkonného  ředitele,  jsou  obsazovány  na základě

výběrového řízení, které provádí správní rada.

V praxi existují v zásadě dva modely řízení dle kooperace a vzájemných
vztahů mezi managementem a správní radou.

• Samostatné působení správní rady a managementu

Správní  rada vytváří  koncepci  a určuje  cíle,  zatímco management  je
složkou výkonnou a zodpovědnou za provádění těchto cílů.
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• Spolupůsobení správní rady a managementu

Správní  rada projednává významné otázky a úkoly s managementem.
Obě tyto složky se vzájemně prolínají ve svém působení. Management se podílí
na určování  cílů  organizace  a správní  rada  zase  přispívá  k praktickému
uskutečňování vytyčených cílů.

 9.2.5 Dozorčí rada (revizní komise)

Dozorčí rada je kontrolním orgánem organizace.

 9.3 Řízení hospice

• Management

Management hospice je přímo odpovědný za ekonomické hospodaření
a rozpočet  hospice.  V případě  vyskytnutí  se ekonomických  nebo  právních
nesnází navazuje management kontakt se specialisty.

Management je zpravidla tvořen ředitelem, vrchní sestrou a fakultativně
vedoucím lékařem aj.

• Technicko-hospodářské oddělení

Technicko-hospodářské  oddělení  se stará  o materiální  a technické
zabezpečení  hospice,  administrativní  úkony  a analýzu  potřeb.  Jednotlivé
pracovní  pozice  jsou  např.  vedoucí  provozu,  analytik,  účetní,  sekretářka,
sociální pracovník/pracovnice.

• Provozní oddělení

Jednotlivé  složky  provozního  oddělení  vykonávají  příslušné  služby.
Zdravotní služby jsou zajišťovány lékaři, zdravotními sestrami, ošetřovatelkami
a ošetřovateli.  Duchovní  či  psychologové  se starají  o duchovní  potřeby
nemocných.  Další  technické  služby  jsou  zajišťovány  recepčními,  kuchaři
a kuchařkami, pracovníky starajícími se o praní prádla a úklid atd.

Ilustrace 34: Schéma struktury správní rady250

250 M. Šedivý, J. Turnerová: Role správní rady v řízení neziskové organizace
(se zaměřením na obecně prospěšné společnosti), Informační centrum
neziskových organizací, 2003
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Ilustrace 35: Schéma organizační struktury, DLB s hospicem sv. Josefa, Rajhrad

• Interdisciplinární tým

Poskytování  paliativní  péče  je  v zásadě  založeno  na činnosti
multidisciplinárního týmu. Tento tým se ve vzájemné spolupráci  a koordinaci
podílí na zajišťování jednotlivých okruhů potřeb nemocných.

Interdisciplinární tým je zpravidla tvořen lékaři, zdravotními sestrami,
ošetřovatelským personálem, duchovním, sociálním pracovníkem popř.  podle
zaměření  hospice  a poskytovaných  služeb  dalšími  potřebnými  profesemi
(psycholog, psychoterapeut, fyzioterapeut aj.).

Činnost  zařízení,  která  se zabývají  poskytováním  paliativní  péče,  je
zpravidla  založena  na vysoké  motivaci  a angažovanosti  jejích  jednotlivých
zaměstnanců.  Tato  solidarita se proto  promítá  i do vzájemných  vztahů  mezi
jednotlivými  pracovníky.  Společný  cíl  a naplnění  poslání  je  v zájmu  všech.
Funguje zde často i vysoká míra vzájemné pomoci mezi členy.

 9.4 Charakteristika pozic vybraných pracovníků hospice

Ošetřovatelský proces celého týmu je souborem kontinuálních činností,
které jsou zaměřené na spokojenost klienta. Následující popis pracovních pozic
je  pouze  informativně  zobecněný,  jelikož  díky  angažovanosti  lidí  napříč
širokého profesního spektra  se mnohdy tyto  pozice odlišují  nebo se objevují
zcela specifické daným spotřebám. Výčet pracovních míst je také uveden pouze
v základním rozsahu.

• Ředitel

Ředitel  se podílí  na výkonech  stanovených  správní  radou,  podílí
se na zabezpečování  chodu  hospice.  Ředitel  dále  dohlíží  na administrativní,
provozně-ekonomické, personální a jiné činnosti, které slouží k naplňování cílů
organizace  (zabezpečení  provozu  hospicového  domu,  kvalitní  poskytování
služeb paliativní péče atd.).

• Lékař

Lékař  poskytuje  paliativní  léčbu,  léčí  symptomy,  kontroluje  stav
pacienta. Lékař funguje ve vzájemné spolupráci s hospicovým zdravotnickým
personálem, nemusí být vždy stálým zaměstnancem hospice, ale může sloužit
i externě  (dojížďka  v akutních  případech  na přivolání,  nebo  pravidelné
návštěvy).

• Vrchní sestra

Vrchní sestra dohlíží na zdravotnickou a ošetřovatelskou činnost, za niž
odpovídá, též ale podléhá kontrole. Vrchní sestra v hospici provádí lékařskou
anamnézu,  stanovuje  ošetřovatelskou  diagnózu,  plánuje  a provádí
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ošetřovatelské zákroky a hodnotí celý proces. Pro tuto pozici sestra musí mít
teoretické vzdělání a praxi.

• Zdravotní sestra

Zdravotní  sestra  si  podrobně  zaznamenává  informace  o zdravotním
i psychickém stavu klienta, tyto údaje jsou pak evidovány a hodnoceny. Snaha
o zvládnutí  bolesti,  její  lokalizace a sledování  doprovodných symptomů  jsou
důležitou součástí péče, kterou sestry vykonávají.

• Ošetřovatelka

Ošetřovatelka provádí některé ošetřovatelské úkony.

• Psychoterapeut, psycholog

Psychoterapeut, či psycholog může pomocí rozhovorů často pacientům
pomoci duševně se vypořádat s jejich stavem, poskytnout úlevu vyslechnutím či
odpovědět na otázky, kterými se pacient trápí.

• Sociální pracovník

Sociální  pracovník  se podílí  na interakci  pacienta  s rodinou,  pacientů
navzájem, dále může rodině i pacientovi pomáhat s různými administrativními
a formálními záležitostmi atd.

• Duchovní

Duchovní spolupracuje často formou externí pravidelné či na požádání
smluvené návštěvy. Poskytuje duchovní úlevu pacientům,  kteří o tuto službu
mají zájem.

• Dobrovolníci

Dobrovolníci  jsou  velice  důležitým  spojovacím  článkem  mezi
komunitou  hospice  a širokou  veřejností.  V počtu  často  mnohokrát  převyšují
i personál. Dobrovolníci bývají z širokého profesního spektra, mezi nimi jsou
jak lékaři, psychologové, zdravotní sestry, tak duchovní, ekonomové, filozofové
atd.

Dobrovolníci mohou v hospici vykonávat ty nejrůznější služby, jako je
přítomnost  a podpora  nemocného,  vycházky  s nemocnými, pomoc  při  jídle,
pomoc  při  přípravě  jídla,  administrativní  záležitosti,  kancelářská  služba,
doprava pomůcek, nákupy a zařizování atd.

Dobrovolníci  bývají  zpravidla  pro  práci  v hospici  odborně  vybíráni,
proškolováni  a vedeni  (supervizorem).  Jejich  aktivita  může  být  pravidelná
i občasná.

 9.5 Model pracovníka hospice

Všichni,  kteří  jsou  v neustálém  kontaktu  s bolestí  a utrpením
umírajících a snaží  se jim pomoci,  se musí  sami vyrovnat  s vědomím vlastní
smrtelnosti  a omezeného  bytí.  K nezbytným vlastnostem pracovníka  hospice
patří  i schopnost  vcítit  se do druhých,  pozitivního  myšlení  a nedirektivního
přístupu k nemocným.

Podle M. Svatošové251 snaha uzdravit a zachránit nemocného za každou
cenu  může  být  v případě  práce  v hospici  překážkou.  Opakovaná  úmrtí  by
pracovníka, který by se snažil nemocné za každou cenu zachraňovat, neustále

251 Svatošová Marie: Hospice a umění doprovázet, Ecce Homo, 1999
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frustrovala a byla by velmi silným rizikovým faktorem při výskytu syndromu
vyhoření.  Ten  při  tak  psychicky  náročné  práci  není  pochopitelně  ničím
výjimečným.

Pro hospicové sestry je tedy charakteristická a velmi důležitá schopnost
empatie.  I při  běžných  ošetřovatelských  úkonech  se může  správnou  reakcí
pacientovi pomoci.  Je důležitý otevřený a nedirektivní přístup. Každý člověk
pociťuje fakt blížící se smrti velice individuálně a pracovník v hospici by neměl
mít  dojem,  že ví  nejlépe,  jak  na to.  Ve své  pozici  je  ošetřující  pouze
spolupozorovatelem, může spíše vyjádřit svůj názor či hodnotit již ušlou cestu.

Každý pracovník, vzhledem k tomu, že při výkonu své práce prochází
značnou dušení zátěží,  by měl  být vyrovnaný sám se sebou a mít  jasný svůj
osobní vztah k vykonávané práci.

"Hodně  se dnes  mluví  o pozitivním  přístupu  k životu  v pomáhajících
profesích, o humoru a smíchu jako léčebných prostředcích, jako o něčem velmi
důležitém  v těžkostech  života.  "Máš-li  velké  starosti,  raduj  se z maličkostí",
praví čínské přísloví. Často dostávám otázku, v čem jsou hospicoví pracovníci
odlišní  od ostatních  zdravotníků.  Myslím,  že přesně  toto  je  odpověď.
Zdravotnický  personál  v hospici  by  měl  být  přeborníkem  na vyhledávání
pozitivního smyslu věcí a událostí. Každý, kdo chce pracovat v hospici, by měl
být naplněn opravdovou radostí, která vyvěrá hluboko z jeho nitra. A rozhodně
by mu neměl  chybět  smysl pro humor. Ten je totiž jednou z mála věcí,  které
našim  nemocným ještě  zbývají  a drží  je  nad  vodou,  a byla  by  velká  škoda
nevyužít ho. Je to až neuvěřitelné, kolik radosti  a humoru jsou naši nemocní
schopni  objevovat  ve věcech  všedních  dnů.  Sama  za sebe  musím  prohlásit,
že jsem  se ještě  nikde  tak  nenasmála  jako  v hospici.  Ono  to  souvisí s tím,
že se zde žije opravdu naplno, že je tu čas smát se i čas plakat."252

 9.6 Koordinace a vedení pracovního týmu

Situace může být v jednotlivých hospicích specifická jak ve způsobu,
tak i četnosti komunikace mezi jednotlivými členy týmu a vedení hospice. Proto
je zde stručně uvedeno jen několik základních střetnutí.

Pravidelně  při  střídání  směn  dochází  k výměně  informací  (ústní  či
digitální formou) o zdravotním stavu nemocných. Pravidelně jsou též pořádány
supervize,  kterých  se většinou  účastní  již  celý  tým a dochází  zde  k výměně
celistvějších  informací,  hledání  strategií  a východisek  pro dané  situace.
V delším intervalu (několikrát  do roka) se pak schází  zástupci  týmu a vedení
hospice a řeší se otázky provozní.

 9.7 Komunikace

Komunikace  v rámci  pracovního  týmu  probíhá  u hospicové  péče
na horizontální úrovni. Pro činnost hospice je důležitá nejen komunikace uvnitř
organizace a s klienty (nemocnými i rodinou), ale i vnější vystupování a práce
s veřejností.  Jde o důležitou strategii  z hlediska poskytování  služeb,  zajištění
provozu i šíření myšlenky hospicové péče.

 9.7.1 Komunikace vnitroorganizační a práce s veřejností

Správní  rada je  v úzké  vzájemné  komunikaci  s managementem
a důležitou roli zde hraje i zpětná vazba a hodnocení.

252 Šmolková, M. – zdravotní sestra, pracující v Hospici Anežky České v Červeném
Kostelci, z knížky Hospice a umění doprovázet od Marie Svatošové
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Management se soustředí  na zajištění  služeb  pro  personál,  jako  jsou
např. vhodné pracovní podmínky a prostředí. Vedle výkonného ředitele se podílí
na managementu  většinou  též  erudovaná  zdravotní  sestra.  Ta  se,  kromě

monitorování potřeb klientů  a jeho blízkých, podílí rovněž na administrativně
provozních  věcech,  kterými  může  být  například  komunikace  se zdravotními
pojišťovnami nebo kontakty se sponzory.

Velice důležitou roli má též medializace a edukace, a proto management
často  organizuje  i různé  akce  (např.  semináře,  kurzy,  školení,  koncerty,
nejrůznější  benefiční  akce),  jejichž  cílem  je  získání  finanční  podpory
a medializace.

 9.7.2 Komunikace s klienty

Činnost multidisciplinárního týmu je v hospici vždy orientována podle
individuálních  potřeb  klienta  a jeho  blízkých.  Hospic  kontaktuje  buď  klient
sám,  nebo  jeho  rodina.  Pracovníci  hospice  poskytují odbornou  či
specializovanou péči, ale i psychickou podporu. Pracuje se na bázi skupinového
dělení, kdy každá sestra pečuje o menší skupinku pacientů.

Zdravotní  sestry  projednávají  též  celkový  stav  klienta  s klientem
samotným  i jeho  rodinou.  Doprovázející  jsou  připravováni  na situaci,  která
může  nenadále  nastat.  Rozhovory  nejčastěji  vedou  speciálně  vyškolené
zdravotní sestry nebo popřípadě lékař.

 9.7.3 Komunikace s pozůstalými

Na rozdíl  od běžné  nemocniční  péče  je  v rámci  péče  hospicové
poskytována i péče o pozůstalé. Tato služba spočívá ve dvou třetinách případů
v poskytnutí praktických rad a empatickém naslouchání.

 9.8 Motivace

Pro  organizace,  které  jsou  u nás  zřizovateli  či  provozovateli
hospicových domů, je charakteristická vysoká úroveň motivace jejich členů.

Nejčastější motivační faktory  těchto lidí mohou být:

• ztotožnění se s posláním organizace (zřízení hospice a provozování
hospicové paliativní péče)

• přání změnit k lepšímu kvalitu života těch, v jejichž prospěch
organizace pracuje

• touha pomoci, nalezení smyslu ve vykonávané činnosti
• pocit uspokojení z vykonávané činnosti
• morální důvody, příslušnost k některému z náboženství
• získání životních zkušeností, vliv na osobní priority a hodnoty
• získání smyslu života, zejména po odchodu do důchodu nebo v případě

nevyužitého volného času
• přátelské vztahy s ostatními členy organizace
• posílení společenského postavení
• prestiž vyplývající ze vztahu k této neziskové organizaci
• získání nových kontaktů v oblasti, která se liší od profesní
• obohacení o znalosti a dovednosti z fungování neziskové organizace
• propojení s jinými podobně smýšlejícími lidmi
• získání praxe a zkušeností, kterými se lze později vykázat při hledání

zaměstnání (obohacení profesního životopisu)
• možnost získat vliv/prostředky na to, aby se dalo něco měnit k lepšímu
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 9.9 Závěr

Tento text se obsahově váže na část „Architektura/Zhodnocení“, kde je
rozvedena  problematika  chápání  lůžkového  hospice  jako  zdravotnického
zařízení, část „Legislativa“, s vyjmenovanými právními předpisy vztahujícími
se k výstavbě i provozu hospice, část „Financování“, ve které popisuji koncepci
a program na podporu  výstavby lůžkových hospiců  v ČR. Z výše uvedených
i navazujících poznatků vyplývá:

• Z hlediska  komplexnosti  a holistického  pojetí,  je  péče  v lůžkovém
hospici náročnější než v sociálních zařízeních253.

• Hospic má samostatný a velmi  činný management, který hraje velmi
významnou roli při zajišťování potřebných financí na svůj provoz.

• Hospicový tým je tvořen interními či  externími zaměstnanci několika
různých profesí. Toto má přímý vliv na formu architektury – z hlediska
počtu  samostatných či  sloučených pracovišť  a prostor  pro  specifické
činnosti (viz hypotéza č. 5).

• Práce v hospici  je  velmi  fyzicky  i duševně  náročná.  Stavba by  měla
personálu zajistit  optimální podmínky pro provozování péče i vhodné
pracovní prostředí. Spokojenost personálu s pracovním prostředím má
nepřímý vliv na těžce nemocné z hlediska prioritního významu péče pro
kvalitu jejich života (viz hypotéza č. 3).

253 Zhruba dvojnásobně z hlediska potřeb na provozní personál než např. v domech
pokojného stáří (Jakeš, 2002)
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 10 Závěr

 10 Závěr

 10.1 Přínos do řešení problematiky

Cílem  disertační  práce  „Sociálně-ekonomické  aspekty  typologie
hospicových  domů“  bylo  prokázat  vztah  mezi  stavbami  a  specifickými
potřebami  uživatelů.  Tento  vztah byl  analyzován především z  hlediska  jeho
možné prospěšnosti pro kvalitu života handicapovaných uživatelů. Teoretické i
praktické  závěry  práce  lze  na  jedné  straně  aplikovat  na  obecné  poznatky
použitelné pro udržitelnou výstavbu, tzn. pro všeobecně vytvářené uživatelsky
příznivé prostředí, na druhé straně z výsledků praktické části vycházejí pravidla,
která jsou prakticky využitelná ve stavební i architektonické praxi a v mnoha
případech jsou i ekonomicky nenáročná (promyšlené použití barev, komplexní
řešení detailů a volba vhodného designu, apod.) Téma disertační práce vychází
z tendencí demografického vývoje v 21. století (v ČR i v Evropě), zaměřuje se
na  zvyšující  se  nároky   na  kvalitu  životního  prostředí  i  na   problematiku
udržitelného rozvoje.

Základním  východiskem  a  hlavní  linií  disertační  práce  je
zdůraznění skutečnosti,  že architekturu  je  nutné  chápat  jako  průmět  mnoha
různých  vlivů  a požadavků  uživatelů.  Z hlediska  určitého  přejímání  starších
stavebních  řešení  a jejich  adaptace  na nové  situace  a souvislosti  (např.
charakter, způsob a úroveň poskytování služeb či péče), je nutné tyto „vzory“
přehodnotit nejenom ve smyslu stavební typologie, ale i z hlediska jednotlivých
prvků a detailů v návaznosti na kvalitu života uživatelů staveb.

Pokládám za důležité zdůraznit, že sledované přístupy jsou v kontextu
probíhajících společenských změn české společnosti od 90. let 20. století a to
nejen  v oblasti  politické,  ekonomické,  společenské,  kulturní,  sociální,  ale
i stavební. Nové modely řízení i nové postupy ve filozofii poskytování zejména
sociální nebo zdravotnické péče si vynutily vyšší nároky na stavební kulturu.
V práci  jsem  upozornila  na určité  konkrétní  nedostatky,  se kterými  se lze
v současné  době  stále  setkávat  i u nových  staveb,  a dále  naznačuji  možné
nepříznivé důsledky vyplývající z jednotlivých stavebních forem či elementů. 

Pro konkrétní případovou studii jsem si zvolila lůžkové hospice, které
mají velmi specifický účel a zároveň velmi humanizovaný přístup k primárním
uživatelům – terminálně nemocným. Teorie a obecné principy však lze využít
analogicky i pro blízké skupiny staveb a prostředí. Východiska pro adaptabilitu
prostředí, vzhledem k senzorickým poruchám, poruchám hybnosti či vnímání a
poznávacích funkcí, lze aplikovat i ve větším typologickém rozsahu.

 10.2 Nejdůležitější původní výsledky

V teoretické a vědecké oblasti  působení prostředí na člověka existuje
několik výzkumných prací, které ukazují, že prostředí, přírodní i námi utvářené,
má  určitý  dopad  na  naše  chování  a  fyzické  či  psychické  zdraví.  Výzkumy
v zahraničí se zaměřují především na prostředí nemocných, tzn. na dlouhodobý
účinek  institucionalizace  s  cílem  zlepšení  prostředí  nemocných.  (Studie  R.
Sommera např. poukazuje na  rozdíly v chování a psychickém stavu pacientek v
rozdílně upravených nemocničních pokojích. Tato práce prokazuje, že formálně

zařízené pokoje s mechanickým uspořádáním interiéru nemají pozitivní dopad
na  psychický  stav,  sociální  chování  ani  zdravotní  stav  pacientek.  Takovéto
prostředí pro svou standardnost a chudost podnětů spíše negativně ovlivňovalo
průběh  nemoci.  Další  výzkumy  přinesly  poznatky,  že  např.  doba
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rekonvalescence pacientů  s výhledem do zeleně byla v průměru kratší než u
pacientů s výhledem na cihlovou zeď.254)

Faktory,  které  se velmi  výrazně  projevují  na fyzickém  i duševním
zdraví  člověka,  jsou hluk a zvýšená hustota.  Tyto činitele  vyvolávají  soubor
negativních  reakcí  a v extrému  dokáží  vychýlit  i sociální  a psychologické
chování jedince.

Dalším faktorem, který se nepříznivě projevuje na chování, je nadměrná
koncentrace uživatelů v určitém prostoru. Pokud jednání nemůže probíhat podle
optimálních prostorových potřeb a je narušena optimální proxemika subjektu,
může  docházet  k emociálnímu  stresu  a napětí,  pocitu  prchnout,  či  dokonce
agresivnímu chování. Prostředí může být též nositelem symbolů. Se strukturou
určitého  prostředí  je  spjat  i soubor  očekávání  a společenských  norem  jak
se v daném  prostředí  chovat  a pohybovat.  Každé  prostorové  uspořádání
vyvolává určité pocity, představy a příslušné postoje, způsob jak je vnímáme
a jak se v něm chováme. 

Prostředí  se jako určité „médium“ nachází mezi  člověkem a světem.
Prostředí je médium, jazyk, texty, znaky, architektonická reprezentace či obrazy.
Prostředí je tedy nutné vnímat jako něco, co se nachází mezi pozorovatelem a
světem.  Vztah  „prostředí-pozorovatel“  je  přitom  vzájemně  interaktivní:
prostředí  ovlivňuje  člověka  a lidská  činnost  i bytí  ovlivňuje  prostředí.  Tato
vazba  se vztahuje  nejen  na fyzickou  interakci  (změny  fyzického  stavu
a smyslových  vjemů),  ale  i na rovinu  psychologickou,  sociální  a kulturní.
Měníme-li určitým způsobem prostředí, měníme nejen to, jak jej vnímáme, ale
také  zároveň  i sami  sebe  (v tvorbě  prostředí  lze  např.  sledovat  vnímání
historických hodnot či krystalizaci hodnot sociálních).

Lidská  existence  je  též  od  počátku  doprovázena  činnostmi,  které
souvisejí  s různými  stupni  adaptace  životního  prostředí,  a jsou  vykonávány
vždy  za účelem  uspokojování  určitých  potřeb  (což  je  přirozená  biologická
vlastnost).  Tyto  potřeby  se zase  váží  na určité  činnosti  či  charakteristické
způsoby  jednání,  které  je  možné  v daném  prostředí  vykonávat.  Prostředí,
ve kterém  žijeme,  působí  nejen  na naše  zdraví,  ale  i na naši  psychiku.  To
se projevuje  v komplexním  souhrnu  našeho  jednání,  rozhodování,  vnímání
a chápání prostoru, ve kterém se pohybujeme. Interpretace prostředí je přitom
pro každého jedince ryze individuální. Kromě objektivních statických faktorů
(jak  prostředí  fyzikálně  vypadá)  se v percepci  v daném  momentu  promítá
i mnoho dalších charakteristik, jako je např. momentální zdravotní stav, nálada,
individuální rysy osobnosti, vzdělání, sociální pozice aj. 

Prostředí  v sobě  zahrnuje  i individuálně  vnímanou  psychologickou
hodnotu,  která  se podílí  na našem  jednání.  Různá  prostředí  mohou  vybízet
k specifickým  činnostem,  které  se na strukturu  a funkci  prostředí  váží,
popřípadě neposkytují adekvátní podmínky pro činnosti, které jsou pro takováto
prostředí  cizí.  Konkrétní  výzkumy opět  dokazují,  že existuje např.  prostředí
sociálně  dostředné  (sociofungální)  či  sociálně  odstředivé  (socipetální);  kdy
první  zmíněné  prostředí  podporuje  vznik  a  udržování  sociálních  kontaktů

uživatelů a druhé je naopak znesnadňuje či vylučuje.

Podle  psychologických  profilů  můžeme  sledovat  odlišnou  míru
a způsob  vnímání  a interpretace  vnějšího  prostředí.  Klasickým  případem  je

254 Ulrich, R. S., View through a window may influence recovery from surgery,
American Association for the Advancement of Science, 1984
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extroverze  a introverze,  což  je  míra,  nakolik  se člověk  soustředí  na sebe  či
na své  okolí.  Podobná  nuance  ve vnímání  prostředí  a jeho  ovládání  existuje
i v rámci pohlaví. Zajímavý je i podíl smyslového vnímání vůči okolí. Až 90%
vjemů z prostředí je vnímáno vizuálně. Zbylé informace jsou doplněny hmatem,
sluchem (vjemy i mimo zorné pole) a čichem (vyvolání vzpomínek, asociací).
Souhrn těchto vlastností  prostředí (jako např.  kvalita světla,  intenzita zvuku,
struktura, teplota) působí na náš organismus přímo a velmi často ovlivňuje naše
možnosti užívání prostoru.

Další  rozměr  prostředí  může  spočívat  v jeho  filozofické,  etické  či
estetické  rovině.  Např.  nedostatek  stimulů  a určujících  prvků  může  mít
až negativní  účinky,  jelikož  člověk  má  přirozenou  potřebu  vjemové
rozmanitosti. Nemělo by docházet k informačnímu přetížení, aby nedocházelo
k únavě a poklesu míry zájmu či redukci vnímání jednotlivých prvků (zahlcení
a následná selekce až ignorace, poté únava).

Vnímání prostředí nespočívá pouze v pasivním příjmu informací. Jedná
se o velmi složitý proces, kdy často zpracovávání informací vede přímo k určité
aktivitě, či je obsaženo v našem rozhodování. Podprahové vnímání, jako nedílná
součást  komplexu informací,  kterými  na nás okolí  působí,  nás rovněž může
nevědomě vyprovokovat i k určité aktivitě. 

Pro svůj život na zemi potřebuje člověk určitou existencionální oporu.
Prostředkem, který mu tuto oporu může poskytnout, je právě architektura, která
prostředí  „vytváří“  a lidské  bytí  (způsob  bytí)  tak  ovlivňuje.  Oporou  však
nemůže  být  architektura  jakákoliv,  nýbrž  taková,  se kterou  se člověk
identifikuje.  Existencionální  prostor   podle  Ch.N.  Schulze  obsahuje  dva
základní vztahy: prostor a charakter, jež v přenesení na základní psychologické
funkce vztahu mezi člověkem a prostředím jsou schopnost orientace a možnost
identifikace.

V prostoru  se většinou  podílíme  na různých  formách  společenského
dění,  vnímáme  tedy  i sociální  dimenzi  tohoto  prostředí,  která  je  vytvářena
postoji,  vyznávanými  hodnotami,  různými  aktivitami  formujícími  strukturu
daného prostoru,  kulturním a historickým zázemím atd.  Na každého člověka
tedy, kromě prostoru samotného, působí rovněž to, jak je daný prostor sociálně
využíván,  jaká  obsahuje  společenská  pravidla  a omezení.  Toto  působení  je
součástí celistvého souboru informací o prostředí, které vnímáme (resp. učíme
se vnímat) od našeho narození po celý zbytek života. Určitá struktura prostoru
tedy obsahuje soubor společenských norem, jak v takovém prostoru jednat a jak
se v něm pohybovat. 

Potřeba člověka, vytvářet kolem sebe minimální nenarušitelný prostor,
je biologické i sociální podstaty. Při sociálních kontaktech rozlišujeme několik
druhů  interpersonálních  vzdáleností,  které  chápeme  v souvislosti  s daným
subjektem  a podmínkami,  ve kterých  se komunikace  odehrává  (proxemika).
Další lidská aktivita, která se bezprostředně týká chování individua v prostoru
souvisí s tzv. teritorialitou, potřebou vymezovat se, ovládat a definovat pro svou
existenci  (a své  potřeby)  určitý  prostor  kolem  sebe  a mít  též  možnost  jej
kontrolovat.  Mezi  výrazné biologické a psychologické potřeby patří  i potřeba
soukromí.

Potřebami  uživatelů  je  nutné  se primárně  zabývat  při  vytváření
jakéhokoliv  návrhu  hmotného  prostředí.  Toto  tvrzení  může  vypadat  jako
samozřejmé,  ale  ne vždy bývají  v úvahu zahrnuty  opravdu všechny potřeby
a nároky, které uživatel má. Důležitý je tedy primární uživatel (a jeho potřeby),
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na kterého je stavba zacílena, a to ne ve snaze jen o co nejefektivnější obsluhu
tohoto uživatele, ale především v úsilí o kvalitu jeho života či kvalitu prožitku
v daném časovém intervalu.

Lidské  potřeby  jsou  základním  projevem  vztahu  člověka  k sobě
samému i k jeho prostředí. Můžeme je chápat jako nároky organismu spojené
s bytím, životní hodnoty,  cíle či  tužby a přání.  Potřeby člověka a subjektivní
význam ve vztahu k jejich naplňování  je dynamickou veličinou,  která  závisí
na podmínkách  vnitřních  (např.  zdravotní  stav  subjektu)  i vnějších  (např.
společenská situace, ve které se subjekt či  celá společnost nachází). Možnosti
v uspokojování  jednotlivých  potřeb  a subjektivní  přikládání  jejich  významu
mohou  být  v průběhu  života  člověka  významně  pozměněny  jak  stářím,  tak
nemocí.

V disertační práci jsem konfrontovala teoretické poznatky s prakticky
zaměřeným šetřením a zjistila jsem určité nedostatky, které se často vyskytují
ve stavebním  řešení  objektů  pro  staré,  nemocné  či  handicapované.  Tyto
nedostatky jsou často zapříčiněny nedostatečnou znalostí  specifických potřeb
uživatele  nebo  jejich  ignorováním.  Některé  stavby  též  jeví  určitou  chudost
ve smyslu stavebních detailů či interiérových úprav.

Zde  vidím  velký  potenciál,  jak  tuto  situaci  napravit  a přizpůsobit
stavební  detaily  i interiér  tak,  aby  měl  určité  kompenzační  vlastnosti  pro
uživatele se senzorickými, pohybovými či poznávacími problémy. V teoretické
části práce (Nároky) jsou uvedeny jednotlivé příklady, kde je možné dosahovat
větších  kvalit  a prostředí  více  přizpůsobovat  vzhledem  k uživateli
i provozovateli.

Soubor znalostí o stavbě a architektuře není ucelený, pokud do něj není
zahrnuto základní  porozumění  člověku jako  celistvé bytosti255 a individuu256.
Úroveň stavební kultury a péče o životní prostředí závisí na mnoha faktorech,
z nichž nejvýznamnější je politická, ekonomická, sociální a kulturní vyspělost
daného státu.

Formu prostředí i architektury, z hlediska možného benefitu či naopak
případné bariéry, není možné přehlížet, jelikož na nás přímo i nepřímo působí257.
Kvalitu  prostředí  lze  také  hodnotit  z hlediska  míry  vyhovění  komplexním
uživatelským nárokům.

• Shrnutí závěrů jednotlivých kapitol

Z hlediska teorie potřeb a prakticky získaných poznatků lze konstatovat,
že některé potřeby jsou společné a některé naopak velmi specifické. Společné a
základní  potřeby  člověka by  mělo  respektovat  každé  vytvářené prostředí;  u
potřeb  specifických  je  nutno  vycházet  ze  situace,  funkce,  popř.  jiných
determinantů.  Prostředí  upravené  dle  specifických  potřeb  handicapovaných
uživatelů by tuto skupinu nemělo stigmatizovat, ani omezovat uživatele ostatní.

Nad  nivelizací  potřeb  je  nutné  se zamyslet  a zvážit  důsledky  pro
prostředí  a jeho  další  možné  uživatele.  Někteří  uživatelé  a jejich  nároky
na prostředí  mohou  kolidovat  se specifickými  potřebami  jiné  uživatelské

255 Bytosti, která má kromě fyziologických potřeb ještě další potřeby duchovní,
psychické a sociální.

256 Ve vyspělých státech to znamená respektování základních lidských svobod a práv.
257 Prostředí může mít vliv na náš zdravotní i psychický stav, působí na nás nezávisle

na tom, zda si to přímo uvědomujeme či nikoliv.
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skupiny.  V tomto  případě  musí  východisko  spočívat  buď  v částečném
kompromisu, nebo ústupcích ve smyslu uživatelské selekce.

Vzhledem  k  tomu,  že  se  v  průběhu  života  mění kapacita  lidských
schopností a dovedností, je nutné počítat s tím, že se mění i jednotlivé potřeby
ve vztahu k obývanému prostředí.  Zdravotní  i duševní  stav a míra závislosti
mohou být v určitém období života velmi determinovány prostředím, ve kterém
se člověk nachází.  Kapacita senzorických, motorických a poznávacích funkcí
musí být využívána optimálně a indikované prostředí by tuto kapacitu nemělo
překračovat.

V případové studii lůžkových hospiců v České republice jsem došla při
analýze staveb (včetně porovnání se zahraničním), jejich financování, relevantní
legislativy a organizační struktury k následujícím závěrům:

Lůžkové  hospice  ve svém  programu  nesou  znaky  „humanizačních
tendencí“, které souvisí s kvalitou života (viz hypotéza č. 3) tím, že prokazují
pozitivní  charakter  vzhledem  k  širokému  spektru  lidských  potřeb.  Tento
charakter se projevuje v respektování příslušných práv (lidské důstojnosti, práv
pacientů,  seniorů  aj.),  tak jak jsou definovány v doporučení RE nebo jiných
vysoce humánních listinách258.

Všechny  lůžkové hospice  u nás  byly  zbudovány  jako  centralizovaná
zařízení se spádovou oblastí kraje či více krajů (spádové oblasti dle VÚSC – viz
část  „Legislativa“,  kapitola  „Koncepce  oboru  Léčba  bolesti  a paliativní
medicína“). Tato skutečnost a rovněž i určitá kulturně-historická tradice měla
vliv na podobu lůžkových hospiců v ČR, které mají větší kapacitu než hospice
v západní Evropě. Průměrný počet lůžek našich hospiců je 28 (nižší kapacita
byla a je limitována ze strany dotačního programu MZČR; cca od 25 lůžek, viz
přepočet na spádové oblasti VÚSC).

Forma  poskytování  specializované  paliativní  péče  v kamenných
hospicích v ČR předurčila vývoj domácí mobilní péče (tzv. mobilních hospiců).
V důsledku měl tento fakt vliv m.j. i na stavební řešení (viz hypotéza č. 5). 

První stavba lůžkového hospice byla inspirována zahraničním modelem
(Anglie),  který  byl  upraven  pro  podmínky  provozování  specializované
paliativní  péče  v českém  prostředí.  Tato  první  stavba  měla  významný  vliv
na další  pokračování  výstavby lůžkových hospiců  v ČR. Mnohdy,  i  když ne
vždy,  hospicový  tým  přejímal  zkušenosti  z jiných  staveb,  a nemohl  použít
vlastní zkušenosti z provozování specializované paliativní péče. Části některých
staveb se pak během provozu musely adaptovat na nové vzniklé potřeby i na
specifické lokální podmínky.

Pro terminálně  nemocného je primárně  důležité tišení bolesti  a léčba
doprovodných  syndromů.  Další  z jeho  potřeb  jsou  uspokojovány
multidisciplinárním  hospicovým  týmem  a v neposlední řadě  též  rodinnými
příslušníky. Pro ně i pro nemocného zde architektura může nabídnout potřebné
soukromí, pohodu a důstojné prostředí.

Pokud  by  si  zřizovatel  programově  deklaroval  poskytování  služeb
v domovu  blízkém  prostředí,  je  potřeba  se zamyslet,  jakými  prostředky  je
možné tohoto charakteru dosáhnout a jakými nikoliv. Je rovněž nutné v tomto
záměru  postupovat  od celku  k detailům,  bez  kterých  není  možné  záměrně
dotvořit zamýšlený a ucelený charakter objektu.

258 Viz část „Legislativa“.
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Otázka  navozování  spirituality  ve stavbách  sociálních  je  velmi
diskutabilní.  Ve fázi  umírání,  dle  Elizabeth  Kübller  Rossové,  prý  člověk
prochází  i určitým  stádiem  „smlouvání“,  kdy  se snaží  zachytit  se jakékoliv
naděje, která by mu pomohla zachovat jeho existenci či zmírnit duševní utrpení.
V některých hospicích se opravdu stává, že se nemocný nechá pokřtít či se opět
navrátí k víře, kterou dříve opustil...V úvahu též připadá podprahové vnímání259,
kterým jsme schopni zachytit z okolí daleko více podnětů, než jsme si schopni
skutečně  uvědomit.  Symbolické  prvky  se propisují  do povědomí  velice
významně, jdou snadno vizualizovat a většinou strhávají i pozornost260.

Myšlenka  hospicového  hnutí  je  však  primárně  „nabídnout“  ne
„přikazovat“. Z hlediska duchovní orientace zřizovatelů a provozovatelů staveb
je velmi těžké mít jakékoliv výhrady k nabízeným službám hospicové paliativní
péče a její formě i prostředí. Vždyť tato péče je tak nesmírně psychicky i eticky
náročná!  Myslím  si  však,  že tak,  jako  je  nedirektivní  jednání  personálu
a respektování pacienta, by se měla chovat i samotná architektura. Být vlídná,
vstřícná,  nabídnout  možnosti  různé  interpretace,  ne  jediné.  Vždyť  právě
důstojnost člověka spočívá mimo jiné i v možnosti volby.

Z hlediska srovnání formy architektury jsem na základě  navštívených
staveb  lůžkových  hospiců  v České  republice  a Německu  (též  jedné  velmi
zajímavé  stavby  na Slovensku,  rešerše  staveb  v USA  a Irsku)  došla
k následujícím závěrům (viz hypotéza č. 4, 5). Potřeby terminálně nemocných
jsou  stejné,  jako  odlišný  se však  jeví  názor  poskytovatelů  péče  vzhledem
k požadavkům na stavbu lůžkového hospice. Odlišné jsou názory na lůžkovou
kapacitu, na podobu staveb a liší se i  specifické aktivity, které jsou v hospici
provozovány. Někdy se může lišit filozofie ve vztahu k určitému záměru; např.
z hlediska podoby a působení staveb  hospice v ČR se snaží být „hotelem“ či
„sanatoriem“ a hospice v SRN naopak zase „domovem“. Architektura i chápání
hospice je velmi ovlivněna kulturou daného státu. Stavby lůžkových hospiců
v ČR mají často institucionální stavební i designové atributy, rovněž transport
zemřelého je odlišný (v závislosti na klasifikaci stavby). Architektura i design
mohou být též velmi ovlivněny vyznáním, kulturou a podmínkami historického
vývoje dané oblasti. Jednotlivé odlišnosti je možné nalézt v pojetí prostorů pro
duchovní  potřeby a rozjímání,  používání  symboliky či  v referenci  k určitému
vyznání.

Podobu  stavby  též  výrazně  určuje  způsob  financování  provozu
a koncepce  poskytované  péče.  Pokud  stavba  není  jednoznačně  určena,  je  v
počátcích  přiklonění  se ke vzorům  jiných  typů  staveb  (sociálním  či
zdravotnickým),  či  vytvoření  nového typu  stavby,  velmi  závislé  na  kultuře,
filozofii i osobnostech zřizovatelů (průkopníků).

Při porovnání našich lůžkových hospiců se stavbami v SRN je možné si
povšimnout,  jak  velká  péče je  kladena stavebním detailům (např.  úrovňové
přechody,  ukončení  či  profilace  madel),  výběru  barev  a materiálů,  nábytku.
Stavby  v  Německu  jsou  často  řešeny  komplexněji  než  v ČR,  kde  lůžkové
hospice  často  postrádají  pečlivě  provedené  detaily,  ucelenou  materiálovou
a barevnou  koncepci.  Stavby  lůžkových  hospiců  v SRN  jsou  výrazněji
orientované i na společenské a psychické potřeby klientů. V ČR je ve stavební
praxi  též  velmi  často  bagatelizován  význam  prostředí  a jeho  působení

259 Podrobněji rozvedeno, viz část „Potřeby“
260 Např. jasná vizualizace: černý kříž na bílém pozadí, většinou v centrální poloze

nade dveřmi, v kombinaci s umístěním v zorném úhlu na lůžko upoutaného klienta
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na člověka, a to i přes to, že velká část respondentů (viz příloha)261 prokázala,
že si tohoto vztahu je vědoma.

Forma  poskytování  paliativní  péče  (tj.  i  podoba  staveb  lůžkových
hospiců)  u  nás  i  v  zahraničí  je  často  ovlivněna  implementací  do systému
zdravotnictví  státu.  Výstavba  lůžkových  hospiců  je  u nás  částečně
spolufinancována  z programu262 Ministerstva  zdravotnictví,  které  hospic

definuje jako nestátní zdravotnické zařízení.263,264 Hospicové lůžko bylo u nás
klasifikováno jako lůžko následné péče.

Výše příspěvku státní  dotace z programu MZČR se relativně  snižuje
(limitní rozpočet příspěvku stanovený na jedno lůžko nesleduje reálný vzrůst
cen ve stavebnictví). Orientační výše nákladů na jedno lůžko, která je uvedena v
programu podpory, je 2,08 mil. Kč (1,6 mil. Kč – 70%), skutečné náklady jsou
však  vyšší  (2,5-2,7 mil.  Kč).  Ve  výběru  podporovaných  projektů  MZČR
upřednostňuje subjekty s větším podílem vlastních zdrojů. 

Jelikož  jsou  stavby  chápány  jako  zdravotnická  zařízení  (viz  výše  –
definice MZČR), jsou v tomto duchu i stavěny a často i vybaveny. Náklady
na technologické části  představují,  kromě  samotných stavebních částí  stavby,
poměrně  významný  podíl  (cca  10%).  Pro  budoucí  vývoj  zařízení  tohoto  či
podobného typu by bylo vhodné přehodnotit obsah pojmu „vysoký technický
standard“265 staveb.

Provoz lůžkového hospice  je  financován vícezdrojově.  Část  nákladů
musí  hospice  hradit  z  vlastních  zdrojů,  tj.  roste  význam  kancelářské
a administrativní práce (fundraising, propagace, medializace), připojují se další
podpůrné činnosti (edukace, služby). Toto má přímý vliv na formu architektury
– objem a program stavby (viz hypotéza č. 5).

Obložnost  lůžkových  hospiců  se pohybuje  kolem  90%,  při  nižších
kapacitách se provoz výrazně prodražuje. Na to má vliv i umístění stavby (viz
hypotéza č.  5). Stavba lůžkového hospice musí být dostupná, kapacita přímo
úměrná požadavkům uvažované lokality.

Do budoucna je nutno předpokládat, že část nákladů na provoz by měla
být financována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, jako úhrada
lůžek,  která  jsou  lůžky  zdravotně-sociálními.  Tato  změna  však  předpokládá
změnu legislativy na úseku zdravotnictví a sociální péče.

Významným zdrojem financování by se měl stát příspěvek od klientů
hospice,  obdobně  jako  tomu je  například  v domovech  důchodců  a  ústavech
sociální  péče.  Této  možnosti  ale  musí  opět  předcházet  změna  legislativy  a

261 Vlastní dotazníkové šetření se nachází v příloze (Dotazníkový průzkum 2005)
262 Odbor zdravotně sociální péče Ministerstva zdravotnictví, prezentace:

Služby paliativní péče v systému zdravotní péče v České republice, vytvořeno
14.5.2004; rovněž program MZČR – Podpora humanitárních projektů

263 Filec, V., Úloha Ministerstva zdravotnictví při vzniku hospicových zařízení,
prezentace PPT, 2004

264 Registrace dle zákona 160/1992 Sb., „o zdravotní péči v nestátních
zdravotnických zařízeních“

265 Filec, V., Úloha Ministerstva zdravotnictví při vzniku hospicových zařízení,
prezentace PPT, 2004 – „normou je v hospici vysoký technický standard
vybavení“ x Ing. M. Běťák, Citadela, Valaššké Meziříčí: Pokud jde o zmínku, že
některé hospice používají centrální rozvod kyslíku a podtlaku pro odsávání
sekretů, tak jenom doplňuji, že to mnohým působí problémy a postupně od tohoto
řešení v praxi ustupují.
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zejména politická shoda napříč  stranami  v Poslanecké sněmovně  Parlamentu
ČR o změně systému zdravotnictví a sociální péče v České republice.

Stavba lůžkového hospice není závazně definována jako zdravotnické
zařízení, přesto je v praxi jako zdravotnická chápána. Toto zařazení stavby má
přímý  vliv  na formu  architektury  (viz  hypotéza  č.  5).  Důsledkem  tohoto
nevyjasnění může být nepřiměřené kladení požadavků  na technologické části
stavby a dimenzování266.  Další problém může představovat i lidský činitel při
schvalování dokumentace k územnímu řízení a kolaudaci stavby.

Realizované  stavby  lůžkových  hospiců  v ČR  respektují  relevantní
dokumenty  RE  (z oblasti  lidských  práv)  a nejsou  v rozporu  ani  s jinými
v zahraničí vydanými dokumenty (např. práva pacientů, seniorů).

Z hlediska  komplexnosti  a holistického  pojetí  je  péče  v lůžkovém
hospici náročnější než v sociálních zařízeních267. Hospic má samostatný a velmi
činný  management,  který  hraje  velmi  významnou  roli  při  zajišťování
potřebných financí na svůj provoz.

Hospicový tým je tvořen interními či  externími zaměstnanci několika
různých profesí. Toto má přímý vliv na formu architektury – z hlediska počtu
samostatných  či  sloučených  pracovišť  a prostor  pro  specifické  činnosti  (viz
hypotéza č. 5). Práce v hospici je velmi fyzicky i duševně náročná. Stavba by
měla  personálu  zajistit  optimální  podmínky  pro  provozování  péče  i vhodné
pracovní prostředí. Spokojenost personálu s pracovním prostředím má nepřímý
vliv na těžce nemocné z hlediska prioritního významu péče pro kvalitu jejich
života (viz hypotéza č. 3).

• Hypotézy

1. Je  prostředí  vytvářeno  vždy  tak,  aby  vyhovovalo  uživatelským
potřebám? NE, vždy tak vytvářeno není.

V teoretické i praktické části  práce bylo  ověřeno,  že člověk je  velmi
komplexní  bytostí  a jeho  potřeby  obsahují  více  dimenzí  než  jen  uspokojení
biologické a zajištění materiální existence.

Pokud prostředí nebo stavba nerespektuje určité potřeby, může uživateli
způsobit  újmu,  která  v důsledku  disability  bude  znamenat  již  handicap.  Při
hodnocení,  zda  prostředí  nebo stavba vyhovuje  indikovaným uživatelům, je
nutné  vycházet  jak  z praktických  zkušeností  z provozu  stavby,  tak  z inter-
disciplinárních teoretických poznatků (např. teorie potřeb).

2. Může prostředí staveb do jisté míry kompenzovat určité handicapy?
ANO, je zde velký potenciál.

Z hlediska  senzorických  vjemů  je  možné  vhodným  stavebním  či
architektonickým  řešením  kompenzovat  určité  nedostatky  posílením  těch
vlastností,  které  mohou  být  zaznamenány  zbytkovými  částmi  poškozeného
smyslu nebo pomocí smyslů  ostatních.  V případě  pohybových a motorických
handicapů je možné uzpůsobovat náročnost prostředí, aby se stalo přístupným
a nevytvářelo  nežádoucí  bariéry.  Pro  uživatele  s poruchami  vnímání
a poznávacích  funkcí  hraje  charakter  prostředí  i užitný  design  rovněž
významnou roli.

266 Např. zabudované vedení medicinálních plynů, z hlediska dimenzování je to
nárůst objemu z hlediska světlých výšek či komunikačních profilů aj.

267 Zhruba dvojnásobně z hlediska potřeb na provozní personál než např. v domech
pokojného stáří (Jakeš, 2002)
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3. Může mít architektura prospěšný vliv na těžce nemocné či  velmi
staré uživatele? ANO, respektuje-li jejich specifické potřeby.

Věkové složení obyvatelstva v České republice k roku 2005 obsahovalo
15% seniorů,  v roce  2050 by  se však podle  prognóz měl  tento  podíl  zvýšit
až na 30%268. Stáří, vzhledem k naší společnosti i k prostředí, stále představuje
určitý  handicap.  Senzorickými  poruchami  trpí  v současné  době  ¼ seniorské
populace (65+) a ve stáří  nad 80 let  je podíl  handicapovaných ještě  mnohem
vyšší269.

V určité  fázi  či  období  života  se nároky,  které  prostředí  klade
na uživatele,  mohou  stát  tak  významnými,  že způsobí  dočasnou  či  trvalou
závislost uživatele na pomoci jiných. Tato skutečnost má vliv jak na zdravotní,
tak sociální péči, a vzhledem ke zvyšujícímu se procentu stárnoucích obyvatel
se problém může stát neřešitelným.

Vytvářet prostředí s prospěšným vlivem na těžce nemocné znamená brát
významný  ohled  i na nemateriální  potřeby  (sociální,  psychické  a duchovní
potřeby), které mohou nabývat v průběhu nemoci na významu. Jelikož je pro
těžce nemocného prioritní  péče a rodina,  je  důležité,  aby prostředí  vytvořilo
adekvátní  pracovní  podmínky  i zázemí  pro  odehrávání různých  intimních,
společenských i duchovních vztahů.

4. Jsou-li  potřeby  terminálně  nemocných  shodné,  je  shodná
i architektura  lůžkových  hospiců?  NE,  tyto  stavby  jsou  rozdílné
z hlediska průmětu mnoha různých faktorů.

Architektura  a uměle  vytvářené  prostředí  obsahuje  velmi  mnoho
informací o civilizační úrovni a charakteru společnosti, a jelikož způsob, jakým
lidé existují na zemi, je i obrazem určitého sociálně ekonomického uspořádání,
lze  si  jednotlivé  formy  a typy  staveb  spojovat  s konkrétními  příčinami,
událostmi či názorem. Z různých odlišností se lze zároveň poučit.

5. Je  forma  architektury  nezávislá  na ostatních  složkách  životního
prostředí?  NE,  architektura  tvoří  podstatnou  součást  životního
prostředí a je průmětem mnoha různých vědních disciplín.

Na konkrétní případové studii lůžkových hospiců je možné spatřit, jak
byla  architektura  těchto  objektů  ovlivněna  legislativou,  financováním,
medicínou  atd.  V základech  totožná  myšlenka  poskytování  specializované
paliativní  hospicové péče v samostatném objektu byla v jednotlivých zemích
interpretována více či méně odlišným architektonickým pojetím.

6. Jsou si  producenti  staveb v ČR vždy vědomi  specifických potřeb
uživatelů?  NE,  vždy tomu tak není,  a velmi  často ani  vědomosti
neznamenají aplikaci do stavebního řešení.

Z pohledu  vlastního  dotazníkového  šetření  je  na příkladě  lůžkových
hospiců patrné, že vzájemná interdisciplinární diskuse o návrhu stavby probíhá.
Otázkou však je, v jaké šíři se tato výměna informací týká komplexního řešení
stavby a kde je či není soustředěna pozornost.

Faktor  limitující  kvalitu  provedeného  řešení  může  do jisté  míry
představovat  i obtížná  situace  z hlediska  financování.  V mnohých  případech
však  větší  péče  a zájem  o prostředí  nemusí  vůbec  znamenat  nepřiměřené
navýšení rozpočtu.

268 Glosová, D. a kolektiv: Bydlení pro seniory, Era, Brno 2006, kapitola Jak
stárneme …, Boris Burcin, Tomáš Kučera, str. 14

269 Prof. MUDr. E. Topinková, CSc. Geriatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha,
rozhovor/konzultace, 12/2006
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Další  problém  zřejmě  spočívá  v dostupnosti  informací.  Z hlediska
časové  náročnosti  i úsilí  vynakládaného  na jejich  získávání  je  možné,
že dochází  k rezignaci  na jejich  komplexnost  či  fragmentaci  znalostí  dle
profesní rutiny.

 10.3 Závěry pro další rozvoj vědy nebo pro realizaci v praxi

Pro  další  rozvoj  tvorby  kvalitního  prostředí  je  nutné  se podrobně
zabývat  jednotlivými  potřebami  a nároky,  které  jsou  kladeny  jednotlivými
uživateli.  V určitých  případech,  kdy  jsou nároky  některých uživatelů  natolik
specifické,  že by  svou  projekcí  do prostředí  způsobily  kolizi  o omezily  tak
uživatele jiné, bude nutné zvolit určitý kompromis, který by nezabraňoval ani
nekomplikoval společné využití.

Dále  je  potřeba  zpřesnit  jednotlivé  interdisciplinární  poznatky
o senzorickém  vnímání,  pohybových  a intelektuálních možnostech  uživatelů
ve vztahu  k životnímu  prostředí  a tyto  znalosti  pak  implementovat
do stavebního řešení i legislativy.

Je  též  nutné  zamyslet  se nad  současnou formou  a strukturou  staveb,
které  mají  vztah  k nastávající  demografické  změně.  Měla  by  být  učiněna
vhodná opatření k maximální adaptabilitě a flexibilitě prostředí sledující vývoj
lidského jedince a měl by být kladen důraz na vytváření přirozeného prostředí.

Z hlediska produkce stavebního prostředí by měly být posíleny i určité
oblasti  ve vzdělávání technických profesí, a to zejména znalost obecné teorie
potřeb  člověka  a její  důsledky  pro  prostředí  a stavby,  znalost  specifických
potřeb  handicapovaných,  čití  a vnímání  ve vztahu  k prostoru,  materiálům,
barvám atd.

 10.4 Přehled publikovaných i nepublikovaných děl, prezentace
výsledků

Jednotlivé  výsledky  práce  byly  prezentovány  následujícími  způsoby
a aktivitami:

• Grant FRVŠ, Samostatně  stojící  lůžkový hospic jako specifický druh
sociálních staveb, 2005

• Grant  IGS,  Specifika  poskytování  paliativní  péče  a její  nároky
na vybavení a charakter staveb, 2006

• Grand  NČA,  Projekt  „HOSPICOVÉ  DOMY“  je  zaměřen
na internetovou  prezentaci  staveb  českých  samostatně  stojících
lůžkových hospiců, 2006

• Spoluúčast na německém programu Herbert Quand Altana, pod záštitou
Technische  Universität  Dresden,  Fakultät  Architektur,  Institut  für
Gebäudelehre  und  Entwerfen,  Professur  für  Sozial-  und
Gesundheitsbauten, analýza vybraných německých lůžkových hospiců
a jejich  srovnání  s hospici  českými  ve smyslu  stavebním
a architektonickém, 2006

• Mezinárodní  studentská  konference  „Student  initiatives  and  research
projects  in  the  fields  of  management,  ecology,  politics  and culture“
v Petrohradě,  11-15.4.  2005,  příspěvek:  „The  Question  of  Cultural
Development from the Architecture View“
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• Konference  „Przyrodnicza  rewitalizacja  miast“  v Lublinu,  25-26.10.
2005, příspěvek: „The Transformation of the older Buildings into the
Hospice Houses in Czech Republic“

• Město  bez  bariér,  City  without  barriers,  23.-24.5.2006,  ABF,  a.  s.,
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• Prezentace  vybraných  poznatků  v rámci  předmětu  105  YSSB
„Sociologie  sídel  a bydlení“  a 105  SV11  „Estetika  a sociologie“
na Fakultě stavební ČVUT

• Internetové stránky: http://hospice.fsv.cvut.cz/

• Příspěvek „Hospicové domy“, uveřejněno na internetovém portálu 
e-Stav, vydáno 17. května 2006, zdroj:
http://www.estav.cz/zpravy/juniorstav/ js06-hospicove-
domy.html?x=infospy_eStav
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 11 Annotation

 11 Annotation

The thesis proves a certain relationship between a built  environment
and  specific  user  needs.  Building  and  environment  attributes  are  analysed
mainly from the view of possible benefit for life quality of users with handicap.

The  thesis  further  responses  to  the  contemporary  tendencies  of  a
demographic  development  (in  the  Czech  Republic  and  also  in  Europe),
tendencies  of  increasing  tasks  for  environment  quality  and  sustainable
development too.

A case study is focused on inpatient hospice units, which have very
specific purpose and also they have very humanized philosophy for primary
users –  terminally  ill  patients.  Theory  and general principles could  be used
analogically  for  some  close  building  types  too.  Solutions  for  environment
adaptability, regarding sensory, kinetic or cognitive  failures, are applicable also
in a wider typological scale.
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 1 Analýza staveb lůžkových hospiců, Česká republika

 1.1 Hospic sv. Anežky České, Červený Kostelec

 1.1.1 Údaje o stavbě

Zřizovatel: Diecézní charita v Hradci Králové
Projektant: Jan Falta
Kapacita: 30 lůžek
Datum otevření: 8.12. 1995
Koncepce MZČR: podpořen dotací, modelové zařízení v ČR

 1.1.2 Situace

Objekt hospice se nachází nedaleko centra města Červeného Kostelce.
Budova  je  v klidové  zóně,  která  navazuje  na parkovou  část  a zástavbu
rodinných  domků.  Lokalita  je  snadno  dostupná  z městského  centra
a od veřejných dopravních prostředků (vlakového a autobusové nádraží). Poblíž
hospice, směrem k jihu, jsou v přímém sousedství sportoviště (fotbalové hřiště
a tenisové kurty).  Hlavní  ulice  5.  května,  která  stavbu ohraničuje  ze severu,
vyúsťuje po několika metrech směrem na východ přímo na hlavní náměstí T.G.
Masaryka.

 1.1.3 Koncepce

Hospic sv. Anežky České byl vybudován jako první modelové zařízení
v České  republice.  Velký  podíl  na vybudování  tohoto  hospice  měla  m.j.
především  MUDr.  Marie  Svatošová,  která  se stala  hlavní  propagátorkou
a realizátorkou  hospicové  myšlenky  v ČR.  Projekt  byl  podpořen  dotací
Ministerstva zdravotnictví ČR. Inspirací byl britský model lůžkového hospice.

Původně  měl  první  modelový hospic  vzniknout  rekonstrukcí  objektu
v Malých Svatoňovících, kde se ale zvedla vlna odporu a projekt byl zde pro
nepochopení zamítnut. Město Červený Kostelec bylo vybráno m.j. i z hlediska
přítomnosti potřebného pracovního potenciálu pro hospic.

Tento hospic byl zamýšlen jako centrální zařízení pro spádovou lokalitu
kraje. Pro preterminálně a terminálně nemocné pacienty, kteří mohou zůstávat
ve svých  vlastních  domácnostech,  bylo  v červnu  1998   otevřeno  hospicové
poradenské centrum spojené s půjčovnou zdravotnických pomůcek.  Diecézní
charita dále provozuje v městě i jeho okolí další zařízení s přímou i nepřímou
návazností na hospic, jako je např. Háčko (víceúčelové charitní středisko, kde je
m.j.  i ubytovna  stážistů  hospice  a byt  kněze),  CHPS  (Charitní  pečovatelská
služba Červený Kostelec) či  CHOPS (Charitní ošetřovatelská služba Červený
Kostelec).

 1.1.4 Architektonický koncept

Jedná  se o dvoupodlažní  podsklepený  objekt,  kde  je  nadzemní  část
uspořádána do dvou na sebe kolmých trojtraktů, a polozapuštěný suterén včetně
parkovacích  a technických  místností  vytváří  obytnou  terasu  přístupnou
z přízemí.

Budova  je  situována  podél  hlavní  komunikace  a využívá  terénních
rozdílů k optickému snížení hmoty v nízkopodlažní zástavbě rodinných domů.
Rovnoběžnou polohou jednoho traktu s komunikací dochází rovněž k zamezení
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šíření hluku z automobilové dopravy. Všechny pokoje jsou situovány směrem
k obytné terase, tj. na jihovýchod a severovýchod.

Střecha  objektu  je  segmentová,  ve středu  prolomena  světlíkem  pro
osvětlení centrálně umístěného schodiště.

 1.1.5 Prostorové uspořádání

Klientské pokoje jsou rozmístěny ve dvou podlažích, což si při kapacitě
2  x  15  lůžek  vynucuje  dvě  samostatné  sesterny  na každém  patře.  Poloha
sesterny  je  pro  ošetřující  personál  výhodná  vzhledem ke své  centralizované
poloze  ve středu  dispozice.  Komunikace,  které  jsou  umístěny  ve středu
trojtraktu, jsou přímé, bohužel pouze čelně osvětlené.

Provozní,  správní  a ostatní  místnosti  jsou  umístěny  směrem  vně
od pobytové  terasy.  Kuchyň,  sklady  a místnost  posledního  rozloučení  jsou
umístěny  v suterénu.  Odvoz  zemřelého  je  realizován  postranním  vstupem.
V suterénu též funguje samostatně obchod, který je přístupný přes vlastní vstup
ze strany ulice.

Ilustrace 1: Půdorys 1.PP a 1.NP

Ilustrace 2: Půdorys 2.NP a legenda

 1.1.6 Materiály a barvy

Materiálové  řešení  interiéru  nepředstavuje  nijak  výraznou  koncepci.
Stěny i stropy jsou bílé  a jako nášlapná vrstva je použito žlutavé keramické
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dlažby či  béžového linolea.  V méně  exponovaných částech se objevuje  šedý
koberec.

Materiály,  které se nejvíce uplatňují  v exteriéru,  jsou tradiční omítka,
plechová střešní krytina a keramický obklad.

 1.1.7 Individuální zóna

Čtrnáct pokojů je jednolůžkových s přistýlkou, dva pokoje čtyřlůžkové
a na přání klientů prý byly zřízeny dva pokoje dvoulůžkové1. Každý pokoj má
své vlastní  hygienické  zázemí  a jednolůžkové pokoje  obsahují  přistýlku  pro
možné přenocování doprovázejících. V objektu hospice je též možno přespat
v samostatných hostovských pokojích (možnost pro doprovázející či stážisty).

 1.1.8 Společenská zóna

V přízemí je veřejně přístupná kavárna a čajovna, za níž je v prosklené
části  zimní  zahrada.  V patře  je  kaple,  která  funguje  jako  oddělitelná  část
od sousedního  prostoru  jídelny  zaměstnanců.  Dalším  místem  společného
využívání  je  obytná terasa,  na kterou je možný přímý vstup přímo z pokojů
umístěných v přízemí.

 1.1.9 Provozní místnosti

Provozní  místnosti  se nacházejí  vždy  na protějších  stranách  naproti
pokojům.  Centrální  pozici  přitom  zaujímá  sesterna,  která  má  i blízko
k vertikálním  komunikacím  (schodišti  a výtahu).  Provoz  kuchyně,  prádelny
a sklady  jsou  umístěny  v suterénu.  V suterénu  je  rovněž  umístěna  místnost
posledního rozloučení.

 1.1.10 Ostatní místnosti

V hospici je v suterénu umístěna prodejna s levnými oděvy, která nabízí
i drobné reprografické služby. Prostory pro tento obchod jsou pronajímány. Pod
obytnou  terasou  jsou  zabudovány  prostory  garáží  (dvě  stání)  a další  dvě
technické místnosti.

 1.1.11 Komunikace

Komunikace jsou přímé, široké, osvětlené přirozeným světlem pouze
čelně. Chodba je po obou bocích obestavěna, na straně jedné pokoji a na straně
druhé  ostatními  provozními  místnostmi.  Boky  komunikace  jsou  opatřeny
plochými madly a ochranou proti oděru v soklové partii.

1 Tato informace pochází z ústních zdrojů.
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 1.2 Hospic sv. Lazara, Plzeň

 1.2.1 Údaje o stavbě

Zřizovatel: Občanské sdružení Hospic sv. Lazara
Projektant: Jiří Fleisner
Kapacita: 28 lůžek
Datum otevření: 20.3. 1998
Koncepce MZČR: podpořen dotací

 1.2.2 Situace

Hospic  sv.  Lazara  působí  v objektu  řadového  domu  v komplexu
vícepodlažních  bytových  domů.  Objekt  je  vzhledem  k městu  situován
v centrální  části,  nedaleko  hlavního  železničního  nádraží.  Zastávka  městské
hromadné dopravy je velmi blízko samotného objektu, přímo v Sladkovského
ulici,  do které  je  obráceno  hlavní  průčelí  domu,  ve kterém  je  hospic.  Tato
lokalita je středně rušná.

 1.2.3 Stavební koncepce

Hospic byl vybudován za velkého přispění magistrátu města Plzeň. Pro
hospic byl vybrán objekt, který se v době jednání stavebně upravoval na bytový
dům, poté byla jeho koncepce změněna a byl adaptován pro svůj současný účel.

Ilustrace 3: Půdorys 1.PP, 1-5.NP

 1.2.4 Architektonický koncept

V případě  Hospice  sv.  Lazara  se jedná  o rekonstrukci  pětipodlažního
bytového  domu  s jedním  podzemním  podlažím  a adaptovaným,  nyní
využívaným podkrovím. Tento dům byl postaven kolem roku 1925. Zatímco
hlavní  uliční  fasáda  nedoznala  výraznějších  změn  (kromě  střešních  oken),
ve dvorní části byla zřízena výtahová věž pro dva lůžkové výtahy, dále přízemní
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garáže a pomocné provozní prostory, které se staly podnoží pro později zřízenou
terasu a zimní zahradu. 

 1.2.5 Prostorové uspořádání

Prostorové uspořádání  je  výrazně  ovlivněno vertikálním charakterem
adaptovaného objektu. Dům má dvě vestavěná schodiště na obou stranách a dva
centrálně  umístěné  výtahy  při  dvorní  fasádě.  Vše  je  propojeno  ve středu
umístěnou podélnou komunikací, ze které jsou obsluhovány všechny příslušné
prostory.

V suterénu jsou provozní místnosti, ve čtyřech patrech klientské pokoje
s provozním  zázemím  a v podkroví  jsou  umístěny  kanceláře.  V přízemí
se nachází recepce, společenské prostory a další provozní místnosti.

 1.2.6 Materiály a barvy

Řešení  interiéru  hospice  je  bez  výraznější  materiálové  i barevné
koncepce.  Na chodbách  je  použito  žlutého  nátěru  na zdech  po výšku  dveří,
ostatní  stěny  i stropy  jsou  bílé  (vyjma  sytě  žluté  místnosti  posledního
rozloučení).  Jako  podlahová  krytina  je  použito  světlé  keramické  dlažby,
v kombinaci s béžovým vzorovaným linoleem či šedým kobercem.

V exteriéru  se vychází  z historického  řešení  domu,  kde dominantním
materiálem je omítka.

 1.2.7 Individuální zóna

Převážná  většina  pokojů  je  situována  při  severozápadní  fasádě,  tj.
s okny  do Sladkovského  ulice.  Po stavebních  úpravách  došlo  v roce  2003
ke zvýšení kapacity o další 4 lůžka a jako klientské pokoje byly využity i menší
prostory  orientované  do dvora  (jejich  průchodná  šířka  dveří  však  zůstala
nezměněna, 80 cm, a stala se určitou provozní bariérou). 

V každém  lůžkovém  patře  se nachází  pět  jednolůžkových  pokojů
a jeden  dvoulůžkový.  Ke dvěma  jednolůžkovým  pokojům  náleží  společná
koupelna, dvoulůžkový pokoj má vlastní koupelnu a zbylý jednolůžkový pokoj
je bez vlastního sociálního zázemí.

Pokoje  jsou  od vnitřní  předsíně  odděleny  shrnovacími  dveřmi,  které
někdy během provozu zůstávají otevřené.

 1.2.8 Společenská zóna

V přízemí  se nachází  víceúčelová  místnost,  jejíž  součástí  je  též
oddělitelný prostor, sloužící jako kaple. Tato víceúčelová místnost slouží jako
společenská místnost,  jídelna, knihovna, přednášková místnost či  prostor pro
arteterapii.

Dalším společně využívaným prostorem je zimní zahrada a terasa, která
je  situována  ve dvoře  v prvním  patře  nad  garážemi.  Přístup  do všech
společenských prostor je bezbariérový.

 1.2.9 Provozní místnosti

Provozní místnosti jsou též svázány a ovlivněny převažující vertikalitou
objektu. Čtyři lůžková podlaží jsou provozně rozdělena a obsluhována dvěma
sesternami  (jedna  sesterna  vždy  na dvě  podlaží)  a pro  dvě  podlaží  jsou  též
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společné  umývárny  s velkou  vanou,  které  se s místností  sesterny  po patrech
dvakrát střídají.

Přípravna  jídel  se nachází  v přízemí,  jídlo  se dováží.  Poměrně
komplikované je umístění  pietní  místnosti,  která je  umístěna v suterénu tak,
že její  předsíň  je  součástí  hlavní  komunikace,  a je-li  tato místnost  obsazena,
musí být tento úsek obcházen. Místnost je navíc oddělena pouze shrnovacími
dveřmi, osvětlením se signalizuje její obsazení.

Kanceláře vedení, včetně lékařského pokoje, jsou v podkroví.

 1.2.10 Ostatní místnosti

Sklady  a technické  zázemí  jsou  umístěny  v suterénu.  Garáže  a další
příruční sklady se nacházejí v přízemí.

 1.2.11 Komunikace

Vnitřní komunikace jsou v podstatě tvořeny vertikálními prvky a jednou
přímou vnitřní chodbou. Tato chodba se napojuje na podesty krajních schodišť,
přes  která  je  nepřímo  osvětlená  přirozeným  světlem,  jinak  je  osvětlována
umělým osvětlením.

Schodiště  jsou  přímá,  dvouramenná,  osvětlená  denním  světlem.
Ve středu u dvorní fasády se nacházejí dva lůžkové výtahy, z čehož do podkroví
má dojezd pouze jediný.
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 1.3 Hospic sv. Alžběty, Brno

 1.3.1 Údaje o stavbě

Zřizovatel: Občanské sdružení Gabriela
Projektant: firma Laspon
Kapacita: 16 lůžek
Datum otevření: 1.6. 1998 – 09/2001, znovu 1.4. 2004 
Koncepce MZČR: Podpořen dotací

 1.3.2 Situace

Hospic  sv.  Alžběty  se nachází  v prostorách  budovy  Konventu  sester
Alžbětinek  nedaleko  centra  města  Brna  (na druhé  straně řeky  leží  areál
Brněnských výstav a veletrhů). Pozemek je v klidné lokalitě, na severu lemován
řekou Svratkou a na jihu ulicí  Kamennou,  kterou se lze po několika  metrech
směrem na východ dostat na zastávku městské hromadné dopravy. V nejbližším
okolí  se nachází  bytová  a individuální  zástavba  a nedaleko  je  též  domov
pokojného stáří. Hospic samotný užívá prostory ve dvou traktech východní části
objektu, ve druhém nadzemním podlaží.

 1.3.3 Koncepce

Hospic  sv.  Alžběty  v Brně  navázal  na činnost  předchozího  hospice,
který na stejném místě, v konventu sester Alžbětinek, působil do září roku 2001
v rámci Masarykova onkologického ústavu, kterým byl poté i zrušen. Od roku
2002  usilovalo  občanské  sdružení  Gabriela  o obnovení  činnosti  hospice.
Od ledna  2004  působí  v rámci  hospice  poradna  a půjčovna  pomůcek
a od 1.4. 2004  zahájila  svou  činnost  lůžková  stanice  s kapacitou  10  lůžek.
22. prosince 2004 byla po rekonstrukci zkolaudována i přilehlá část konventu,
čímž se kapacita  zvýšila na 16 lůžek.

 1.3.4 Architektonický koncept

Budova konventu, ve které je hospic umístěn, je památkově chráněným
objektem,  proto  byly  stavební  zásahy  provedeny  v minimální  míře.  Svým
provozním řešením i vybavením je hospic velice atypický.

Ilustrace 4: Půdorys 2.NP a situace areálu
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 1.3.5 Prostorové uspořádání

Prostory hospice se nacházejí v patře ve dvou traktech objektu. Vstup
do hospice je po společném schodišti,  do každé části lze vstoupit samostatně,
nebo projít uvnitř přes místnost sesterny.

Objekt je řešen jednoduše jako dvoutrakt. Část místností i chodeb má
klenuté stropy. V objektu je též umístěn výtah, který je využíván společně a leží
na protější straně ve dvorní části.

 1.3.6 Materiály a barvy

Barevné  i materiálové  řešení  je  minimální,  stěny  i klenby  jsou  bílé,
podlahová  krytina  je  tvořena  linoleem,  keramickou  dlažbou  a kobercem.
Na chodbách  a v některých  místnostech  jsou  velmi  výrazným  prvkem  bílé
záclony. V exteriéru dominují klasické materiály jako omítka a pálená střešní
krytina.

 1.3.7 Individuální zóna

V hospici  jsou  čtyři  jednolůžkové  pokoje  a šest  pokojů  je
dvoulůžkových.  Žádný s pokojů  nemá vlastní  hygienické zařízení,  v každém
traktu  je  vždy  jedna  společná  toaleta  (absence  sociálního  zařízení  je
kompenzována mobilními prostředky).

 1.3.8 Společenská zóna

V době  návštěvy  (rok  2005)  nebyla  v hospici  žádná  společenská
místnost ve smyslu možnosti společného využívání klienty hospice. Byla zde
však zřízena nová místnost,  jejíž  využití  by vzhledem k nedostatku prostoru
v hospici mohlo být víceúčelové (kaple, poradní místnost, společenská místnost
aj.)

 1.3.9 Provozní místnosti

Na konci  jednoho  traktu  se nachází  sprcha,  na konci druhého  pak
centrální koupelna s vanou. Koupelna má rovněž klenuté prostory a je přímo
osvětlena. Sesterna je umístěna v poloze, kde se oba trakty stýkají, je však díky
této skutečnosti  průchozí.  Na sesternu navazuje lékařský pokoj,  fungující  též
jako  spisovna.  V dalším sledu  je  zde  umístěna kuchyňka  a přípravna,  vedle
čistící  místnost. Bokem, ke konci traktu, je ještě  navíc část, kde je umístěna
kancelář ředitele  a sklad  s archívem.  Pro  personál  je  zde  též jedna  denní
místnost.

 1.3.10 Ostatní místnosti

Hospic má minimum místností, sklady jsou řešeny příručně v nikách,
výklencích či volně stojících skříních.

 1.3.11 Komunikace

Vnitřní  komunikace  jsou  tvořeny  přímými  chodbami,  které  jsou
zaklenuté a bočně osvětleny denním světlem. Součástí mohutných stěn jsou též
výklenky,  které  jsou  maximálně  využívány  pro  skladovací  potřeby  hospice.
Ve třetině  delšího traktu se nachází vedlejší  schodiště,  kterým je možno sejít
do průchodu vedoucího pod patrem do dvora.  Hlavní  trojramenné schodiště,
které je využíváno společně, je již mimo uzavřenou část hospice.
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 1.4 Hospic Štrasburk, Praha

 1.4.1 Údaje o stavbě

Zřizovatel: Občanské sdružení Hospic Štrasburk
Projektant: Josef Krška
Kapacita: 26 lůžek
Datum otevření: 5.9. 1998
Koncepce MZČR: Podpořen dotací

 1.4.2 Situace

Hospic Štrasburk se nachází několik metrů severně od náměstí Starých
Bohnic v městské části Praha 8. Pozemek je při  areálu psychiatrické léčebny
Bohnice.  Tato  poloha navazuje  na kvalitní  a rozsáhlé  přírodní  zázemí  areálu
léčebny.  Původní  historická  budova  hospice  je  umístěna  na křížení  ulic
Bohnické  a Na Pískovně.  Nová  budova  byla  dostavěna  v prostoru  zahrady
a na severní straně  je lemována areálovou komunikací psychiatrické léčebny.
Hned před objektem je umístěna zastávka městské hromadné dopravy a další
linky jsou dostupné po několika metrech směrem na jih.

 1.4.3 Koncepce

Objekt  hospice se skládá ze dvou budov – objektu rekonstruovaného
a dostavby.  Historický  dvoupodlažní  objekt  má  obdélníkový  půdorys
s částečným podsklepením.  Tato budova byla postavena v období  1890-1900
a dříve sloužila jako zájezdní hostinec, později jako ubytovací zařízení. Nyní je
tato stavba součástí památkově chráněných objektů areálu léčebny. 

Nová přistavěná část je rovněž jednoduchého obdélníkového půdorysu
s podélnou  osou kolmou na stávající  objekt.  Kompozice  s dostavbou vytváří
zastavění  ve tvaru písmene „L“.  Obě  budovy jsou propojeny  komunikačním
krčkem.

 1.4.4 Architektonický koncept

Hmotově je nová přístavba provedena v přibližně stejném objemu jako
stávající  objekt,  má  stejně  vysoký  hřeben  i celkový  architektonický  výraz.
Dominantním  prvkem  je  prosklená  stěna  spojovacího  krčku  s pohledově
řešenými  sloupy.  Severní  fasáda  je  velice  strohá,  zatímco  jižní  je  členěna
většími  francouzskými  okny v přízemí  s výjezdem invalidních  vozíků  přímo
na terén - resp. zpevněnou plochu, v patře s výjezdem na balkón. 

Střecha je členěna vikýři obdobně jako stávající budova. Střední pole
jižní fasády je kompozičně dominantní s většími francouzskými okny a větším
vikýřem ve střeše - oknem. Objekt má zvýrazněné přízemní podlaží, a to jak
barevně,  tak  i horizontálním  členěním do výše  balkónu.  Spojovací  krček  je
do zahrady  maximálně  prosklen,  zatímco  v severní  fasádě  se jedná  pouze
o okna  a v přízemí  o dveře.  Tyto  otvory  jsou  zvýrazněny  probíhajícím
kruhovým sloupem.

 1.4.5 Prostorové uspořádání

Hospic  je  umístěn  v dvou  hmotově  přibližně  stejně  velkých
dvoupodlažních  podsklepených  objektech  s podkrovím. Obě  budovy  jsou
vzájemně spojeny krytou prosklenou komunikací (krčkem).
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V přízemí je v novostavbě umístěno sedm jednolůžkových klientských
pokojů,  z čehož  je  pět  z nich  orientováno  na jih  a dva  na sever.  V ostatních
částech je provozní zázemí.  Patro novostavby je dispozičně  obdobné. Každé
dva pokoje mají vždy společnou předsíň a sociální zázemí. Prostor podkroví je
celý využit k provozním účelům hospice.

Ilustrace 5: Půdorys 1.PP a 1.NP

Ilustrace 6: Půdorys 2.NP a 3.NP

V přízemí  historické  budovy  jsou  umístěny  převážně  provozní
a společenské  místnosti  a jeden  trojlůžkový  pokoj  s vlastním  sociálním
zařízením.  V prvním  patře  je  šest,  a v druhém  podkrovním  patře  čtyři
jednolůžkové pokoje, každý z nich má své vlastní sociální zařízení.

 1.4.6 Materiály a barvy

Materiálové a barevné řešení je strohé. Podlahovou krytinu tvoří buď
keramická  dlažba,  či  linoleum,  povrch  stěn  i stropů  je  bílý.  Stroze  působí
zejména pojednání chodeb, kde je pro tmavý prostor použita béžová nevýrazná
dlažba s hnědým lemováním. V těchto barvách je vydlážděna i místnost kaple,
která pak zbytečně působí chladným dojmem.
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Barevné pojednání omítky v interiéru vychází z barevnosti stávajícího
objektu.  Jedná se o kombinaci  světle  a tmavě  zelené (tmavá  na soklu,  světlá
na zbývající části)

 1.4.7 Individuální zóna

V hospici  je  celkem  23  jednolůžkových  pokojů  a jeden  pokoj
třílůžkový.  Pokoje  jsou  tvarem  i velikostí  různorodé,  některé  mají  vlastní
sociální zázemí, a jiné sdílejí předsíň a koupelnu po dvou.

Převažující  orientace  pokojů  je  na jih  a západ.  Tři  pokoje  v prvním
patře mají přístup na terasu a pět pokojů v přízemí má možnost přímého vjezdu
na zpevněný terén.

 1.4.8 Společenská zóna

Společenskou  zónu  tvoří  v podstatě  pouze  jediná  místnost,  která
se nachází  v přízemí  historického  objektu.  Obdélný  prostor  je  zde  přepažen
dřevěnou stěnou, která umožňuje oddělení či spojení obou částí této místnosti,
kdy zadní část slouží jako kaple a přední jako společenská místnost.

Jako společenskou zónu by snad bylo možné považovat ještě respírium,
které se nachází v prostoru prvního patra spojovací prosklené části mezi oběma
objekty,  kde je  vytvořen prostor  k posezení  a relaxaci  i s možností  poslechu
hudby. 

 1.4.9 Provozní místnosti

V přízemí  objektů  je  recepce,  kanceláře,  koupelna  s vanou pro  mytí
s obsluhou  a místnost  pro  výdej  dovážených  jídel  s umývárnou  nádobí.
V prvním patře je opět  koupelna pro umývání  s obsluhou,  čajová kuchyňka,
sesterna a vyšetřovna.

Kanceláře, pokoj lékaře a stážistů jsou umístěny v podkroví novostavby.
Místnost posledního rozloučení, která byla navržena do tmavých a stísněných
prostor v suterénu, byla z etických důvodů zrušena.

 1.4.10 Ostatní místnosti

Veškeré sklady a odkládací prostory jsou umístěny v prostoru suterénu.

 1.4.11 Komunikace

V každém  objektu  se nachází  jedno  schodiště  a výtah,  pouze
v historické části se však jedná o výtah lůžkový. Chodba probíhá vždy středem
traktu a je nepřímo osvětlena denním světlem pouze z jedné strany.

Spojovací krček – slouží jako oddechový a klidový prostor se vzrostlou
zelení a možností posezení.
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 1.5 Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad u Brna

 1.5.1 Údaje o stavbě

Zřizovatel: Diecézní charita Brno
Projektant: Jiří Fleisner
Kapacita: 50 lůžek
Datum otevření: 18.1. 1999
Koncepce MZČR: Podpořen dotací

 1.5.2 Situace

Objekt hospice se nachází při areálu Kláštera sester Těšitelek v okrajové
části  Rajhradu. Toto místo je dobře dostupné veřejnou hromadnou dopravou
(železniční doprava, městská hromadná doprava).  Z Rajhradu je velmi dobré
spojení autobusové, popřípadě vlakové spojení do Brna, které leží cca 12 km
(do Zvonařky) směrem na sever. Lokalita, ve které je hospic umístěn, je velmi
klidná a v rámci pozemku příhodné velikosti jsou provedeny parkové úpravy
pro potřeby hospice.

 1.5.3 Koncepce

Dům  léčby  bolesti  s hospicem  vznikl  roku  1999  z iniciativy České
katolické charity. Je vybudován na pozemku kláštera sester Těšitelek Božského
srdce Ježíšova Diecézní charitou Brno. Z 50 lůžek je 10 vyhrazeno pro léčbu
bolesti  a 4  na zvýšené  sledování  pro  pacienty  po provedených  léčebných
zákrocích.

V roce 2003 byla provedena přestavba některých třílůžkových pokojů
na jednolůžkové. Kapacita padesát lůžek byla zachována, ale z původně sedmi
jednolůžkových, třinácti třílůžkových a čtyř lůžek v pokoji zvýšeného sledování
je nyní třináct jednolůžkových a jedenáct třílůžkových a čtyři lůžka zvýšeného
sledování.

 1.5.4 Architektonický koncept

Hospic sídlí v zrekonstruované částečně podsklepené třípatrové budově
s podkrovím,  která  se nachází  v areálu  kláštera.  Objekt  je  protáhlý  trojtrakt
se střední  chodbou.  K stávající  horizontální  hmotě  byly  dostavěny  dvě
vertikální výtahové věže oválných tvarů a dále byla na západní straně doplněna
kaple a únikové schodiště. 

 1.5.5 Prostorové uspořádání

V přízemí  se nachází  ambulance  s přijímací  kanceláří,  edukační
centrum,  rehabilitace  a kaple.  V prvním  patře  je  umístěna  lůžková  stanice
A s 28 lůžky,  společenská místnost  pro pacienty a v druhém patře se nachází
lůžková  stanice  B  s 18  standardními  lůžky,  zákrokový  sál  a čtyři  lůžka
zvýšeného sledování.

 1.5.6 Materiály a barvy

V Hospici  sv.  Josefa  jsou  již  jednotlivé  prostory  cíleně  barevně
pojednány.  Na chodbách  se objevuje  žlutá  a meruňková  či  oranžová  barva,
v pokojích je použit odstín béžovo-oranžové. Dále je v některých provozních
místnostech  použito  zelené  a bílé.  Kaple  je  řešena  opět  ve žlutém  odstínu
a kancelářské a ostatní místnosti jsou ponechány v bílém nátěru. 
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Podlahová krytina je tvořena linoleem, laminátovou podlahou imitující
dřevěnou podlahu, v některých provozních místnostech a sociálních zázemích
keramickou dlažbou nebo kobercem.

V exteriéru  výrazně  dominuje  bílá  omítka  a hnědá  živičná  krytina
střechy.

Ilustrace 7: Půdorys 3.NP a 4.NP

 1.5.7 Individuální zóna

V hospici  je  třináct  jednolůžkových  a jedenáct  třílůžkových  a čtyři
lůžka  zvýšeného  sledování.  Ve třílůžkových  pokojích  je  použito  zatahovací
plenty (alespoň shodně barevné s nátěrem pokoje). Třílůžkový pokoj má vlastní
sprchu a zvlášť toaletu, které jsou přístupné přes chodbu. Jednolůžkové pokoje
sdílí sprchu a toaletu vždy po dvou.

 1.5.8 Společenská zóna

V přízemí  se nachází  kaple.  Kaple  je  tvořena  hmotou,  která  vybíhá
z jednoduchého  obdélného  půdorysu  stávající  budovy.  Její  hlavní  prostor  je
vyšší než prostor nástupu, který je také využíván při větší kapacitě. Přístup je
bezbariérový.

V prvním patře se nachází společenská místnost pro pacienty, vedle je
umístěna hovorna (relaxační místnost), v předprostoru chodby na tuto místnost
navazuje malá knihovnička. Společenská místnost je prostě vybavena. Je zde
jídelní stůl s několika židlemi, pár křesel a stolek.
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Další prostory, které by bylo možno považovat za místa společenského
kontaktu pro klienty, jsou i široké podesty hlavního schodiště, kde je vytvořeno
zákoutí k posezení a je zde příjemný výhled do okolí hospice.

 1.5.9 Provozní místnosti

V přízemí se nacházejí i pro veřejnost přístupné ambulantní služby. Je
zde  elektroléčba,  fyzioterapie,  psycholog  a vodoléčba.  Dále  se zde  nachází
místnost sloužící jako základna pro CHOS (domácí péče).

V prvním  a druhém patře  se nachází  centrální  koupelna  s vanou  pro
umývání s asistencí. Sesterna se nachází ve středové poloze ve východní části.

Ve třetím  podkrovním  patře  jsou  ubytovací  prostory  pro  příbuzné
pacientů,  stážistky,  zasedací  místnost,  inspekční  pokoje  lékařů  a kancelářské
prostory vedení a správy hospice.

Ve vedlejší  přilehlé  budově  byla  zřízena  bezbariérová  hospicová
kuchyně  a jídelna,  která  zajišťuje  stravování  nejen  vlastních  pacientů

a zaměstnanců, ale i dalších charitních zařízení a obyvatel v okolí.

 1.5.10 Ostatní místnosti

V přízemí  hospice je  umístěno edukační  centrum. K sálu  s kapacitou
cca 50-60 míst náleží ještě čajová kuchyňka.

Veškeré  technické  vybavení  a skladovací  prostory  jsou  umístěny
v suterénu v severní části objektu.

 1.5.11 Komunikace

V objektu  je  asymetricky  umístěné  hlavní  schodiště.  Nově  zde  byly
dostavěny lůžkové výtahy (jeden u hlavního schodiště, druhý na opačné straně
budovy). Dále jsou na obou stranách umístěna vedlejší schodiště (jedno vedlejší
kryté, druhé evakuační otevřené).

Všechny vertikální komunikace se napojují na chodbu, která je vedena
středem traktu. Tato chodba probíhá téměř v celé délce objektu.
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 1.6 Hospic sv. Štěpána, Litoměřice

 1.6.1 Údaje o stavbě

Zřizovatel: Diecézní charita v Hradci Králové
Projektant: Jan Falta
Kapacita: 26 lůžek
Datum otevření: 2.2. 2001
Koncepce MZČR: Podpořen dotací

 1.6.2 Situace

Objekt hospice sv. Štěpána se nachází v jižní části  města Litoměřice,
na okraji  historického  jádra  na malém  Rybářském  náměstí.  Tato  lokalita  je
velmi klidná a vzhledem k reliéfu terénu a hradebním úpravám je zde komfortní
výhled na část města i jeho okolí. Hlavní vstup do objektu je z náměstí, které
leží  před  objektem  směrem  na východ,  na západě  je  pozemek  uzavřen
hradbami.  V blízkém okolí  je  zástavba rodinných domků,  objekt  Všeobecné
zdravotní  pojišťovny,  Biskupství  a Katedrála  sv.  Štěpána.  Dostupnost
na městskou  hromadnou  dopravu  je  ovlivněna  izolovanou  polohou  této
historické části města.

 1.6.3 Koncepce

Litoměřický hospic vznikl z bývalé porodnice. Na tuto budovu navázala
novostavba  ve tvaru  písmene  „U“,  která  dotvořila  kompozici  s vnitřním
dvorem.  Tato  stavba  byla  navržena  stejným  architektem  jako  v Červeném
Kostelci, prvním „modelovém hospici“.

Lůžková kapacita je 56 lůžek, z toho je 26 pro nemocné, 22 lůžek pro
doprovázející a 8 lůžek pro stážisty a dobrovolníky.

 1.6.4 Architektonický koncept

K původní stavbě vilového charakteru byla doplněna novostavba, která
tento objekt  obepíná a vytváří  kompozici  s polouzavřeným vnitřním dvorem.
Hmotově  je  kompozice rozmělňována do jednotlivých objektů  (pomocí  štítů,
tvarem  střech,  výklenky),  které  v pravoúhlém  seskupení  pak  vytváří  jakýsi
slepenec.

Novostavba nese soudobé prvky a od historické se vyhraňuje barvou,
hladkými povrchy. Na stávající objekt se nová část napojuje bez materiálového
přechodu, je použito odskočení a tmavší tón použité barvy.

Jedná se o objekt dvoupodlažní s podkrovím, z větší části podsklepený.
Na severní straně je k suterénu přivedena obslužná rampa pro možnost sjezdu
vozidel.

 1.6.5 Prostorové uspořádání

Prostorově  lze  objekt  hospice  dělit  na čtyři  části.   V části  jižní,
historické stavbě,  je v suterénu umístěno technické zázemí,  v přízemí vedení
hospice,  recepce,  společenské  prostory  a sociální  zařízení,  v patře  koupelna,
společenské místnosti,  kaple, rehabilitace a opět  sociální zařízení,  v podkroví
jsou byty lékařů.
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V západní části je v suterénu provozní úsek kuchyně a garáže, v dalších
dvou  patrech  lůžkové  pokoje  a kuchyňka,  podkroví  je  z větší  části  zatím
nevyužito.

V severní části se v suterénních prostorách nacházejí sklady a místnost
posledního  rozloučení,  v dalších  dvou  patrech  sesterna,  lůžkové  pokoje
a úklidové místnosti a v podkroví je ubytování stážistů.

Ve východní  části  se v suterénu  nachází  provozní  úsek  prádelny,
v následujících dvou patrech lůžkové pokoje a v části využitého podkroví šatny
a umývárny zaměstnanců.

Ilustrace 8: Půdorys 1.PP a 1.NP

Ilustrace 9: Půdorys 2.NP a 3.NP

 1.6.6 Materiály a barvy

Podlahová  krytina  je  z velké  části  tvořena  linoleem  a v některých
provozních prostorech keramickou dlažbou, někde je použit  i koberec. Barva
podlahy v komunikacích je béžová (barevně velmi blízká dřevu) a v klientských
pokojích je povrch modrý. Výmalba zdí i stropů místností je provedena v bílé
barvě.
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Nábytek v pokojích je z laminátu imitujícího světlé  dřevo,  okna jsou
dřevěná a závěsy jsou vzorované, s tmavým odstínem.

V exteriéru je použitá tradiční omítka. Stávající objekt bývalé porodnice
je v barvě bledě modré s bílými šambránami a římsami a novostavba má žlutou
pískovou barvu.

 1.6.7 Individuální zóna

Klientské pokoje jsou rozmístěny ve třech sdružených jednotkách (6, 2
a 4),  ve dvou podlažích a s obdobnou velikostí.  Všechny pokoje mají  vlastní
předsíňku  a sociální  zařízení.  Dva  pokoje  jsou  dvoulůžkové  bez  přistýlky
a ostatní jednolůžkové s přistýlkou.

 1.6.8 Společenská zóna

V přízemí je umístěna společenská místnost/jídelna pro zaměstnance,
která  je  však  vyžívána  i klienty  hospice.  Jsou  zde  pravidelná  sezení,  kdy
se klienti  mohou  účastnit  drobných  prací  či  workshopů.  Tato  místnost  je
příjemně  prosluněná  a je  z ní  možný  i přístup  na malou  terasu,  či  sjezd
po rampě na zpevněný terén.

Jako společenská zóna slouží i lobby – vstupní hala u vrátnice, která je
vybavena pohovkou, křesly,  nízkým stolkem. Dále jsou zde ještě  další  malé
kulaté  stoly  se židlemi.  V místnosti  se tak  může  usadit  menší  skupinka  lidí
(i imobilních na vozíku). V místnosti je též malé akvárium s drobnými rybkami.

V patře se nachází další společenská místnost (půdorysně nad jídelnou),
která je též příležitostně využívána. Je zde příruční knihovna, sedací souprava
a nízký  stolek.  Na tomto patře se nachází  i víceúčelová místnost,  která se dá
přepažit. V jedné části se nachází kaple se zázemím pro duchovního.

V exteriéru je polouzavřená pobytová terasa, na kterou je bezbariérový
přístup.

 1.6.9 Provozní místnosti

V přízemí a prvním patře je centrálně umístěna sesterna, a to tak, že je
z jejích oken vidět i na pobytovou terasu.  Každá sesterna obsluhuje vždy jedno
podlaží. Společná koupelna pro mytí s asistencí je umístěna pro všechny pouze
v prvním patře a nachází se ve stávajícím objektu. Transport klientů z přízemí je
prováděn lůžkovým výtahem.

Další provozní celek je tvořen prádelnou a kuchyní. Oba tyto provozy
jsou  umístěny  do suterénu.  Kuchyň,  prádelna  i další  pomocné provozy  mají
vlastní  provozní  vstup  (zásobování,  odvoz).  V suterénu  se nachází  rovněž
místnost posledního rozloučení, která má i samostatně řešený vstup a nachází
se v blízkosti hlavního schodiště v novostavbě.

Na lůžkových patrech je v jedné části mezi pokoje včleněna i podlouhlá
čajová kuchyňka s možností jednoduché úpravy jídla.

Administrativní část je soustředěna ve stávající budově. Je zde umístěno
vedení hospice.
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 1.6.10 Ostatní místnosti

V podkroví stávajícího objektu jsou lékařské byty,  v novostavbě  jsou
místnosti  pro stážisty.  Kapacita podkroví  není  zatím plně  využita a jsou zde
určité prostorové rezervy.

Technické zázemí (sklad, kotelna, dílna údržby) se nachází v suterénu.

 1.6.11 Komunikace

V hospici  se nacházejí  dvě  schodiště.  Jedno schodiště  je  v historické
budově a druhé je na opačné straně v novostavbě. V novostavbě je též umístěn
lůžkový výtah, který vyjíždí  až do podkroví.  Vertikální komunikace se obtáčí
kolem  vnitřního  dvora,  kdy  se v určitých  částech  střídá  dvoutrakt
s oboustranným  zastavěním.  Místní  boční  a čelní  prosvětlení  činí  z chodby
celkem příjemný komunikační prostor.
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 1.7 Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc

 1.7.1 Údaje o stavbě

Zřizovatel: Arcidiecézní charita Olomouc
Projektant: Jiří Tomeček, Břetislav Sýkora
Kapacita: 30 lůžek
Datum otevření: 28.11. 2002
Koncepce MZČR: Podpořeno dotací

 1.7.2 Situace

Svatý Kopeček, významné poutní místo, leží cca 8 km severovýchodně
od Olomouce. Hospic na Svatém Kopečku, je v klidné lokalitě v těsné blízkosti
areálu  chrámu  Navštívení  Panny  Marie.  Dopravně  je  objekt  přístupný
z Dvorského ulice,  kde  je  též  zastávka  městské  hromadné dopravy.  V okolí
objektu  je  zástavba  bytových  i rodinných  domků,  církevní  stavba  chrámu
s ambitem a rozsáhlé zahrady s parkovou úpravou.

 1.7.3 Koncepce

Hospic na Svatém Kopečku byl zřízen v bývalém poutním domě, který
patřil  původně  Matici  svatokopecké a později  městu Olomouc.  Rekonstrukcí
tohoto  domu  vzniklo  nestátní  zdravotnické  zařízení  se 30  specializovanými
lůžky pro hospicovou péči.

 1.7.4 Architektonický koncept

Historická  budova  z roku  1677  se rozkládá  na půdorysu  přibližně
ve tvaru písmene „L“. V delší části je dvoupatrová s podkrovím, příčná část je
patrová.  Objekt  je  částečně  podsklepen,  některé  místnosti  v polozapuštěném
suterénu  jsou  klenuté.  Boční  části,  kde  jsou  umístěna  schodiště,  vytvářejí
hmotově rizalit, střední část má předsunuté zádveří, které umožnilo pro první
patro realizaci terasy.

Adaptace  na hospic  v maximální  možné  míře  respektuje  historický
objekt.

 1.7.5 Prostorové uspořádání

Celý objekt  je řešen jako dvoutrakt  s řazením jednotlivých místností
podél  komunikace.  Prostor  u vstupu,  kde  se nachází  recepce,  je  řešen  jako
halový. Lůžkové pokoje jsou dispozičně soustředěny do střední části objektu,
provozní místnosti se nacházejí v koncových částech objektu.

V přízemí  se nachází  recepce  s kuchyňkou,  jídelna,  kaple,  zimní
zahrada,  kanceláře,  lékařský  pokoj,  ordinace  a šest  klientských  pokojů.
V druhém podlaží je sesterna, koupelna s vanou, kancelář vrchní sestry a devět
lůžkových  pokojů.  V podkroví  je  opět  sesterna,  devět  lůžkových  pokojů
a místnost pro stážisty. V podzemním podlaží  se nachází místnost posledního
rozloučení,  provozní  úsek  kuchyně,  dílna,  údržba  a ostatní  místnosti  pro
pomocné provozy.
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 1.7.6 Materiály a barvy

Jelikož  se jedná  o adaptaci  historického  objektu,  jsou  v některých
místech odkryty nástěnné malby a malované trámové dřevěné stropy. Prostor
kaple je osvětlen barevnou vitráží.

Pro  nášlapnou  vrstvu  je  použito  linolea,  keramické  dlažby,  popř.
koberců.

Barva podlahy na chodbách je modrošedá, šedá či  hnědá a v pokojích
zelenomodrá. Sociální zázemí pokojů je obloženo žlutým obkladem a podlaha
je  šedá.  V koupelně  s vanou je  proveden béžový obklad,  podlaha je  šedivá.
Ve vstupní  hale  je  použit  geometrický  vzor  z hnědých  a šedých  dlaždic.
Pobytová terasa má výdlažbu ze žlutých a hnědých tvarovek. Stěny i stropy jsou
opět bílé.

Ilustrace 10: Půdorys 1.PP, 1.NP a 2.NP

-22-

Zasedací místnost



 1 Analýza staveb lůžkových hospiců, Česká republika

 1.7.7 Individuální zóna

V hospici je dvacet jednolůžkových pokojů s přistýlkou pro příbuzného
(doprovod) a pět dvoulůžkových pokojů. Všechny pokoje mají vlastní sociální
příslušenství přístupné přes vnitřní předsíňku.

V přízemí  je  možný  přímý  vstup  z pokojů  na pobytovou  terasu.
V podkrovních pokojích jsou pouze malé vikýře a štěrbinovitá okna s nízkým
parapetem. Pokoje jsou situovány kromě jednoho (směr severozápad) směrem
k jihovýchodu.

 1.7.8 Společenská zóna

V přízemí  hospice  se nachází  prostor  recepce  s možností posezení,
zimní  zahrada  (místnost  s možností  posezení  a s akváriem),  jídelna,  kaple
a velká terasa. Jídelnu je možné provozně spojit s prostorem kaple a využít tak
tento prostor nejen ke stravování. Předěl je řešen shrnovací stěnou.

 1.7.9 Provozní místnosti

Místnost  pro  zemřelého  a provozní  úsek  kuchyně  jsou  v suterénu.
Sesterna, pokoj vrchní sestry, pokoj pro stážisty a ordinace s pokojem lékaře
se nachází v koncových částech objektu.

V prvním  patře  se nachází  společná  koupelna  s vanou  pro  mytí
s asistencí.

 1.7.10 Ostatní místnosti

V suterénu  se nacházejí  dílny,  sklady  a garáž.  Kotelna  se nachází
v přízemí vedle lůžkového výtahu.

 1.7.11 Komunikace

Celý  objekt  je  obsluhován  jako  dvoutrakt,  tedy  boční  horizontální
komunikací.  Tato  protáhlá  přímá  chodba  je  osvětlena  bočně  přirozeným
světlem. Na chodbu se v koncových částech objektu napojují na obou stranách
vertikální komunikace, dvě schodiště a v západní části též lůžkový výtah.
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 1.8 Hospic Citadela, Valašské Meziříčí

 1.8.1 Údaje o stavbě

Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické
Projektant: Pavel Kučera
Kapacita: 28 lůžek
Datum otevření: 30.4. 2004
Koncepce MZČR: Podpořen dotací

 1.8.2 Situace

Pozemek  hospice  je  situován  v blízkosti  městského  centra  při
Žerotínově ulici, která vymezuje pozemek na jižní straně, na severní straně je
pak výrazná zlomová hrana terénu nad řekou Rožnovskou Bečvou. Ohraničení
na východní straně tvoří přístupová cesta k nábřeží. Objekt hospice je výhodně
napojen  na dopravní  síť  dané  oblasti  a s dostupností  několika  minut  je  též
možné dosáhnout  veřejné  hromadné (autobusové  nádraží  na protějším břehu
Bečvy)  i městské  hromadné  dopravy.  Splněny  jsou  však  i požadavky
na klidovou  polohu  v zelené  zóně  na konci  parku  u nemocničního  areálu
léčebny  pro  dlouhodobě  nemocné.  Pozemek  hospice  je  lemován  kvalitní
vzrostlou zelení, další zeleň byla ještě založena.

 1.8.3 Koncepce

Objekt je rozvržen do dvou základních objemů, vzájemně propojených
traktem  provozního  zázemí.  Na západě  je  situován  dvoupodlažní,  ve svém
středu  částečně  podsklepený,  lůžkový  trakt.  Hmota  lůžkového  traktu  je
tvarována do oblouku s jednotlivými pokoji na jeho vnitřní – západní straně.

Na východě  je  umístěna,  na osu  vstupu  symetricky  komponovaná,
hmota centrální části, kde jsou situovány pobytové prostory pacientů, ordinace
a administrativní zázemí hospice. Objekt centrální části je propojen s lůžkovým
komplexem obslužným krčkem.

Ilustrace 11: Půdorys 1.PP, 1.NP a 2.NP

 1.8.4 Architektonický koncept

Architektonické a hmotové řešení tzv. domu hospicové a respitní péče
vychází z logického funkčního členění na část centrální, část lůžkovou a krček
provozního zázemí, jenž obě tyto části vzájemně spojuje.

Členění  objektu  na výše  uvedené  tři  části  určuje  i jeho  základní
objemovou  skladbu.  Základní  hmotou  celé  kompozice  je  část  centrálního
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objektu se vstupními a pobytovými prostory. Symetrická dispozice s otevřenou
vstupní a pobytovou halou sjednocuje a opticky otevírá celý prostor a vytváří
tak  příjemný pobytový prostor  pro pacienty,  návštěvníky  i personál.  Pomocí
proskleného světlíku ve středové části dispozice haly je tento prostor prosluněn
a otevřen  průhledům  na oblohu,  a to  pomocí  galerie  v druhém  podlaží
i v centrálním prostoru přízemí.

Lůžková  část  hospice  je  řešena v segmentovém křídle  orientovaném
na západ,  směrem  do parkové  zahrady  stacionáře.  Tyto  dva  provozní
a objemové  celky  spojuje  část  provozní  obsluhy,  která  je  výškově  nižší
a umožňuje hierarchické vnímání základních hmot objektu.

Hlavní  vstup  je  podpořen  vyložením  markýzy  balkonu  ve 2.  NP
a dvěma dřevěnými sloupy podepírajícími předsazenou část střešní roviny.

Celkové objemové a barevné řešení objektu, včetně použití dřevěných
prvků  v exteriéru  a interiéru,  bylo  vedeno  snahou  o začlenění  objektu
do stávající  zeleně  a maximálním  propojením  interiéru  s přírodou,  ve snaze
o zpříjemnění pobytu v hospici.

 1.8.5 Prostorové uspořádání

Základní dispoziční  a provozní  schéma je určeno výchozí specifikací
stavebního  programu,  který  člení  hospic  na jednotlivé  části:  centrální  část,
obslužný krček a lůžková část.

Centrální část je řešena jako třípodlažní objekt se dvěma nadzemními
a jedním podzemním podlažím, přímo přístupným z obslužné komunikace při
zadní fasádě objektu. Je v ní situováno centrální schodiště. Obslužný krček má
obdobné  vertikální  členění,  přiléhá  k lůžkovému  komplementu  a propojuje
všechna podlaží lůžkovým výtahem. Část lůžková je segmentového tvaru, má
dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepena.

Všechny  místnosti  a provozy,  které  předpokládají  pohyb  pacientů
a klientů  centra,  jsou  navrženy  bezbariérově  a umožňují  přístup  mezi
jednotlivými provozními částmi. Pro tento účel je navržen lůžkový výtah.

Centrální  část  objektu  představuje zejména nástupní  prostor,  tvořený
halou, na níž jsou napojeny komunikace navazujících částí hospice. Jsou zde
umístěna pracoviště  vrchní sestry, administrativní zázemí, pobytové prostory,
společenský prostor (kavárna) a kaple. Na pobytové prostory v druhém podlaží
navazují  rovněž  pokoje  pro  ubytování  stážistů.  V suterénu  jsou  umístěny
místnosti pro rozloučení se s zesnulými a veškeré sociální a technické zázemí.

Obslužný  krček  –  trakt  provozního  zázemí,  spojující  lůžkovou
a pobytovou  část,  zahrnuje  pracoviště  sester  a další  vybavení  (koupelna
pacientů, příprava jídel, sterilizace, úklid a sklady technických potřeb). Je zde
rovněž  situován  lůžkový  výtah,  propojující  všechna  podlaží.  Jeho  centrální
poloha  umožňuje  jak  horizontální  vazby  na lůžkovou  a centrální  část
v nadzemních podlažích, tak přímé vertikální napojení obslužného provozního
technického a sociálního zázemí v podzemí.

Lůžková část má dvě obdobně řešená podlaží s pokoji pacientů, která
jsou  orientována  do hodnotného  západního  prostoru  pozemku  s výraznou
stávající zelení.

V podzemním  podlaží  jsou  umístěny  provozní  místnosti,  technické
místnosti a místnost posledního rozloučení.

-25-

Dřevěný obklad fasády

Chodba a vstupy do
pokojů



 1 Analýza staveb lůžkových hospiců, Česká republika

 1.8.6 Materiály a barvy

Jako  nášlapné  krytiny  je  použito  barevného  linolea  (Marmolea)
a keramické  dlažby.  Barvy  jsou  většinou  vzájemně  kombinovány.  Výmalba
stropů a stěn je bílá.

Komunikace,  které  vedou  do pokojů,  mají  světlou  podlahu,  která  je
v místě  vstupu  do pokoje  přerušena  barevným pruhem v šířce  dveří.  Stejný
barevný odstín se pak objevuje v nadedveřním panelu.

Pokoje  mají  světlou  žlutavou  podlahu,  laminátový  nábytek,  který
imituje světlé dřevo, s doplňky modré. Nadpražní panel je modrošedé barvy,
závěsy jsou sytě oranžové a záclona bílá, krajková se vzorem. Textilie sedacího
nábytku  je  olivově  zelená,  potah  přistýlky  bílý.  Povlečení  pro  klienta  je
vzorované  se zelenými  a modrými  plochami.  V celkovém  dojmu  působí
barevné  provedení  pokoje,  včetně  textilních  doplňků,  jako  velmi  vyvážené
a sladěné.

Zvlášť je řešena místnost posledního rozloučení, konferenční sál, kaple
a vstupní hala. Místnost posledního rozloučení má tři stěny obloženy dřevěnými
deskami,  které  jsou  doplněny  sestupně  třemi  horizontálními  pruhy  v zelené,
růžové a fialové barvě.  V čelní  stěně,  která je ponechána bílá,  je zabudován
panel nesoucí textilii se symbolickým motivem laděném do červeného odstínu.
Podlaha  je  z keramických  dlaždic  s hnědým  a béžovým  jednoduchým
geometrickým vzorem. Potah židlí je textilní, fialový.

Kaple  i konferenční  sál  jsou  od sebe  odděleny  shrnovací  stěnou
ze světlých dřevěných desek. Podobný odstín se dále objevuje v konferenčním
sále  na vestavěných  prvcích  a baru.  Podlaha  je  opět  tvořena  béžovými
dlaždicemi  s doplňkovým vzorem v hnědé  a sedací  nábytek  je  opět  fialový.
Stěny i strop jsou bílé.

Pro vstupní halu je dominantní barvou bílá, která je použita na stěnách
a stropech, světlá je i převažující barva keramické dlažby. V kruhovém průhledu
do druhého  patra  je  vidět  sklonitá  plocha  dřevěného  trámového  stropu
s centrálním  kruhovým  světlíkem.  Interiér  je  doplněn  materiálem  dřeva
použitým  na zařizovacích  předmětech.  V podlaze  se objevuje  vzor  šedivé
a fialové a fialová je opět použita i na židlích.

V exteriéru  je  kombinována  bílá  omítka  s dřevěným  obkladem  či
dřevěnými  konstrukčními  prvky.  U únikového schodiště  je  vytvořena tyčová
zástěna, která svým nátěrem i členěním pohledově připomíná dřevěné latě.

 1.8.7 Individuální zóna

V hospici je celkem dvacet osm lůžek pro nemocné a dvacet přistýlek
pro  doprovod.  Na každém  podlaží  je  vždy  deset  jednolůžkových  pokojů
s možností pobytu doprovodu a dva pokoje jsou dvoulůžkové, určené pouze pro
pacienty.

Každý pokoj má k dispozici vlastní hygienické vybavení, dimenzované
pro bezbariérový provoz. Jednolůžkové pokoje mají mimo pacienta k dispozici
další lůžko formou přistýlky pro pobyt ošetřujících z řad rodiny nemocného.

Pokoje jsou řešeny tak, aby umožňovaly dobrou obsluhu nemocnému
a zajišťovaly  kvalitní  úroveň  obytného  prostředí.  Okna  jsou  řešena  formou
balkónových  dveří  umožňujících  dobrý  vizuální  kontakt  s venkovním
prostorem.
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 1.8.8 Společenská zóna

Jako společenská zóna je vymezen v každém patře v lůžkové části záliv,
který je vybaven sedacím nábytkem. Z tohoto prostoru je výhled do zahrady
a zároveň  je  kontrolovatelný  přímo  ze sesterny,  která  má do tohoto  prostoru
prosklený průhled.

V přízemí je kaple, která je vybavena židlemi a oltářem.

 1.8.9 Provozní místnosti

V přízemí jsou ve vstupní části umístěny kanceláře vedení hospice, dále
sesterna, koupelna s vanou pro umývání s asistencí, sociální zařízení, přípravna
jídel a denní místnost, která je též využívána jako jídelna. 

V prvním  patře  jsou  další  kancelářské  prostory,  ordinace,  zimní
zahrada,  a opět  ve stejném místě  sesterna,  koupelna,  přípravna  jídel  s denní
místností, sociální zařízení a pokoje stážistů.

V suterénu  jsou  šatny  personálu  a místnost  posledního  rozloučení
včetně zázemí.

 1.8.10 Ostatní místnosti

V podzemním  podlaží  je  umístěna  prádelna,  skladové  hospodářství
s přípravnou materiálu a další provozní místnosti, včetně technického zázemí,
garáží apod.

 1.8.11 Komunikace

V objektu je centrálním prostorem vstupní hala, prostupuje do druhého
patra kruhovým otvorem a je ukončena obrácenou pultovou střechou s rovněž
kruhovým  světlíkem.  Tento  prostor  tvoří  nejenom komunikaci,  ale  zároveň
i pobytovou či shromažďovací část pro občasné návštěvy či uživatele.

Z centrální části se prochází středem vedenou chodbou do lůžkové části,
která je dvojtraktem, a do oblouku lomená chodba je osvětlena bočně v horní
partii přirozeným světlem.
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 1.9 Hospic v Mostě

 1.9.1 Údaje o stavbě

Zřizovatel: Hospic v Mostě, o.p.s.
Projektant: Jan Svitavský, Miroslav Svoboda
Kapacita: 15 lůžek
Datum otevření: 7.7. 2005
Koncepce MZČR: Mimo rámec podpory, dotace na zdravotnické 
vybavení

 1.9.2 Situace

Hospic  v Mostě  je  umístěn  v nově  rekonstruovaném  objektu
se zahradou na okraji města v bezprostřední blízkosti nemocnice s poliklinikou
a MHD.  V okolí  se nachází  kromě  areálu  nemocnice  bytová  zástavba
a občanské  vybavení  (v sousedství  je  mateřská  škola  a nedaleko  ještě  škola
základní).  Pozemek  je  mírně  svažitý  a stoupá  směrem  k jihozápadu,
k Čepirožské výšině. Na jihozápadní hranici pozemku se též nachází les. 

 1.9.3 Koncepce

Hospic  v Mostě  má  patnáct  jednolůžkových  pokojů  s přistýlkou
a ambulanci  bolesti  v součinnosti  s nemocnicí  následné  péče  v Mostě.
Společnost též aktivně provozuje od října roku 2001 sociálně-psychologickou
poradnu a půjčovnu pomůcek,  od června roku 2003 také domácí  hospicovou
péči.

 1.9.4 Architektonický koncept

Hospic  v Mostě  vznikl  rekonstrukcí  stávajícího  objektu  bývalé
dvoupodlažní  mateřské školy.  Budova je jednoduchého obdélného půdorysu.
Na severozápadní straně je přidáno vedlejší schodiště, na straně jihovýchodní je
vybíhající  patrová  hmota  ordinací  ukončena  obytnou  terasou,  ze které  vede
rampa až na okolní svažující se terén.

Podle  vnitřního  členění  se jedná  o trojtrakt,  po jedné  straně  chodby
(směrem k jihu)  jsou  řazeny  hlubší  místnosti  klientských  pokojů  a po straně
druhé (směrem k severu) mělčí obslužné místnosti.

 1.9.5 Prostorové uspořádání

Prostorové uspořádání objetu je velmi jednoduché. Trojtrakt rozděluje
jednu  stavbu  na část  s hlubšími  místnostmi,  kde  jsou  zpravidla  pokoje  či
pobytové místnosti a část s mělčími místnostmi, kde jsou provozní místnosti. 

V přízemí se nachází vstupní hala s recepcí, čekárna a ambulance léčby
bolesti,  místnost  pro  sestry,  sedm klientských  pokojů,  kuchyňka  a přípravna
jídel, sociální zařízení a  místnost posledního rozloučení.

V prvním patře se nachází koupelna s vanou pro mytí s asistencí, osm
klientských pokojů,  sociální zařízení, kuchyňka a sesterna. Je zde též přístup
na venkovní terasu.

V druhém patře  je  místnost  pro  sociálního  pracovníka,  rehabilitační
místnost,  kaple  a společenská  místnost,  pokoj  sekretářky,  ředitelna,  šatny
a sociální zařízení pro zaměstnance.
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 1.9.6 Materiály a barvy

Jako nášlapná vrstva je použito linolea či keramické dlažby. Linoleum
v pokojích  imituje  dřevěnou  podlahu  a na chodbě  přechází  do světle  béžové
barvy. V koupelně je zelená keramická dlažba a obklad je bílý se zelenomodrou
listelou. Recepce je provedena v imitaci světlého dřeva a akcentována zelenou
barvou. Stěny jsou vymalovány bíle, stropy jsou zakryty bílým podhledem.

V exteriéru je použita zejména omítka, která má světle zelenou barvu
a vystupující  architektonické  prvky  jsou  o odstín  tmavší.  V místech,  kde  je
na podélné  straně  budovy  rozsáhlejší  plocha  bez  oken,  jsou  v růžové  barvě
provedeny celkem čtyři vertikální pruhy.

Ilustrace 12: Půdorys 1.NP, 2.NP a 3.NP

 1.9.7 Individuální zóna

Všechny pokoje jsou jednolůžkové, modulově stejně se opakující. Mají
vlastní  sociální  zařízení  a přistýlku  pro  doprovázející.  Pokoje  jsou  shodně

orientovány k jihozápadu a mají výhled do zahrady.

 1.9.8 Společenská zóna

Společenská  místnost  je  umístěna  v druhém  patře  a je  přístupná
bezbariérově  lůžkovým  výtahem.  Tato  místnost  slouží  i pro  nejrůznější
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společenské akce, setkání, semináře či  výstavy. Kaple, která na společenskou
místnost přímo navazuje, je od této místnosti oddělitelná shrnovacími dveřmi.

Za další  společenskou  část  by  bylo  možno  považovat  i zákoutí
s knihovnou umístěné v prvním patře při  vstupu na pobytovou terasu. Je zde
místo k posezení.

 1.9.9 Provozní místnosti

V přízemí  se nachází  ambulance,  místnost  pro  sestry,  místnost
posledního rozloučení a přípravna jídel. V prvním patře je koupelna, sesterna
a kuchyňka. V druhém patře je lékařský pokoj a kanceláře.

 1.9.10 Ostatní místnosti

Sklady jsou umístěny v druhém patře.

 1.9.11 Komunikace

Na podélnou chodbu, která prochází celým objektem, se na každé straně
napojuje dvouramenné schodiště  a v jedné třetině  lůžkový výtah. Tato přímá
chodba je osvětlená přirozeným světlem čelně pouze z jedné strany. Po stranách
je  chodba  lemována  širokým  madlem  a též  spodní  ochranou  proti  odírání
transportními prostředky.
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 1.10 Hospic Sv. Jana N. Neumanna, Prachatice

 1.10.1 Údaje o stavbě

Zřizovatel: Občanské sdružení Hospic sv. Jana N. Neumanna
Projektant: Zdena Vorlová, Jana Svítková
Kapacita: 30 lůžek
Datum otevření: 24.10. 2005
Koncepce MZČR: Podpořen dotací

 1.10.2 Situace

Vlastní  budova  hospice  se nachází  v blízkosti  centra,  v historickém
jádru města Prachatic, v části již dostatečně klidné svou polohou, ale stále ještě

s vhodnou komunikační dostupností. Objekt hospice je přistavěn z vnitřní strany
k bývalé  parkánové  zdi  a tvoří  součást  souvislé  řadové  uliční  zástavby
Neumannovy ulice, která sleduje tento vnitřní hradební okruh. Součástí celého
areálu  hospice  je  i klášterní  zahrada.  Prostor  zahrady  je  vymezen zástavbou
měšťanských domů při vnitřním hradebním okruhu. Obsahuje vnitřní hradební
zdi  s baštami  a parkánem  a je  ukončen  vnějším  okruhem  hradeb  opevnění
města.

 1.10.3 Koncepce

Lůžková  a hospicová  péče  je  poskytována  ve třech  nadzemních
podlažích  ve dvaceti  pěti  jednolůžkových  a dvou  dvoulůžkových  pokojích
včetně vlastního sociálního zařízení a lůžka pro rodinné příslušníky nebo jiné
blízké  osoby.  Do dalších  prostor  jsou  začleněna  společenská  místnost,
ekumenická kaple, místnost posledního rozloučení a provozně technické zázemí
včetně  kuchyně  a prádelny.  Součástí  objektu  je  rovněž  rozsáhlá  klášterní
zahrada.

 1.10.4 Architektonický koncept

Objekt  je  tvořen  zčásti  rekonstrukcí  historického  objektu  a zčásti
novostavbou.  Fasáda  uliční  části  objektu  uchovává  jeho  rysy  historického
členění  a nová část  dvorní  je  na straně  s pokoji  otevřena velkorysými  okny,
na straně  severní  pak  hladkou  fasádu  prořezávají  jen  podlouhlá  úzká  okna
obslužných místností.

Hmotovým  řešením  není  narušen  původní  prstenec  budov  tvořících
historické  jádro  města.  Novým  rozšířením  dvorního  křídla  je  přirozeně
zdůrazněna  nová  přístupová  cesta  k náměstí,  takže  tvoří  historickou
reminiscenci na již stávající vstupy do městského jádra.

 1.10.5 Prostorové uspořádání

Hlavní  vstup  vede  v prvním patře  dvorního  traktu  do přijímací  haly
s recepcí.  Na halu  navazuje  hlavní  komunikační  uzel  se schodištěm a výtahy
spojující jednotlivá nadzemní podlaží a podkroví budovy.

V přízemí  jsou  umístěny  provozy  prádelny  a kuchyně  s jídelnou
a příslušným  skladovým  hospodářstvím  se samostatným  vstupem  pro
zásobování, sociální zázemí zaměstnanců prádelny a kuchyně. 
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Samostatně  je  v přízemí  oddělena  místnost  pro  poslední  rozloučení.
Část  přízemí je  rovněž provozně  oddělena a se samostatným vstupem slouží
jako nebytový prostor k pronajmutí.

Ilustrace 13: Půdorys 1.PP a1.NP (skica pořízena dle podkladů pro AS, neobsahuje
drobné změny v dispozici po realizaci)

Ilustrace 14: Půdorys 2.NP a3.NP (skica pořízena dle podkladů pro AS, neobsahuje
drobné změny v dispozici po realizaci)

V patrech  a nově  využívaném  podkroví  je  umístěna  lůžková  část
hospice,  pokoje  klientů  s předsíní  a vlastním  sociálním  zařízením,  denní
místnost  zdravotního  personálu,  přípravna  a sklad  zdravotního  materiálu,
kuchyňka, koupelna, sklady prádla, sociální zařízení pro návštěvníky klientů,
úklidová komora a místnosti pomocných provozů.
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 1.10.6 Materiály a barvy

Při  přestavbě  na hospic  bylo  použito  v co  největší  míře  přírodních
a zdravotně nezávadných materiálů. V pokojích je použitím barevného odstínu
akcentován  strop  a barevně  jsou  též  ještě  dodatečně řešeny  komunikační
prostory.  Podlaha  v pokojích  je  světlá  s barevnými  vkládanými  čtverci
a na komunikacích  zelená  se světlými  vkládanými  prvky  čtverců  a naopak.
V podkrovních  pokojích  byly  ponechány  konstrukce  krovu  jako  pohledové.
Jako podlahová krytina je použito linoleum, keramická dlažba či koberec.

V exteriéru převládá omítka. Dvorní část je barevně odlišená v šedém
odstínu  od části  uliční  v barvě  pískové.  Šambrány  a vystupující  horizontální
prvky na historické fasádě jsou zvýrazněny v tmavším barevném odstínu. Prvky
zábradlí  ve třetím nadzemním patře a markýzy  nad vstupem jsou provedeny
z kovu a skla.

 1.10.7 Individuální zóna

Pokoj  je  standardně  vybaven  polohovatelným  lůžkem,  pojízdným
stolkem se sklopnou deskou,  sklopným zavěšeným lůžkem využívaným jako
přistýlka,  konferenčním stolkem s křesly,  skříňkou na osobní věci,  telefonem
s vnitřním  i meziměstským  spojením,  televizorem  a možností  připojení
na počítačovou síť.  Specifické vybavení každého pokoje je možné uzpůsobit
dle přání jednotlivého klienta.

Vstup  do jednotlivých  buněk  s pokoji  je  dvoukřídlými  dveřmi,  které
umožňují pohodlnou manipulaci klienta s přepravou na lůžku. Součástí obytné
buňky  je  sociální  zařízení  s umyvadlem,  sprchovým  koutem  a WC.  Vše
v úpravě  pro  nepohyblivé  osoby  nebo  osoby  se sníženou  možností  pohybu.
Sociální zařízení je od prostoru pokoje a předsíně odděleno posuvnými dveřmi.
Ve vstupním zádveří je umístěna šatní skříň.

 1.10.8 Společenská zóna

V prvním patře je umístěna hlavní společenská místnost, která funguje
zároveň i jako kaple.

 1.10.9 Provozní místnosti

V každém  podlaží  s pokoji  klientů  se nachází  společná  koupelna
vybavená  sprchovým  koutem,  pevnou  a mobilní  vanou  a zařízením  pro
manipulaci s nepohyblivými osobami. V horním patře podkroví jsou umístěny
inspekční  pokoje  s vlastním  sociálním  zařízením  a společnou  halou.  Pokoj
lékařů je umístěn ve třetím podlaží.

 1.10.10 Ostatní místnosti

V suterénu se nacházejí pronajímatelné místnosti.

 1.10.11 Komunikace

Stávající  vnitřní  komunikace  v původním  objektu  byly  zachovány
a doplněny  novým komunikačním uzlem se schodištěm a lůžkovými  výtahy.
Spojení  mezi  kuchyní,  sklady  prádla  a lůžkovou  částí  je  zajištěno  jídelním
výtahem a výtahem na prádlo. Stávající světlík v centru dispozice budovy byl
rozšířen  tak,  že  bylo  vytvořeno  atrium,  které  nyní  prosvětluje  vnitřní
komunikační prostory.
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 1.11 Hospic Hvězda, Zlín - Malenovice

 1.11.1 Údaje o stavbě

Zřizovatel: Hvězda – občanské sdružení
Projektant: František Chromčák
Kapacita: 14 lůžek
Datum otevření: ve výstavbě
Koncepce MZČR: Mimo rámec podpory, dotace na hygienickou 
techniku, mimo Asociaci poskytovatelů paliativní hospicové péče

 1.11.2 Situace

Hospic  Hvězda  se  nachází  v obci  Malenovice,  která  leží
v urbanizovaném pásu mezi městy Otrokovicemi a Zlínem, kde jsou obě města
propojena hromadnou dopravou (autobusovými linkami i železnicí). Objekt, ve
kterém hospic Hvězda sídlí, se nachází v ulici Sokolovská, několik minut chůze
od třídy 3. května, která tvoří páteřní komunikaci. Poblíž objektu se též nachází
zastávka  městské  hromadné  dopravy.  Objekt  hospice  je  stavebně  spojen
s budovou Seniorcentra a budovou kuchyně. V blízkém klidném okolí převládá
zástavba rodinných domků a velké plochy zaujímají též soukromé zahrady.

 1.11.3 Koncepce

Kapacita  hospicového  zařízení  je  tvořena  čtrnácti  lůžky.  Sdružení
Hvězda  dále  provozuje  ve  stejném  objektu  středisko  Domov  seniorů
(Seniorcentrum)  s poskytováním  zdravotních  a sociálních  služeb.  Kapacita
tohoto  zařízení  je  celkem  šedesát  pět  lůžek  v jedno,  dvou  až  třílůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením. Osm lůžek je vyčleněno pro klienty,
kteří vyžadují zvýšený dohled dvacet čtyři hodin denně.

Dalšími  zařízeními  a službami,  provozovanými  organizací,  jsou
chráněné dílny, Centrum denních aktivit (včetně denního stacionáře) a chráněné
bydlení, sociální poradenství a domácí hospicová péče.

Ilustrace 15: Půdorys 1.NP a2.NP

 1.11.4 Architektonický koncept

Objekt  je  srostlicí  několika  budov,  které  měly  původně  sloužit  jako
plastická chirurgie.  Budova byla adaptována v části  na hospic a ve zbývající
části je dnes umístěn domov seniorů.
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Budova je  dvoupodlažní,  v části  s podkrovím a v určitých  částech  je
hmota prvního patra vysunuta nad půdorys a nesena sloupy.

 1.11.5 Prostorové uspořádání

V přízemí je vstupní hala s recepcí, čtyři dvojlůžkové pokoje s vlastní
koupelnou,  sesterna,  sociální  zařízení  a místnost  pro  poslední  rozloučení.
V prvním  patře  je  pět  dvojlůžkových  pokojů,  sklady,  sesterna  a jednotka
intenzívní péče s osmi lůžky, která v této části  k hospici  přiléhá.  V podkroví
jsou kanceláře a další provozní místnosti.

 1.11.6 Materiály a barvy

V interiéru je použito několik základních barev. Podlaha je světle žlutá
a stěny  mají  buď  meruňkovou,  žlutou,  světle  zelenou nebo béžovou malbu.
Podhled je bílý. Jako podlahová krytina je použito linoleum, keramická dlažba
či koberec.

V exteriéru  převládá  bílá  omítka.  Vykonzolované  části  budovy  jsou
odlišeny světle žlutou barvou. Jako střešní krytina je použita hnědá živice.

 1.11.7 Individuální zóna

Pokoje jsou jednolůžkové i dvojlůžkové, mají vlastní sociální zařízení
a malou kuchyňskou linku.

 1.11.8 Společenská zóna

Společenské části jsou využívány společně s domovem důchodců, který
je umístěn v přiléhající části objektu.

 1.11.9 Provozní místnosti

V přízemí je umístěna sesterna a místnost posledního rozloučení. Vedle
hlavního vstupu je recepce a lobby.

V podkroví jsou umístěny kanceláře vedení hospice a hostovské pokoje
pro doprovázející.

 1.11.10 Ostatní místnosti

V podkroví  je  též  umístěna  strojovna  vzduchotechniky  a technické
provozy.

 1.11.11 Komunikace

Část hospice je provozně spojena s domovem důchodců. V části hospice
je vlastní lůžkový výtah a dvouramenné schodiště.
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 2 Analýza staveb lůžkových hospiců, Spolková republika Německo

 2.1 Hospiz am Drachenkopf, Eberswalde

 2.1.1 Údaje o stavbě

Zřizovatel: Evangelischer Verein “Auf dem Drachenkopf” e.V.
Kapacita: 12 lůžek
Spolková republika: Braniborsko

 2.1.2 Situace

Objekt hospice se nachází v Erich Mühsam Str. 17, nedaleko městského
centra  Eberswalde.  V nejbližším  okolí  je  vilová  zástavba  a kromě  obytné
rezidenční  funkce  je  v těsném  sousedství  přítomen  dům  s pečovatelskou
službou a internát  pro studenty.  Lokalita je velmi  klidná,  s výraznými prvky
vzrostlé i střední zeleně.

Místo  je  dobře  dostupné  osobním  automobilem  či  docházkou  od
zastávky městské hromadné dopravy vzdálené cca 400 m.

 2.1.3 Koncepce

Cílem  organizace  je  doprovázení  a pomoc.  Lidé  by  měli  zůstat
v blízkém okolí svého domova. Také pomáhání a podporování blízkých a členů
rodiny je důležité.

Organizace  disponuje  dobrovolníky,  ambulantními  službami,  pořádá
setkání,  pomáhá  k většímu  porozumění  sobě  samému,  pomáhá  se  strachem
a problémy, umožňuje rozhovor o umírání, pomoc s péčí u lůžka, doprovázení,
pomoc  v žalu  atd.  Stacionární  hospic  je  malý  rodinný  dům  s pěknou
atmosférou. Rytmus individuálního všedního života je velmi důležitý a měl by
být udržován. Není zde žádné omezení, kdy musí být pobyt ukončen, je možné
zůstat dle vlastního přání.

Příděl  financí  je  získáván  z nadace  Alfred  Krupp  von  Bohlen  &
Halbach, pojištění, darů, územních dotací. Služby jsou zbaveny poplatků.

 2.1.4 Architektonický koncept

Objekt  byl  ovlivněn  možnostmi  a limity  pozemku  v daném  typu
zástavby. Parcela příkře klesá směrem k severu, navíc je zde přítomen pramen.
Na  pozemku  se  dále  nachází  vzrostlá  zeleň  a vede  zde  pěší  cesta,  která
umožňuje průchod z horní paralelní ulice do Erich Mühsam Straße.

Svým  hmotovým  charakterem  i detailním  ztvárněním  objekt  velmi
dobře zapadá do rezidenční čtvrti  vilového charakteru. Pokoje jsou situované
v prvním a druhém patře a okna v nároží umožňují výhled do dvou stran.

Čelní rizalit s lůžkovým výtahem a schodištěm vytváří výrazný prvek
v uliční  frontě,  hmota  je  odlehčena  vysokým  vertikálním  rohovým  oknem
v místě dvouramenného schodiště.
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Ilustrace 16: Půdorys 1.NP a 2.NP

 2.1.5 Prostorové uspořádání

Dům  je  dvoupatrový  s malým  úložným  prostorem  v podkroví.
V přízemí  jsou  kanceláře  managementu,  víceúčelová  společenská  místnost,
kuchyň  s jídelnou,  šatny,  toalety  a sprchy  zaměstnanců,  prádelna  a technické
příruční prostory.

V prvním  patře  se  nachází  sesterna,  pracovní  prostor  pro  přípravu
a skladování  léků  a pět  jednolůžkových  pokojů.  V druhém patře  se  nachází
centrální koupelna, sklad, místnost k rozjímání a další čtyři klientské pokoje.

 2.1.6 Materiály a barvy

V prostoru chodeb je použita světle  meruňková barva,  a v přízemí je
podlaha  provedena  z šedých  dlaždic.  V společenských  místnostech,
komunikacích  na  lůžkových  patrech  i pokojích  je  podlaha  pokryta  tmavě

modrým kobercem.  Nejčastějším  barevným akcentem je  modrá,  meruňková
a bílá.  Pokoje  mají  bílou a meruňkovou výmalbu (čelní  stěna v zorném poli
ležícího klienta je meruňková), jsou doplněné bílými záclonami a barevnými
závěsy s odstínem do zelena.

 2.1.7 Individuální zóna

Všech  devět  pokojů  je  jednolůžkových  a jsou  vybavené
polohovatelným lůžkem,  stolkem,  židlí,  křeslem,  nočním stolkem,  komodou
a skříní.  Všechen nábytek je v podobném barevném odstínu, objevuje se zde
světlé a o něco tmavší zabarvení dřeva (resp. imitace dřeva). Každý pokoj má
své  vlastní  bezbariérové  hygienické  zázemí  (sprchový  kout,  toaleta
a umývadlo). V pokoji jsou dále bodové zdroje osvětlení – lampička s kyvným
ramenem  v záhlaví  lůžka  a další  lampička  zavěšená  nad  stolkem.  Některé
z pokojů mají rohová okna, všechny pokoje mají okenní parapety snížené na
38 cm pro možnost výhledu z lůžka.

Přespání  pro  doprovod  bylo  řešeno  zřízením  hostovského  pokoje
v prvním patře, ten však byl pro aktuální potřeby předefinován na další pokoj
klientský.
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 2.1.8 Společenská zóna

V prvním patře je víceúčelová společenská místnost, kterou je možno
v případě potřeby přepažit. Tato místnost je v těsném sousedství s kuchyní a je
z ní  možný  přímý  vstup  do  zahrady.  V druhém  patře  se  nachází  místnost
k rozjímání  (Raum  der  Stille),  která  má  okenní  tabule  doplněné  barevnou
vitráží. Tato místnost má velikost srovnatelnou s klientským pokojem.

K pobytu  vně  je  možné  využít  dále  prostory  podest  na  únikovém
schodišti (dřevěná dlažba).

 2.1.9 Provozní místnosti

Centrální koupelna s vanou se nachází v prvním patře. Tato místnost je
osvětlená přirozeným světlem.

Zázemí zaměstnanců je umístěno v přízemí a tyto prostory jsou rovněž
osvětleny přirozeným denním osvětlením.

 2.1.10 Ostatní místnosti

Žádné jiné, než výše zmíněné místnosti, se v tomto hospici nevyskytují.

 2.1.11 Komunikace

Komunikace jsou minimální,  což je dáno tvarem a velikostí  objektu.
Chodby na lůžkovém podlaží jsou jednostranně přímo osvětlené a v místě dvou
sdružených vstupů obsahují záliv, který vytváří výhodný manipulační prostor.

Hlavní schodiště je prosvětleno rohovým oknem s výhledem na ulici.
Únikové  schodiště  do  zahrady  je  koncipováno  tak,  že  jeho  podesty  tvoří
zároveň prostor podobný balkónu.

Pro  bezbariérovou  vertikální  přepravu  je  přímo  na  ose  komunikace
situován lůžkový výtah.
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 2.2 Hospiz Chemnitz, Chemnitz

 2.2.1 Údaje o stavbě

Zřizovatel: Hospiz- und Palliativdienst Chemnitz e.V.
Kapacita: 16 lůžek
Spolková republika: Sasko

 2.2.2 Situace

Objekt hospice se nachází v ulici  Am Karbel  61a, v příměstské části
sídla  Chemnitz.  V nejbližším  okolí  hospice  se  nachází  chráněné  bydlení,
mateřská školka.  V širších  souvislostech  se  jedná o zástavbu vícepodlažními
bytovými domy sídlištního charakteru.

Stavba  je  obklopena  vzrostlou  zelení  a lokalita  je  velmi  klidná.
Dopravní  dostupnost  je  nejsnadnější  osobním  automobilem,  popřípadě
docházkou cca 500 m od zastávky městské hromadné dopravy.

 2.2.3 Koncepce

Cílem organizace je  doprovázení  a pomoc.  Jsou pořádány kurzy  pro
rodinné  příslušníky,  přátele  aj.  a je  jim  též  poskytována  podpora.  Rytmus
individuálního všedního života je velmi důležitý.

Organizace  disponuje  dobrovolníky  a lůžkovým  stacionárním
hospicem.

Příděl  financí je získáván z pojištění, darů  a územních dotací.  Služby
jsou zbaveny poplatků.

Ilustrace 17: Půdorys 1.NP a 2.NP

 2.2.4 Architektonický koncept

Objekt  je  dvoupodlažní  nepodsklepený  s pultovou  střechou.
Segmentový  tvar  vychází  z daného  pozemku  (původně  zde  bylo  odstavné
parkoviště ve tvaru podkovy). Budova se otvírá směrem do bohatého přírodního
zázemí a naopak její  vnitřní část vymezuje parkovací odstavnou plochu před
objektem (ve středu pomyslného kruhu). Objekt je symetrický a působí klidným
dojmem.

 2.2.5 Prostorové uspořádání

Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený s pultovou střechou. V přízemí
se  nacházejí  kanceláře  managementu  a hospicového  týmu,  víceúčelová
společenská místnost, sklady a centrální kuchyň.
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V prvním  patře  se  nachází  jídelna  s kuchyňkou,  centrální  koupelna,
čtrnáct  klientských pokojů,  místnost  k rozjímání  (Raum der Stille),  sesterna,
příruční sklad a čistící místnost.

 2.2.6 Materiály a barvy

Pokoje  jsou laděny do teplých odstínů,  na stěnách je  použito  světlé
meruňkové barvy, závěsy jsou sytě oranžové k bílým záclonám, nábytek je ze
světlého dřeva, resp. lamina a podlaha je pokryta sytě vínovým kobercem.

Stěny chodeb jsou žluté a na podlaze je šedivě žíhané zelené linoleum.
Kuchyň s jídelnou má opět stěny ve světle meruňkové barvě a kuchyňská linka
je bílozelená. Víceúčelová společenská místnost je opět laděna do meruňkového
odstínu  s šedozelenou  podlahou.  V exteriéru  je  celý objekt  sytě  oranžový
s výrazným žlutomodrým logem hospice na štítové stěně.

 2.2.7 Individuální zóna

V hospici  se  nachází  dvanáct  jednolůžkových  a dva  dvoulůžkové
pokoje.  Každý  pokoj  je  vybaven  polohovatelným lůžkem,  nočním stolkem,
šatní skříní a stolkem s dvěma židličkami. Každý pokoj má vlastní bezbariérové
sociální zázemí (sprchový kout, toaleta a umývadlo).

Místnost  je  kromě  hlavního  osvětlení  vybavena  mobilní  lampou
umístěnou zpravidla v záhlaví  lůžka.  Z každého pokoje je možný přístup na
terasu, která se vine bez členění (kromě středové části přiléhající ke kuchyni
s jídelnou) po celém vnějším obvodu objektu.

 2.2.8 Společenská zóna

V přízemí  ve středové části  se  nachází  víceúčelový  společenský sál.
Z této  prostorné  místnosti  je  možný  přímý  vstup  na  zpevněnou  plochu
v exteriéru a do zahrady. V druhém patře se nachází místnost k rozjímání (Raum
der Stille).

Společně využívaná je i jídelna s čajovou kuchyňkou. Tato místnost je
využívána jak personálem, tak klienty. Je zde tak vytvářeno místo pracovních
aktivit i nenucených společenských kontaktů.

 2.2.9 Provozní místnosti

V prvním patře se nachází centrální koupelna se sedací vanou, která je
osvětlena  přirozeným  světlem.  Místnosti  pro  management  se  nacházejí
v přízemí ve středové a západní části segmentu. Ve východní části se nachází
centrální kuchyň a sklady.

 2.2.10 Ostatní místnosti

Žádné jiné, než výše zmíněné místnosti, se v tomto hospici nevyskytují.

 2.2.11 Komunikace

Komunikace  jsou  výrazně  ovlivněny  segmentovým  tvarem  objektu.
Jsou osvětleny denním světlem čelně  nebo bočně horními okny, v patře jsou
osvětlovány  střešními  světlíky.  V místech  vstupů  do  pokojů  jsou  vytvořeny
pravidelné niky, které protáhlou komunikaci nejen rozčleňují, ale mají i vhodný
provozní účel z hlediska manipulace a otvírání dveří. 
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 2.3 Hospiz Elias, Ludwigshafen am Rhein

 2.3.1 Údaje o stavbě

Zřizovatel: Förderverein Hospiz für die Stadt Ludwigshafen und den 
Rhein-Pfalz-Kreis e.V.
Kapacita: 8 lůžek
Spolková republika: Porýní-Falc

 2.3.2 Situace

Hospic Elias se nachází v městské části Gartenstadt v Ludwigshafenu
v sousedství  nemocnice  St.  Marienkrankenhaus  (zde  se  nachází  paliativní
stanice  s kapacitou  deseti  lůžek).  V přilehlém  okolí  převažuje  výstavba
příměstského charakteru, zejména s funkcí bydlení, místy s drobnými službami.

Lokalita  navazuje  na  přírodní  zázemí  a volné  prostranství  (rezervní
plochy)  areálu  nemocnice.  Poblíž,  ale  v jiném  objektu,  se  nachází  též
ambulantní  hospic.  Dostupnost  je  dobrá  jak  osobním  vozem,  tak  městskou
hromadnou dopravou ze zastávky vzdálené cca 500 m.

 2.3.3 Koncepce

Cílem  organizace  je  doprovázení  a pomoc.  Křesťanství  je  velmi
důležité, protože též pomáhá a podporuje blízké a členy rodiny.

Organizace  disponuje  dobrovolníky,  kteří  pomáhají  se  sprchováním,
vařením, čištěním, administrativními pracemi, vedou rozhovory aj. Dále jsou
poskytovány  ambulantní  služby,  jako  např.  setkávání,  rozhovory  pomáhající
k většímu porozumění sobě samému, pomoc se strachem a problémy, umožňuje
rozhovor o umírání, pomoc s péčí u lůžka, doprovázení, pomoc v žalu, podpora
ve  vyřizování  administrativních  záležitostí  atd.  Stacionární  lůžkový  hospic
spolupracuje s doktory a úřady.

Příděl financí je získáván z pojištění a plateb klientů.

 2.3.4 Architektonický koncept

Objekt je přízemní nepodsklepený s rovnou střechou. Jeho dispozice je
velmi  jednoduchá  a racionální.  Půdorysný  tvar  „U“,  umožňuje  vytvoření
intimního prostoru pro obyvatele a zároveň dovoluje centralizovat určité funkce
(společenské a obslužné prostory).

Vnitřně  je  objekt  rozdělen  na  tři  trakty.  Příčný  trakt  nese  provozní
a administrativně správní funkci a části boční jsou lůžkové.

 2.3.5 Prostorové uspořádání

V bočních traktech se nacházejí  pokoje (v každém traktu vždy čtyři),
hostinský  pokoj,  šatny  a umývárny  zaměstnanců,  úklidová  místnost,  WC
a centrální  koupelna.  V části  příčné  se  nachází  kotelna,  kancelář ředitele,
sesterna,  kuchyň  (čajová + přípravna),  příruční  sklad kuchyně,  místnost  pro
rozjímání, sklady a prádelna.

 2.3.6 Materiály a barvy

Dominantním prvkem je podlaha, která je pokryta vínově zbarveným
linoleem. Spolu s bílým nátěrem zdí tak dochází někdy k barevné odrazivosti
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a bílý podklad přebírá lehce načervenalý nádech. V klientských pokojích jsou
dále použity oranžové závěsy k bílým záclonám, stěny jsou opět bílé a nábytek
má barvu dřeva v kombinaci s modrým textilním povrchem sedadel a opěráků
židlí.

Místnost k rozjímání je bílá, stěna s dveřním otvorem je však provedena
v modrofialové barvě. Na podlahu je zde použito špalíkové dlažby.

V exteriéru  převládá  bílý  povrch  omítky,  který  je  ale  zjemněn
vkládanými  dřevěnými  prvky  posuvných  žaluzií.  Rámy  oken  jsou  natřeny
šedivou  barvou,  která  koresponduje  s prvky  oplechování  atiky  či  vodícími
prvky pro žaluzie na fasádě.

Ilustrace 18: Půdorys 1.NP

 2.3.7 Individuální zóna

Pokoje jsou jednolůžkové s vlastním sociálním zařízením (WC, sprcha,
umývadlo).  Ve  dvou  částech  traktů  jsou  symetricky  seskupeny  po  čtyřech.
Z pokoje je možno vidět ven francouzskými dveřmi, které umožňují vstup či
vjezd na samostatnou terasu, která je před každým pokojem. Pokoj je vybaven
polohovacím lůžkem (poloha podélně  se  zdí  –  variabilita),  stolkem s dvěmi
židličkami, šatní skříní, nočním stolkem, pojízdným polohovatelným křeslem,
komodou a televizí.

Kromě obecného osvětlení je nad lůžkem při podélné straně přisazené
svítidlo s nepřímým lokálním osvětlením.

Centrální koupelna má zhruba do poloviny výšky obložené stěny světle
béžovými obkladačkami, předposlední vodorovná řada je akcentována barevnou
mozaikou hnědých odstínů. Dlažba je šedá, volně stojící nábytek je dřevěný.

Doprovod může nocovat bud přímo v klientském pokoji (přistýlky se
berou  ze  skladu  nábytku),  nebo  v hostovském  pokoji, který  je  hned  vedle
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hlavního  vstupu  (tato  místnost  slouží  zároveň  i jako  kancelář  pro  jednání
hospicového týmu aj.).

 2.3.8 Společenská zóna

V centrální  části  je  prostor,  který  má víceúčelové využití.  Slouží  ke
společenským aktivitám nebo jako jídelna jak  pro zaměstnance,  tak  klienty.
Z této místnosti je přímý vstup na společnou terasu. Z terasy je možný přístup
do zahrady, kde jsou drobná umělecká díla s různorodými kulturními prvky a
hřiště na petanque.

V příčném traktu je také místnost k rozjímání (Raum der Stille). Ta je
vybavena  světelným panelem s pulzujícím světlem (změna  intenzity).  Tento
panel nese abstraktní motiv.

 2.3.9 Provozní místnosti

Centrální  koupelna  je  vybavena  polohovací  vanou,  umyvadlem  a je
osvětlena přirozeným světlem. Sklo okna má strukturální  vzorovaný povrch,
který  zabraňuje  průhledům  z exteriéru.  Tato  místnost  je  velmi  světlá
a prostorná.

Management, sesterna, přípravna jídel (čajová kuchyňka) a sklady jsou
umístěny v příčném traktu. Šatny a umývárny zaměstnanců jsou mezi východní
lůžkovou  částí  a pobytovým společenským prostorem.  Naproti,  v symetrické
poloze, je umístěno bezbariérové WC a úklidová místnost.

 2.3.10 Ostatní místnosti

Žádné jiné, než výše zmíněné místnosti, se v tomto hospici nevyskytují.

 2.3.11 Komunikace

Komunikace  jsou  přímé,  čelně či  bočně  (u klientských  pokojů)
osvětlené. Ve střední části  je zákoutí,  které ústí  do prostoru chodby, je však
prostorově  vymezeno  nábytkem.  Tento  prostor  má  charakter  společenské
místnosti  či  jídelny.  Chodba je  u sdružených vstupů  do pokojů  prohloubena
nikou.
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 2.4 Hospiz zum Hl. Franziskus, Recklinghausen

 2.4.1 Údaje o stavbě

Zřizovatel: Hospiz zum hl. Franziskus e.V.
Kapacita: 8 lůžek
Spolková republika: Severní Porýní-Vestfálsko

 2.4.2 Situace

Objekt hospice se nachází na nároží v obytné zástavbě v těsné blízkosti
nemocnice Elizabeth Krankenhaus. Lokalita je klidná, dostupná osobním vozem
či  městskou hromadnou dopravou se zastávkou do 200 m. Ve vzdálenosti do
1300 m se též nachází železniční stanice. 

 2.4.3 Koncepce

Cílem  organizace  je  doprovázení  a pomoc.  Lidé  by  měli  zůstat
v blízkém okolí svého domova. Také pomáhání a podporování blízkých a členů
rodiny  je  důležité.  Organizace  spolupracuje  s Kuratoriums  im  Elisabeth-
Krankenhaus a s církví.

Organizace  disponuje  dobrovolníky  a ambulantními  službami
a lůžkovým stacionárním hospicem.

 2.4.4 Architektonický koncept

Dům vznikl  přestavbou a přístavbou více jak dvojnásobného objemu
k obytnému domu jednoduchého obdélného tvaru. Objekt na jedné straně ulice
respektuje  uliční  čáru  i charakter  okolní  zástavby  (dvoupatrové  domy
s dvouúrovňovým podkrovním prostorem pod sedlovou střechou) a přístavba se
rozvíjí hlavně směrem do zahrady (kterou však zcela vyplňuje).

Přes  svůj  objem  tak  stavba  nepůsobí  rušivým dojmem  a ve  vnitřní
dispozici  nabízí  pro  provozní  a administrativní  zázemí  mnoho  vzdušného
prostoru. Pokoje jsou umístěny ve stávající části přestavovaného objektu, kde
jsou však v této poloze poněkud stísněny.

 2.4.5 Prostorové uspořádání

Objekt je dvoupatrový podsklepený s podkrovím. V suterénu se nachází
kancelář,  prádelna a kotelna.  V přízemí  je  kanceláře,  recepce,  čtyři  klientské
pokoje, kaple se sakristií, kafetérie a sociální zařízení.

V prvním patře jsou čtyři klientské pokoje, kuchyňka, čistící místnost,
kancelář  a denní  místnost  sester.  V druhém patře  se  nachází  čtyři  klientské
pokoje, centrální koupelna, sklad vozíků a zákoutí pro posezení. V podkroví se
nacházejí kanceláře.

 2.4.6 Materiály a barvy

Materiály jsou velmi různorodé. Na zdech (hlavně pokoje) je použito
světle  oranžové barvy,  na podlaze je šedé žíhané linoleum. Ohraničující  zdi
v nové přístavbě jsou pojednány ve světle zelené barvě, podlaha v přízemí je
pokryta  tmavě  okrovými  žíhanými  dlaždicemi  a ve  vyšších  patrech  je
šedomodrý koberec.
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Výrazným interiérovým prvkem je ocelová konstrukce nosných prvků
a téměř strojařské industriální detaily (např. různé příruby, šrouby či  matice).
Dalším  nepřehlédnutelným  specifickým  znakem  této  stavby  je  množství
popínavé zeleně, která je spuštěna z horních podlaží do volného prostoru átria.

 2.4.7 Individuální zóna

V hospici  se nachází celkem dvanáct jednolůžkových pokojů.  Pokoje
jsou  vybaveny  stolkem  s dvěmi  židlemi,  nočním  stolkem,  umyvadlem
a zrcadlem. Čtyři pokoje na podlaží sdílí společné sociální zařízení a centrální
vana je společná.

Ilustrace 19: Půdorys 1.PP, 1.-3.NP

 2.4.8 Společenská zóna

V přízemí  je  kaple  trojúhelníkového  tvaru.  Pro  imobilní klienty  je
umožněn  přenos  záznamu  pomocí  videokamery.  Kaple  je  přístupná  i pro
veřejnost.  V druhém patře se  nachází  zákoutí  pro  posezení,  jinak  je  možné
využívat i přilehlé prostory a početná zákoutí v přistavované části. V přízemí se
nachází kafetérie s několika stoly a židlemi.
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 2.4.9 Provozní místnosti

Kanceláře jsou  umístěné v podkroví,  v prostoru  přístavby a suterénu.
Centrální  koupelna  se  nachází  v druhém  patře,  prádelna  a kotelna  jsou
v suterénu. 

 2.4.10 Ostatní místnosti

Žádné jiné, než výše zmíněné místnosti, se v tomto hospici nevyskytují.

 2.4.11 Komunikace

Vnitřní komunikace v dostavované části jsou velmi spletité a obsahují
spoustu zákoutí a prostorů pro další využití (možnost posezení). Je zde i několik
úrovní, které se dají překonávat rampou, schody či lůžkovým výtahem.

Komunikace v původním stávajícím objektu je tmavá a spletitá, vychází
z možností  dřívější  dispozice.  K vertikální  komunikaci  slouží  lůžkový výtah,
dvouramenné plechové schodiště, pro první patro je určeno též točité schodiště
a dvouramenné přímé schodiště je v lůžkové části.
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 2.5 Hospiz Villa Auguste, Leipzig

 2.5.1 Údaje o stavbě

Zřizovatel: Hospiz Villa Auguste Leipzig GmbH
Kapacita: 10 (+2) lůžek
Spolková republika: Sasko

 2.5.2 Situace

Hospic se nachází  v jihovýchodní  části  Lipska,  v okolí  je  rezidenční
nízkopodlažní vilová zástavba. Dostupnost je dobrá jak osobním automobilem,
tak městskou hromadnou dopravou (zastávka je vzdálena cca 250 m).

 2.5.3 Koncepce

Cílem  organizace  je  doprovázení  a pomoc.  Lidé  by  měli  zůstat
v blízkém okolí svého domova. Také pomáhání a podporování blízkých a členů
rodiny je důležité.

Organizace  disponuje  dobrovolníky  a ambulantními  službami
a lůžkovým stacionárním hospicem.

Hospic byl otevřen 1.4. 2002, poskytuje péči pro deset klientů. Původně
bylo vytvořeno místo i pro čtyři klienty v denním stacionáři, tato služba se však
v místě neujala.

 2.5.4 Architektonický koncept

Hospic se nachází v zrekonstruovaném objektu vily z roku 1924 (Art-
Deco)  a dostavbě,  která  byla dokončena v roce 2002.  Dostavba navazuje na
původní  objekt  a respektuje  vilovou  zástavbu.  Oba  objekty  si  ponechávají
rezidenční charakter i měřítko.

V přístavbě  je  soustředěna  lůžková  část  a v objektu  původním  je
provozní i společenské zázemí.

 2.5.5 Prostorové uspořádání

Ze  suterénu  je  možný  vstup  na  terasu  a do  zahrady  a je  zde  sídlo
ambulantní služby. Kromě toho je zde ještě kafetérie pro pozůstalé, místnost pro
rozhovory  a pro  skupinové  aktivity,  kanceláře,  technická  místnost,  sklady
a hostovské pokoje. 

V přízemí  novostavby  jsou  čtyři  klientské  pokoje  a sesterna.
V původním objektu  je  společenská  místnost  (původně  denní  stacionář),  ke
které přiléhá kuchyň. Dále jsou zde další dva klientské pokoje (původně zázemí
pro klienty denního stacionáře), kanceláře a recepce.

V prvním patře dostavby i zrekonstruovaném objektu se nachází  šest
klientských pokojů, sesterna a centrální koupelna.

 2.5.6 Materiály a barvy

Komunikace  v novostavbě  jsou  natřeny  velmi  světlou  meruňkovou
barvou,  na  podlaze  je  linoleum  v tmavším  sytějším  odstínu.  V historickém
objektu jsou použity výrazné syté barvy na stěnách i stropech (odstíny zelené,
oranžové či žluté). V pobytových částech jsou dřevěné leštěné parkety.
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Stěny v prostoru schodiště jsou barveny s barevným odstupňováním po
jednotlivých patrech. Spodní podlaží je nejtmavší a vrchní je nejsvětlejší (při
pohledu shora dolů opak reálného vizuálního efektu, kdy při vnímání hloubky
jsou vzdálenější plochy světlejší).

Mobiliář  i vybavení  je  koncipováno  tak,  aby  podporovalo  pohodlí
a respektovalo individualitu klientů.

Ilustrace 20: Půdorys 1.-3.NP

 2.5.7 Individuální zóna

Všechny  klientské  pokoje  jsou  jednolůžkové  s vlastním  sociálním
zázemím (WC, sprcha a umývadlo).  Každý pokoj je zařízen polohovatelným
lůžkem,  stolkem  s dvěmi  židličkami,  nočním  stolkem,  stojánkovou  lampou
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a šatní skříní. V pokojích jsou instalovány závěsné lišty pro možnost pověšení
vlastních obrazů.

V objektu (v rekonstruované původní části, v suterénu) jsou samostatné
hostinské pokoje pro možnost přenocování doprovázejících.

 2.5.8 Společenská zóna

V hospici se v přízemí nachází jídelna s kuchyní (pravidelně se zde vaří
dle individuálních přání klientů, kteří zde mohou být přítomni. Jídelna je velmi
klienty  využívaným  prostorem.  V prvním  patře  historické  budovy  je
společenská místnost, která je vybavena stolem se židlemi, sedací soupravou
s dalším stolkem, knihovnou a klavírem. V podkroví  je umístěná malá kaple
s oválným zakončením.

 2.5.9 Provozní místnosti

V centrální  koupelně  v prvním patře se  nachází  polohovatelná  vana,
sprchový kout a umývadlo. Kanceláře jsou umístěny v suterénu a zázemí péče
k lůžkovým stanicím v každém podlaží.

 2.5.10 Ostatní místnosti

V podkroví  je  pokoj  pro  stážisty,  místnost  pro  semináře  či  různá
školení.  Z podkrovního prostoru  novostavby  je  též  možný výstup  na střešní
terasu.

 2.5.11 Komunikace

Komunikace  jsou  vedeny  ve  středu  traktu  se  střídavým  čelním  či
bočným přirozeným osvětlením. V novostavbě jsou v místech vstupů do pokojů
vytvořeny zálivy pro vytvoření většího manipulačního prostoru.

Stěny jsou opatřeny pouze vrchním madlem po obou stranách, spodní
lišta pro zamezení oděru stěn vozíky není instalována z důvodů přiblížení se
k útulnějšímu charakteru prostředí.

V rekonstruované  části  je  dominantním  prvkem  rovné  čtyřramenné
schodiště s vysokými okny zdobenými vitrážemi. Ve středu je lůžkový výtah
a nové dvouramenné schodiště.
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 2.6 Hospiz Advena, Leipzig

 2.6.1 Údaje o stavbě

Zřizovatel: Interessengemeinschaft für Behinderte e.V.
Kapacita: 16 lůžek
Spolková republika: Sasko

 2.6.2 Situace

Hospic  se  nachází  v blízkosti  centra  Lipska  s dobrou  dopravní
dostupností (osobním autem i městskou hromadnou dopravou se zastávkou cca
200 m vzdálenou).

V okolí  převládá  vícepodlažní  městská  zástavba  s převažující  funkcí
obytnou a službami v parteru.

 2.6.3 Koncepce

Cílem  organizace  je  doprovázení  a pomoc.  Lidé  by  měli  zůstat
v blízkém okolí svého domova. Také pomáhání a podporování blízkých a členů
rodiny je důležité.

Organizace  disponuje  dobrovolníky  a ambulantními  službami
a lůžkovým stacionárním hospicem.

 2.6.4 Architektonický koncept

Objekt  v bloku  s jednotným  architektonickým  ztvárněním,  které  má
„brandové“  znaky  příznačné  pro  tohoto  poskytovatele  (společnost  Advena).
Tyto  stavby  mají  světle  růžovou  fasádu,  v tmavším  odstínu  růžové  natřené
kovové prvky zábradlí a sedlovou střechu s vikýři.

Ilustrace 21: Půdorys 1.NP

 2.6.5 Prostorové uspořádání

V suterénu  se  nachází  centrální  koupelna,  sklady,  šatny  a sociální
zázemí  personálu,  místnost  posledního  rozloučení  a místnost  pro  setkání
s pozůstalými či jiné obdobné akce.

V prvním  patře  jsou  klientské  pokoje,  společenská  místnost,  jídelna
s kuchyní,  čistící  místnost  a sesterna.  V dalších  patrech  se  nacházejí  další
klientské pokoje, dvoulůžkový pokoj pro doprovázející a kanceláře.
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 2.6.6 Materiály a barvy

Pokoje mají světle žlutou výmalbu zdí, chodby jsou bílé a na podlaze je
světle  oranžové linoleum. V kuchyni  je  barva stěn světle  zelená,  nábytek je
laminátový v odstínu přírodního světlého dřeva, na podlaze je světlá  béžová
dlažba.

V exteriéru  je  objekt  v omítce  i nátěrech  kovových  prvků  laděn  do
růžového odstínu. Okna i dveře jsou bílá plastová.

 2.6.7 Individuální zóna

V hospici je dvanáct jednolůžkových pokojů a dva pokoje dvoulůžkové.
Každý pokoj má vlastní balkón a v přízemí je možný vstup či vjezd přímo na
zpevněný terén. Sociální zázemí je společné vždy pro dva jednolůžkové pokoje.

Pro doprovázející je možnost přespat buď přímo v klientském pokoji,
nebo v hostinském pokoji vybaveném dvěma lůžky.

Pokoje  jsou  vybaveny  polohovatelným  lůžkem,  nočním  stolkem,
televizním stolkem s televizí,  stolkem s dvěma židlemi,  rozkládacím křeslem
a šatní skříní.

 2.6.8 Společenská zóna

V přízemí se nachází společenská místnost a jídelna. Ve vnitrobloku je
upravená zahrada.

 2.6.9 Provozní místnosti

Provozní místnosti  jsou situovány do suterénu objektu, na patrech je
sesterna a ošetřovatelské zázemí. Kanceláře jsou v podkroví.

 2.6.10 Ostatní místnosti

V objektu se nachází též dětský hospic (jeden lůžkový pokoj), který má
samostatný vstup.

 2.6.11 Komunikace

Komunikace jsou vedeny ve středním traktu bez přirozeného osvětlení.
Ve středu dispozice je lůžkový výtah a vedle přímé dvouramenné schodiště.
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 2.7 Hospiz Haus Porsefeld, Rendsburg

 2.7.1 Údaje o stavbě

Zřizovatel: Pflege LebensNah, Diakoniche Dienste im Ev.-Luth. 
Kirchenkreis Rendsburg e.V.
Kapacita: 10 lůžek
Spolková republika: Šlesvicko-Holštýnsko

 2.7.2 Situace

Hospic se nachází nedaleko historického centra Rendsburgu. Místo je
dostupné  jak  osobní  automobilovou,  tak  městskou  hromadnou  dopravou
(zastávka cca 100 m). Objekt je na jedné straně situován do klidného dvora,
a na straně druhé je poměrně rušná třída (Denkerstraße, Eisebahnstraße), opodál
které vede železniční trať. 

V okolí převládá městská zástavba s rezidenčním charakterem. Jsou zde
též domovy pro seniory s pečovatelskou službou a chráněné bydlení. V blízkosti
se  nachází  Schloßplatz,  který  je  společně  se  sousedním  objektem  špitálu
(Hospital zum Heiligen Geist) součástí historického centra města.

 2.7.3 Koncepce

Síť  sdružení  Pflege  LebensNah  naplňuje  všechny  podmínky  vize
„Pečovatelského  města“  v okrese  Rendsburg.  Kompaktní  struktura,  která se
skládá ze společné práce poradny, ambulantní služby, krátkodobé denní a noční
péče,  chráněného  bydlení  pro  lidi  postižené  demencí  a práce  dobrovolníků,
přináší pomoc a péči potřebným.

Cílem  Pflege  LebensNah  je  pečovat  o lidi  v jejich  vlastních
domácnostech, poradit  a pomoci jim tak, aby jejich vlastní život nepostrádal
kvalitu i přes potřebu péče. Těžce nemocní a umírající v závěrečné fázi života
jsou doprovázeni v lůžkovém hospici Haus Porsefeld. Hospic Haus Porsefeld
byl  otevřen  1.  ledna  1996.  Pflege  LebensNah  je  kontaktním partnerem pro
nemocné, umírající, na péči a pomoci závislé lidi jakéhokoliv věku (také dětí),
a rovněž pro blízké a přátele.

 2.7.4 Architektonický koncept

Objekt  se  nachází  v historické  části  města.  Hospic  je  umístěn
v samostatném  objektu  a je  součástí  areálu  Hospital  zum  Heiligen  Geist,
společně s chráněným bydlením.

Hospic  je  dvoupatrový  –  novostavba  s podkrovím  a je postaven
v tradičním regionálním stylu, s červenými lícovými cihlami, sedlovou střechou
s valbou pokrytou pálenou krytinou a bílými dřevěnými okny.

V uliční části je hmota objektu členěna dvěmi předstupujícími rizality,
které jsou zakončeny sedlovou atikou střešních arkýřů.  Fasáda do dvora má
jeden střední rizalit zakončený též sedlovou atikou. V přízemí vybíhá patrová
část  denní  místnosti,  která  je  prosklená  s bílými  rámy  a mírně  sklonitou
plechovou střechou.
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 2.7.5 Prostorové uspořádání

V přízemí  se  nacházejí  kanceláře,  sklady,  denní  místnost,  zimní
zahrada, kuchyňka, místnost k rozjímání (popř. místnost posledního rozloučení)
a sociální zařízení.

V prvním  patře  je  šest  klientských  pokojů,  toalety  pro  návštěvy,
kuchyňský kout, úklidová místnost, sterilizace, sesterna a čistící místnost.

V podkroví se nacházejí další dva klientské pokoje, centrální koupelna,
čistící  místnost  s výlevkou,  denní  místnost  zaměstnanců,  čajová  kuchyňka
a šatny personálu se zázemím.

Ilustrace 22: Půdorys 1.-3.NP

 2.7.6 Materiály a barvy

V hospici  se  objevují  na  komunikacích  kontrastní  barvy,  oranžová
(v každém lůžkovém patře jiná sytost) na stěnách a modrá na podlaze. Původní
barevná kombinace bílé a modrých, zelených a šedých tónů.

Ve společenské místnosti a v prostoru hlavního schodiště je též použito
na jednotlivých plochách žluté barvy.

Barevné provedení centrální koupelny navazuje na komunikaci. Stěny
a sklonité části jsou sytě oranžové, dlažba a rovná část stropu je v odstínu bílé.
Doplňky jako např. závěsy, kobereček či koženkové polstrování je v sytě modré
barvě.

Povrch podlahy je tvořen buď kobercem, dlažbou, nebo laminátovými
parketami imitujícími dřevěné pásky.

V exteriéru  je  výrazné  červené  režné  zdivo,  pálená  krytina  a bílé
dřevěné okenní a dveřní rámy.

 2.7.7 Individuální zóna

V hospici  jsou celkem čtyři  jednolůžkové pokoje a dva dvoulůžkové
pokoje.  V podkroví  jsou  dva  další  jednolůžkové  klientské  pokoje.  Sociální
zařízení  mají  vždy  dva  jednolůžkové  pokoje  v patře  společné,  dvoulůžkové
a jednolůžkové  pokoje  v podkroví  mají  své  vlastní  sociální  zařízení  (WC,
sprchový kout a umývadlo). Minimální  plošný rozměr  pokoje je 18 m2.  Dva
pokoje jsou orientované do rušné ulice, zbývající do vnitrobloku.

V podkroví  je  jeden  rezervní  pokoj  s vlastní  koupelnou,  který  je
poskytován doprovázejícím.
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 2.7.8 Společenská zóna

V objektu jsou dvě větší místnosti ke společenskému využití (jedna je
zimní zahradou). Obě tyto místnosti jsou orientovány k jihozápadu směrem do
dvora a je z nich možný přímý vstup či vjezd s lůžkem na zpevněný terén.

Zimní zahrada je vybavena stolky a židlemi a ve společenské místnosti
se nachází sedací souprava se stolkem, stůl se židlemi, komody, knihovna, klec
s exotickým ptactvem a klavír.

 2.7.9 Provozní místnosti

Centrální vana má díky umístění v podkroví zčásti šikmý strop. Prostor
koupelny je osvětlen oknem ve štítu a shora střešním oknem. Kanceláře jsou
v přízemí a zázemí zaměstnanců v podkroví.

 2.7.10 Ostatní místnosti

Žádné jiné, než výše zmíněné místnosti, se v tomto hospici nevyskytují.

 2.7.11 Komunikace

Komunikace se nachází ve středním traktu a vede podélně  objektem.
Zhruba ve středu se na tuto komunikaci napojuje hlavní dvouramenné přímé
schodiště  a lůžkový  výtah.  Únikové točené schodiště  je  v exteriéru  u štítové
stěny objektu. Místo k posezení se nachází pouze v místě rozšíření u hlavního
schodiště.
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 2.8 St. Marianus Hospiz, Bardowick

 2.8.1 Údaje o stavbě

Zřizovatel: Förderverein St. Marianus Hospiz
Kapacita: 12 lůžek
Spolková republika: Dolní Sasko

 2.8.2 Situace

Hospic se nachází  nedaleko centra  ve čtvrti  rezidenčního charakteru
nízkopodlažní  zástavby.  Lokalita  je  velmi  klidná  a dostupná  osobním
automobilem. V dostupné vzdálenosti se též nachází hlavní nádraží. Bardowick
se nachází v blízké vzdálenosti Hamburku.

 2.8.3 Koncepce

Cílem organizace je doprovázení, pomoc a psychologická péče.

Organizace  disponuje  dobrovolníky  a lůžkovým  stacionárním
hospicem.  V hospici  je  lékařská  ambulance  a jsou  zde  pořádány  odborné
přednášky a kurzy.

 2.8.4 Architektonický koncept

Objekt  vychází  z tradičního  typu  okolní  zástavby,  nízkopodlažních
objektů  s režným  zdivem  a sedlovou  střechou.  Hospic  je  jednopodlažní
podsklepený s využívaným podkrovím s pultovými vikýři.

Základní tvar domu je ve tvaru písmene „L“, do kterého se vstupuje
v místě  vnitřního  úhlu.  Ve  vnějším  nároží  je  situována  kaple,  která  je
dvoupodlažní s průhledem do krovu.

Ilustrace 23: Půdorys 1.NP

 2.8.5 Prostorové uspořádání

V suterénu  se  nachází  jídelna  pro  zaměstnance,  prádelna,  sklady,
centrální  kuchyň  a místnost  posledního  rozloučení.  V přízemí  je  recepce,
vstupní  hala,  kaple,  dvanáct  jednolůžkových  pokojů,  sesterna,  centrální
koupelna, čistící místnost, příruční sklady, společenská místnost s kuchyňkou,
kanceláře,  přednášková  síň  a sociální  zázemí.  V prvním  patře  je  soukromá
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ordinace  ambulantní  praxe,  kanceláře,  hostovské  pokoje  a byty  pro  řádové
sestry (konvent).

 2.8.6 Materiály a barvy

Barevně  je  interiér  řešen tak,  že bílou  malbu stěn doplňuje barevné
a materiálové  ztvárnění  stropu  či  podlahy.  Vstupní  hala  je  světlá  místnost
s viditelným  dřevěným  trámovým  stropem  a je  doplněna  dřevěným  či
ratanovým nábytkem. Ostatní komunikace mají bíle vymalované stěny i strop,
podlaha je plovoucí dřevěná (na komunikacích i v pobytových místnostech).

V kapli je dřevěný šikmý strop s podbitím a barevné vitráže v oknech.

Vnější  plášť  budovy  je  z režného  zdiva,  svislé  stěny  vikýřů  jsou
obloženy  modře  natřeným  dřevem,  na  střeše  je  použito  tmavých  pálených
vlnitých tašek.

 2.8.7 Individuální zóna

Všechny pokoje jsou jednolůžkové, umístěné v přízemí a mají možnost
přímého vstupu na upravený terén. Vně, před fasádou, jsou umístěné mobilní
palisádové zástěny, aby byl vytvořen intimnější prostor.

Pokoje  klientů  jsou  vybaveny  polohovatelným  lůžkem,  mobilním
nočním stolkem se stolní lampou, stolem a židlí a šatní skříní. Každý pokoj má
samostatné bezbariérové sociální zázemí.

 2.8.8 Společenská zóna

Společenská  místnost  obsahuje  sedací  soupravu,  televizor, knihovnu
a kamna. Tato místnost sousedí  s jídelnou,  která je vybavena stoly  a židlemi
a dále čajovou kuchyňkou.

Naproti  hlavnímu  vstupu  v rohové  části  je  kaple  s několika  místy
k sezení a ochozem s menšími varhanami.

 2.8.9 Provozní místnosti

Centrální koupelna je ve středním traktu, bez přirozeného osvětlení. Ve
středové části je i sesterna, která je průchozí na obě strany (dispozičně se jedná
o pětitrakt).

 2.8.10 Ostatní místnosti

V objektu se nachází v přízemí konferenční místnost s možností použití
projekční  techniky.  V prvním  patře  je  zřízena  ambulantní  ordinace
s vyšetřovnou a čekárnou.

 2.8.11 Komunikace

Komunikace  jsou  přímé  a místa,  kde  se  vstupuje  do  pokojů,  tvoří
trojúhelníkový záliv, který rozšiřuje manipulační prostor chodby. Osvětlení je
umělé, kombinované bodové přímé a nepřímé.

Chodby, kde mají přístup klienti, jsou opatřeny na obou stranách madly.
Za hlavním vstupem se nachází hala s možností posezení. Ve středu dispozice se
nachází lůžkový výtah a přímé dvouramenné schodiště.
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 2.9 Hospiz Brandenburg, Brandenburg an der Havel

 2.9.1 Údaje o stavbě

Zřizovatel: Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz e.V.
Kapacita: 10 lůžek
Spolková republika: Braniborsko

 2.9.2 Situace

Hospic se nachází v Bauhofstraße 42 nedaleko historické části  města
Brandenburg. Objekt je dostupný velmi dobře osobním automobilem i městskou
hromadnou dopravou.

V sousedství  budovy  je  městská  vícepodlažní  zástavba  smíšeného
charakteru s převažující funkcí bydlení.

Ve stejném areálu se nachází ještě jeden objekt s denním stacionářem
a kancelářemi pro hospic i jiné sociální služby.

 2.9.3 Koncepce

Sdružení "Hauskrankenpflege für Jedermann" Gem. e. V. bylo založeno
v roce  1991.  Cílem  je  poskytování  péče  o staré  a nemocné,  podpora  osob
odkázaných  na  cizí  pomoc,  a to  nezávisle  na  stáří,  postavení,  národnosti
a vyznání.  Do  dnešní  doby  se  vyvinula  společnost  ve  specializovaného
kompetentního a spolehlivého partnera ve všech pečovatelských oborech. Od
1. ledna 2002 je  Hauskrankenpflege für  Jedermann ambulantním pomocným
centrem města Brandenburg.

Pod  záštitou  pana  Vicco  von  Bülow  –  Loriot,  byla  v roce  2004,
v parkové oblasti nedaleko centra, postavena nová vila – Hospic „Brandenburg
an  der  Havel“.  Tento  hospic  disponuje  deseti  lůžky  pro  těžce  nemocné
a umírající,  kterým je zaručena kvalita života,  láskyplné doprovázení,  bolest
mírnící péče a veškerá pozornost.

Osobní  věci  a oblíbené  předměty  je  možné  si  vzít  s sebou.
Doprovázející či známí mohou případně přespat v dvou malých bytech, které se
nacházejí blízko pokojů pacientů (v prvním patře).

 2.9.4 Architektonický koncept

Budova je jednopodlažní s patrem nad částí půdorysu. Hmota objektu
tvoří polouzavřený areál ve tvaru písmena „C“. V podélné části je v dispozici
trojtrakt s vnitřní, horními světlíky osvětlenou, chodbu a v kratších částech se
již  jedná  o dvoutrakt.  Vnitřní  dvůr  je  tvořen  zpevněnou  plochou  s malým
jezírkem a mobilní zelení.

Vstupní  část  je  díky  zvýšenému  podkroví  nejvyšší  a tvoří  hlavní
dominantní část. Střecha v části blíže k ulici je sedlová, mírně sklonitá s valbou,
zbývající část je plochá.

 2.9.5 Prostorové uspořádání

V přízemí  se  nachází  recepce,  jídelna  s kuchyňkou,  WC,  místnost
k rozjímání  (Raum  der  Stille),  víceúčelová  místnost  (zasedací  místnost,
společenská  místnost  aj.),  deset  klientských  pokojů,  sesterna,  centrální
koupelna, sklady a denní místnost.
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V patře jsou hostovské pokoje pro doprovázející a šatny zaměstnanců
s potřebným zázemím.

 2.9.6 Materiály a barvy

V exteriéru je nejvýraznější bílá omítka, červená pálená střešní krytina.
Barevně  zajímavým prvkem jsou  barevné  textilní  markýzy  stínící  klientské
pokoje. Střídá se zde žlutá a oranžová barva.

Pokoje jsou řešeny v různém provedení. Někde je použito meruňkové
výmalby a někde je naopak barva zelená. Na podlaze je zelené linoleum.

Stěny  chodby  jsou  vymalovány  bíle,  až  na  výklenky  u vstupů  do
pokojů, které jsou sytě žluté. Na podlaze komunikace je linoleum meruňkové
barvy.

Ilustrace 24: Půdorys 1.NP a 2.NP

Zajímavou  barevnou  výmalbu  má  místnost  k rozjímání, kde  je
znázorněn motiv  země,  slunce a oblohy pomocí  barevných siluet  a pásů.  Na
podlaze je v této místnosti šedomodrý koberec.
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 2.9.7 Individuální zóna

V hospici je celkem deset jednolůžkových pokojů.  Každé dva pokoje
sdílí jedno sociální zařízení, které je přístupné přes předsíňku. Sociální zařízení
obsahuje sprchový kout, WC a umývadlo a je osvětlené přirozeným světlem.

Pokoje mají velké prosklené dveře, kterými je možné vyjet přímo na
upravený terén vnitřního dvora, nebo na samostatnou terasu u příčného traktu.
Všechny pokoje jsou stíněny markýzou a zároveň mají závěsy.

Každý pokoj obsahuje polohovatelné lůžko, noční stolek, šatní skříň,
stolek se židlí. Na pokoji je možné umístit skládací přistýlku, nebo jsou pro
doprovázející dva pokoje s koupelnou v podkroví.

 2.9.8 Společenská zóna

Společenským  aktivitám  slouží  prostor  jídelny,  kterou  využívají  jak
klienti, tak zaměstnanci hospice. Jídelna je tvořena polouzavřeným prostorem,
na který navazuje čajová kuchyňka, recepce a komunikace. Z jídelny je možný
přímý vstup do vnitřního dvora.

Místnost  k rozjímání  je  nevelký  prostor  s pohodlným nábytkem
a zajímavým designem.

 2.9.9 Provozní místnosti

Centrální  koupelna  je  přímo  osvětlená  denním světlem,  má  zelenou
dlažbu a bílý obklad s barevným mozaikovým pásem.

 2.9.10 Ostatní místnosti

Žádné jiné, než výše zmíněné místnosti, se v tomto hospici nevyskytují.

 2.9.11 Komunikace

Chodby  jsou  přímé,  osvětlené  shora  přirozeným  světlem  pomocí
střešních světlíků či  z boku. V místě pokojů se prostor chodby rozšiřuje díky
nikám se vstupy.

Obě strany komunikace jsou opatřeny vodícími madly, na stěnách jsou
zavěšené obrázky.
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 2.10 St. Joseph-Stift Palliativstation, Dresden

 2.10.1 Údaje o stavbě

Zřizovatel: Nemocnice St.Joseph-Stift
Kapacita: 8 lůžek
Spolková republika: Sasko

 2.10.2 Situace

Jednotka paliativní péče St. Joseph-Stift se nachází v rezidenční čtvrti
Johannesstadt.  Paliativní  stanice je umístěna v přízemí  samostatného objektu
v areálu nemocnice St. Joseph-Stift.

Lokalita  je  dostupná  velmi  dobře  městskou  hromadnou  dopravou
(zastávka je cca 30 m) i osobním automobilem.

Ilustrace 25: Půdorys 1.NP

 2.10.3 Koncepce

Paliativní stanice je mostem mezi medicínskou péčí a mnoha pacienty
očekávanou  domáckostí  a důvěrností.  Na  straně  jedné  je  zde  intenzivní
pečovatelsko-terapeutická  podpora  s moderním  přístrojovým  technickým
vybavením nemocnice.  Na straně  druhé si  doprovázející  mohou osvojit  péči
o pacienta a podpořit tak jeho navrat do obvyklého života.

Proto  se  angažuje  v paliativní  stanici  specializovaný  a školený  tým
složený  z doktorů/doktorek,  ošetřovatelů/ošetřovatelek,  duchovních,
psycholožky, sociálních pracovníků a terapeutů/terapeutek. 

S objektem  Clara-Wolf-Haus  se  nemocnice  St.  Joseph-Stift  stala
důležitým centrem paliativní medicíny v Sasku a rovněž v nových spolkových
zemích.
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 2.10.4 Architektonický koncept

Paliativní  stanice  se  nachází  v přízemí  rekonstruovaného  objektu.
Budova  je  středová  s uzavřenou  vnitřní  obslužnou  chodbou  a místnostmi
umístěnými uvnitř i vně vzhledem k této vnitřní komunikaci.

Objekt  v základu  je  zděný  čtyřpatrový  ve  tvaru  pravidelného  kříže
a místa křížení jsou doplněna třípatrovou skeletovou konstrukcí se smaltovaným
sklem na vnější straně.

 2.10.5 Prostorové uspořádání

Jednotka paliativní péče se nachází v přízemí objektu. V prvním patře je
zázemí ambulantní domácí péče a onkologická denní klinika, v druhém patře
jednotlivé ambulance doktorů,  ve třetím patře je  denní  centrum a v suterénu
archív.

Jednotka paliativní péče se skládá z předsíně, recepce, sesterny, denní
místnosti  (společenské  místnosti),  osmi  jednolůžkových  klientských  pokojů,
centrální  koupelny,  kaple,  sociálního  zařízení,  kanceláří,  zasedací  místnosti,
kuřárny, kuchyňky, čistící místnosti a příručních skladů.

 2.10.6 Materiály a barvy

V interiéru je použito převážně teplých barev. Zdi jsou vymalovány bíle
a na  podlaze  je  žíhané  oranžové  přírodní  linoleum.  Pokoje  mají  plovoucí
dřevěnou  podlahu,  velmi  světle  meruňkovou  výmalbu  zdí  a béžové  závěsy
s bílými záclonami. Sedací nábytek je ratanový s bílými polštáři.

V kapli je použita kombinace bílé výmalby a zelené rozmývané malby,
na  podlaze  jsou  dřevěné  špalíkové  parkety.  Dveře  do  kaple  jsou  dýhované
intarzované.

V exteriéru  dominuje  žlutá  omítka,  se  kterou  kontrastují  tabule
smaltovaného oranžového skla a šedomodrého plechu, doplněné exteriérovými
žaluziemi stejného odstínu.

 2.10.7 Individuální zóna

Pokoje  jsou  jednolůžkové  a mají  vlastní  sociální  zařízení  (sprchový
kout,  WC  a umyvadlo).  Každý  pokoj  je  vybaven  polohovatelným  lůžkem,
nočním stolkem, šatní stěnou, pohovkou, stolem a křesly.

Z každého pokoje je možný vjezd přímo na vlastní terasu.

 2.10.8 Společenská zóna

Víceúčelová  místnost  slouží  jako  společenský  prostor,  jako  jídelna,
denní  místnost  personálu,  místnost  pro  muzikoterapii  atd.  Tento  prostor  je
vybaven jídelním stolem s židlemi,  sedací  soupravou,  komodami  a akváriem
s menšími rybkami.

Dále je zde malá kuřárna. Samostatný prostor  tvoří  kaple s několika
místy k sezení.
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 2.10.9 Provozní místnosti

Centrální  koupelna je ve vnitřní části  dispozice, není tudíž osvětlena
přirozeným světlem. V této místnosti je polohovací vana, sprchový kout, WC
a umývadlo.

Sesterna přímo navazuje na recepční pult,  v její  stěně  je zabudováno
vnitřní okno, takže je možné udržovat si přehled o příchozích (mimoto se musí
pro vstup na jednotku zvonit).

 2.10.10 Ostatní místnosti

Žádné jiné, než výše zmíněné místnosti, se v tomto podlaží paliativní
jednotky nevyskytují.

 2.10.11 Komunikace

Komunikace  je  vedena  dokola  kolem  vnitřního  jádra  a je  osvětlena
přirozeným světlem pouze sekundárně. Chodba je po obou stranách opatřena
madlem a prostor u sdružených vstupů do pokojů je rozšířen mělkými nikami.
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 3.1 Hospic sv. Alžběty, Ľubica

 3.1.1 Údaje o stavbě

Zřizovatel: Spišská katolická charita
Kapacita: 24 lůžek
Datum otevření: 1.9. 2005

 3.1.2 Situace

Objekt hospice se nachází  na okraji  sídlištního předměstí  Ľubice při
Kežmaroku.   V nejbližším okolí  je nízkopodlažní  zástavba rodinných domů,
několik metrů dál se nachází panelové sídliště. Navazující přírodní zázemí je
tvořeno pastvinami, v dálce za sídlištěm je vidět  siluety Nízkých a Vysokých
Tater. Místo je dostupné spíše osobním automobilem, popř. docházkou (MHD
Kežmarok).

 3.1.3 Koncepce

Hospic sv. Alžbety v Ľubici je po hospici v Bardejovské Nové Vsi první
novostavbou na Slovensku. Hospic poskytuje dvě formy péče: terénní službu
a lůžkovou službu pro 24 míst. Původně plánovaný stacionář pro deset postelí
se však v tomto místě  neujal.  Všechny pokoje jsou jednolůžkové s možností
přistýlky pro příbuzné.

 3.1.4 Architektonický koncept

Budova  je  dvoupatrová  s jedním  podzemním  podlažím,  základním
půdorysným tvarem je písmeno „L“. Z koncepčních prvků se výrazně uplatňuje
těleso  čtvercové  „věže“,  které  je  mírně  vychýleno  z použité  ortogonální
soustavy. Tato část je také nejvyšší s plochou střechou, zatímco jinde je použito
ve vrcholu nespojité střechy pultové.

Pokoje  jsou rozdělené do  třech  částí  a orientované  na vnější  stranu,
vnitřní část je prosklená, u vstupní partie v boku obložena cementovláknitým
obkladem.

Stavba má několik zvláštností a silných motivů. Je zde uplatněna silná
kompoziční osa na kříž, který stojí v exteriéru a při pohledu od vstupu na lávku
se nachází přesně na rozhraní Nízkých a Vysokých Tater.

Hlavní vstup do zahrady (na pozemek) je veden z přízemí po klesající
lávce,  která  je  vedena  nad  čtvercovou  vodní  plochou.  Cílem  je  nevelká
zpevněná plocha se čtyřmi světelnými sloupy a velkým dřevěným křížem. Po
cestě je míjen „úhelný kámen“, který je zapuštěný do podlahy vodní nádržky.

Pod kaplí je zabudován reflektor, který je nasměrován tak, aby světelný
kužel  prošel  otvorem v podlaze i stropem kaple.  Při  smrti  klienta  je  možno
tímto způsobem vydat světelný signál.

 3.1.5 Prostorové uspořádání

V přízemí  se nacházejí  kanceláře managementu hospice,  společenská
místnost, čajová kuchyňka (přípravna) s jídelnou, kaple, osm jednolůžkových
pokojů, centrální koupelna, sesterna a prostory pro budoucí stanici domácí péče.
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V prvním patře je šestnáct jednolůžkových pokojů, sesterna a pokoj pro
stážisty, personál či hosty. 

V podzemním podlaží  je  provozní  úsek  centrální  kuchyně,  prádelny,
posilovna,  seminář,  rezervní  pokoj,  sklady,  místnost  posledního  rozloučení,
kotelna, garáže a místnost pro fyzioterapii.

 3.1.6 Materiály a barvy

Interiér je laděn do teplých barev v kombinaci s přírodními materiály.
Zdi  jsou  bílé  a kontrastují  tak  s vkládanými  prvky  dřeva,  jako  jsou  panely
u vstupů  do  místnosti,  žaluzie,  rámy  oken  a dveří,  popř.  nábytek.  Podlaha
komunikací  je  provedena  béžovou  keramickou  dlažbou, v pokojích  je
meruňkové žíhané přírodní linoleum.

Sedací  nábytek,  křesla  a pohovky,  jsou  potaženy  světle  béžovým
mikroplyšem.  Ostatní  nábytek  je  z lamina  (šatní  skříně,  noční  stolky,  stolní
deska aj.) ve světlém odstínu imitujícím dřevo.

V exteriéru je použito trojkombinace materiálů: světle hnědého dřeva,
bílé omítky a šedých vláknocementových desek. Dominantním prvkem je též
sklo a titanzinek.

 3.1.7 Individuální zóna

V přízemí  se nachází  osm a v patře šestnáct  jednolůžkových pokojů.
V pokoji  je  křeslo,  které  slouží  jako  rozkládací  lůžko  pro  doprovod,  stolní
deska,  židlička,  noční  stolek,  šatní  skříň.  Některé  pokoje  (v patře)  jsou
vybaveny též malou kuchyňskou linkou s dřezem a vařičem.

Okna jsou bez záclon, stínění je pomocí pevných posuvných dřevěných
slunolamů. Kromě hlavního osvětlení je v pokoji stolní doteková lampička. 

Každý pokoj má též vlastní bezbariérové sociální zařízení (WC, sprcha,
umývadlo). Každý pokoj má též vlastní balkón, okna jsou prosklena až k úrovni
podlahy  bez  parapetu,  výhled  je  směřován  do  volné  nezastavěné  krajiny.
Kompozici  dotváří  i vysoký dřevěný kříž,  za kterým je „věž“ pootočena, ke
kterému směřuje lávka.

Ilustrace 26: Půdorys 1.PP a 1.NP
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 3.1.8 Společenská zóna

Víceúčelová společenská místnost se nachází v přízemí a je možné ji
propojit s vedlejším prostorem jídelny pomocí posuvné stěny. V přízemí je též
ve středové části  čtvercový  dvoupatrový  prostor  kaple,  takže je  možné mši
sledovat i po odsunutí posuvných stěn v prvním patře.

Jako společenský  prostor  je  využívána i část  komunikací,  které  jsou
místy rozšířeny a vybaveny sedacím nábytkem.

 3.1.9 Provozní místnosti

Centrální koupelna je umístěna v přízemí vedle sesterny. Je osvětlena
přirozeným  světlem  a má  i vlastní  balkón  (dispozičně  vychází  z modulu
pokoje).  Sesterny  i jídelna  zaměstnanců  jsou  rovněž  navrženy  v modulu
klientských pokojů a mají dostatek denního světla.

V podzemním  podlaží  je  centrální  kuchyně  s nezbytným  vybavením
včetně dělených skladů, dále sušárna, prádelna a mandl.

 3.1.10 Ostatní místnosti

V podzemním patře je umístěna posilovna se saunou pro zaměstnance
a malá  konferenční  místnost  pro  případné  přednášky,  školení  či  semináře.
V přízemí  (ve  „věži“)  je  plánována  stanice  domácí  péče.  V místě  dnešní
společenské místnosti měl být původně stacionář.

 3.1.11 Komunikace

Komunikace  jsou  pojednány  nejenom jako  manipulační  prostor,  ale
zároveň  jako  místo  s funkcí  střetávání  se,  posezení,  relaxace,  pozorování
a jiných dalších  aktivit.  Plošné prosklení  umožňuje  dostatek  světla  a vytváří
příjemný pobytový prostor.

V objektu  jsou  dvě  přímá  dvouramenná  schodiště  (v každém  traktu
jedno)  a ve „věži“  další  strmější,  ve  tvaru  písmene „U“.  Pro bezbariérovou
komunikaci slouží lůžkový výtah.
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 4.1 St. Francis Hospice, Dublin

 4.1.1 Údaje o stavbě

Zřizovatel: Dobrovolnická organizace pod záštitou Daughters of 
Charity of St. Vincent de Paul
Kapacita: 19 lůžek
Datum otevření: 1989

 4.1.2 Situace

Hospic se nachází v Raheny, v okrajové městské části Dublinu. V okolí
převládá nízkopodlažní obytná zástavba. K hospici přináleží klášter, v blízkém
okolí je též kostel.

Ilustrace 27: Situace – areál (tmavě modrá – fáze 1: lůžkový hospic, ambulantní část,
administrativa, márnice, světle modrá – fáze 2: denní centrum a stanice pro domácí
péči, stanice pro sociální pracovníky a terapeutický komplement)

 4.1.3 Koncepce

Hospic byl založen v roce 1989 a od té doby poskytuje specializovanou
paliativní  péči  obyvatelům Severního  Dublinu  a ve  svém správním obvodu.
Všechna péče je poskytována pro klienty i jejich rodiny bez poplatků (zdarma).
Služby  zařízení  zahrnují  19  lůžkovou  jednotku,  hospicový  denní  stacionář,
mobilní hospicové služby a podporu v doprovázení.

 4.1.4 Architektonický koncept

Stavba byla vybudována na tříakrovém pozemku ve třech postupných
fázích.  Objekt  je  dvoupodlažní,  respektive  jednopodlažní,  nepodsklepený
s podkrovím. Půdorys je členitý, základní hmota je tvořena dvěma vzájemně
propojenými objemy v přibližném  tvaru písmene „L“.

Lůžková stanice se nachází v dvoupodlažní části v přízemí. Budova má
klasickou sedlovou střechu s valbou.
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 4.1.5 Prostorové uspořádání

V přízemí  lůžkové  části  se  nachází  deset  pokojů,  kancelář,  menší
obchod, kaple, příruční sklady, čajová kuchyňka, místnost pro terapii, centrální
koupelna  (2x),  asistovaná sprcha (1x),  čistící  místnost,  ošetřovna a místnost
k posezení.

Ve zbývající části objektu se nachází denní stacionář, zázemí pro terénní
domácí službu, vedení hospice a prostory pro další nabídkové služby. V prvním
patře se nacházejí místnosti pro manipulaci s mrtvým tělem (tři pietní místnosti)
s nezbytným  zázemím,  dále  oddělený  provozní  úsek  centrální  kuchyně,
restaurace a sušárna s prádelnou.

Ilustrace 28: Půdorys části 1.NP (výřez – lůžková část) [5]

 4.1.6 Materiály a barvy

V celém  objektu  je  použito  mnoho  různých  materiálů.  Podlahovou
krytinou je v pokojích linoleum, na chodbách dlažba či linoleum s kontrastními
barevnými  pásy  kolem  stěn.  Pokoje  i chodba  jsou  akcentovány  žlutou
výmalbou, nábytek i dveře jsou v teplé barvě a struktuře dřeva.

V exteriéru je použito přírodních materiálů: režného zdiva, dřevěného
obkladu, kamenného obkladu v soklu či  přízemních částech objektu a pálené
střešní krytiny na sedlových střechách.

 4.1.7 Individuální zóna

Sedm pokojů  je  jednolůžkových s vlastním sociálním zařízením a tři
pokoje  jsou  čtyřlůžkové.  Ve  čtyřlůžkových  pokojích  je  umístěno  pouze
umyvadlo (2x) a sociální zařízení (WC, sprcha a umývadlo), včetně koupelny
s polohovací vanou, jsou společné.

Poblíž hlavního vstupu do objektu se též nachází otevřená kaple, která
je součástí komunikace, je však situována v rohové části, s možností vstupu ven
na upravený terén.

Jednolůžkové pokoje mají vysunutý prvek prosklení, v rámci kterého je
realizováno  i nízké  posezení.  Standardní  vybavení  zahrnuje  polohovatelné
lůžko, rozkládací křeslo (možnost využití jako přistýlky), noční stolek, stůl se
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židlemi  a šatní  skříň.  V záhlaví  postele  je  zabudován obslužný servisní  bar
a jsou zde vyústky pro vestavěné rozvody medicinálních plynů. Kromě hlavního
světla  je  zde  i nepřímé  bodové  světlo  nad  záhlavím  postele  a malá  stolní
lampička. Vícelůžkové pokoje mají rohová okna a možnost přímého vstupu na
terén.

Přenocování doprovázejících je též možné v samostatném hostinském
pokoji v prvním patře objektu hospice.

 4.1.8 Společenská zóna

V přízemí  se nachází  místnost  k posezení,  dále je  zde prostor  kaple.
Další případné zázemí je společné s denním centrem.

 4.1.9 Provozní místnosti

Sesterna, vyšetřovna, místnost pro terapii, asistovaná sprcha a centrální
koupelna  se  nacházejí  v přízemí  v rámci  lůžkové  jednotky.  Jsou  zde  též
kanceláře a příruční sklady.

Centrální  kuchyně  a místnost  posledního  rozloučení  se  nachází
v prvním patře.

 4.1.10 Ostatní místnosti

V objektu se dále nachází  denní stacionář,  kanceláře vedení hospice,
kanceláře pro jednotlivé pracovníky hospice,  centrum domácí péče, místnost
pro arteterapii a restaurace.

 4.1.11 Komunikace

Komunikace jsou v lůžkové části vedeny ve středním traktu (místnosti
jsou po obou stranách)  a v pravidelných úsecích  jsou osvětleny  vynecháním
místností a možností vstupu do zahrady.
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 5 Dotazníkový průzkum 2005

Dotazníkový průzkum byl prováděn v období od července do prosince
roku  2005  pomocí  elektronických  dotazníků  umístěných  na  Internetových
stránkách http://humanita.fsv.cvut.cz/hospice, poté na http://hospice.fsv.cvut.cz.
Na stránkách byly umístěny dotazníky pro čtyři skupiny respondentů: 

• dotazník č. I  pro projektanty lůžkových hospiců

• dotazník č. II  pro studenty stavebních oborů, kteří měli možnost v rámci
svého studia téma hospice řešit

• dotazník č. III pro uživatele hospice

• dotazník č. IV poslední skupina obsahovala názory výše nejmenovaných
respondentů

Odkaz na dotazníky byl umístěn na centrální stránce, která se věnuje
hospicové  péči  –  www.hospice.cz.  Přístup  na  stránky  byl  průběžně
zaznamenáván  a archivován  díky  statistice  NAVRCHOLU.cz.  Takto  bylo
možné m.j. sledovat jak množství přístupů, tak i stránky, které jsou nejčastěji
prohlíženy.  Průměrná  návštěvnost  stránek  hospice.fsv.cvut.cz  se  pohybovala
kolem dvaceti unikátních IP adres za den, průměrný počet zobrazených stránek
byl 200 za den.

Většina  respondentů  byla  o vyplnění  dotazníku  požádána  pomocí  
e-mailu. Bylo osloveno přes 300 respondentů, ze kterých odpovědělo cca 60%.
Zbývající  část  respondentů  se  na  stránky  dostala  vlastní  aktivitou  (např.
zadáním klíčového hesla do vyhledávače). Jednotlivých dotazníků se zúčastnil
následující počet respondentů:

• dotazník č. I 7

• dotazník č. II 8

• dotazník č. III 8

• dotazník č. IV 175
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 5.1 Dotazník I: Jakým způsobem jste projektoval/a hospicový dům?

Uveďte  prosím  název  a lokalitu  Vámi  navrženého/navrhovaného
hospicového domu:

Dotazníkového průzkumu se zúčastnilo 7 respondentů, kteří navrhovali
některý z níže uvedených hospicových domů:

• Hospic Anežky České, Červený Kostelec
• Hospic sv. Štěpána, Litoměřice
• Hospic sv. Jana N. Neumanna, Prachatice
• Hospic, Chrudim
• Hospic Johanka, Lázně Toušeň
• Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc
• Dětský hospic, Malejovice

1. Věděl/a jste před prací na studii, co to hospicový dům je a k čemu
slouží?

Graf 1: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

2. Na  základě čeho  jste  byl/a vybrán/a pro  zpracování  studie
hospicového domu?

Graf 2: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí.

Mezi  jinými  důvody  byly  uvedeny  též  dlouhodobé  zkušenosti
s rekonstrukcemi.

3. Měl/a jste v době tvorby studie hospice již zkušenosti s navrhováním
následujících druhů staveb?

Graf 3: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí.
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4. Jaký typologický druh je podle Vás hospicový dům?

Podle shodných odpovědí je dle respondentů hospic kombinací  stavby
sociální i zdravotnické.  Jako další upřesnění zde bylo uvedeno, že z pohledu
financování a KHS se jedná o stavbu zdravotnickou a z pohledu provozního je
to  stavba  na  pomezí  sociální  (důstojný  odchod  ze  světa  nikoliv  v osamění)
a zdravotnické (zejména léčba bolesti).

5. Pokračoval/a jste i na dalších výkonných fázích projektování?

Graf 4: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí.

6. Se kterými profesemi jste architektonickou studii konzultoval/a?

Graf 5: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí.

Mimo  výše  uvedené  profese  bylo  v jednom  případě  konzultováno
s budoucím  ošetřovatelským  personálem,  zaměstnanci  domácí  péče,  týmem
pracovníků zřizovatele a konzultace pokračovaly i během zpracování projektu,
s nadsázkou lze říci až do kolaudace objektu.

7. Seznámil/a jste  se  před/při  projektování  s příklady  realizací  jiných
hospicových domů?

Graf 6: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí.

Mezi uvedenými stavbami, které respondenti navštívili, se vyskytovaly:

• Hospic Anežky České, Červený Kostelec
• Hospic sv. Štěpána, Litoměřice
• Hospic sv. Lazara, Plzeň
• Hospic Štrasburk, Praha
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8. Zajímal/a jste  se  hlouběji  o vnímání  a potřeby  nemocných
v souvislosti s navrhováním hospicového domu?

Graf 7: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí.

Mezi  jiné způsoby,  které  zde byly  uvedeny,  patřilo  hledání  v širším
kolektivu spolupracovníků včetně využívání poznatků z literatury a zahraničních
cest  spolupracovníků  a zadavatele  při  návrhu  prvního  hospice  v České
Republice.

9. Kolikrát  byla  architektonická  studie  konzultována do  doby  jejího
finálního odevzdání?

Návrhy  byly  konzultovány  v jednotlivých  případech  nejméně  3-krát
a nejvíce cca 10 až 15-krát.

10. Jak dlouho trvala Vaše příprava (např.  informace o typologii)  pro
provedení architektonické studie?

U jednotlivých případů  trvala  příprava (pokud si  respondent  dokázal
vzpomenout) 5 až 12 měsíců. V případě stavby prvního hospice byla přípravou
a tříbením typologie sama práce na architektonické studii,  domácí  dostupné
informace nebyly k dispozici a je možno konstatovat, že ani odevzdaná studie
nebyla konečným uzavřeným dílem, součástí byl i model objektu.

11. Jak dlouho trvalo vypracování Vaší architektonické studie?

U jednotlivých  případů  trvalo  vypracování  architektonické  studie
(pokud si respondent dokázal vzpomenout) 2, 2 až 3 a 6 měsíců.

12. Byly  provedeny  následně  nějaké  změny  ve  srovnání
s architektonickou studií?

Graf 8: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí.

V jednotlivých  případech  byly  v dalších  stupních  dokumentace
provedeny následující změny oproti architektonické studii, které měly vliv na
dispoziční uspořádání, funkční využití či hmotu objektu:

• změna původního hmotového řešení
• změny dispozic
• vzhled objektu
• doplňování dalších funkčních okruhů místností
• zastřešení a tvar objektu
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Bližší specifikace získaná v odpovědích na otázky z tohoto dotazníku –
viz analýza konkrétního objektu hospice.

V jednotlivých  případech  byly  v průběhu  realizace  provedeny
následující změny oproti architektonické studii, které měly vliv na dispoziční
uspořádání, funkční využití či hmotu objektu:

• změny dispozic
• doplňování dalších funkčních okruhů místností
• nové objevené skutečnosti během realizace rekonstrukce
• vynechání bezbariérového hlavního přístupu 

Bližší specifikace získaná v odpovědích na otázky z tohoto dotazníku –
viz analýza konkrétního objektu hospice.

V jednom případě byly v průběhu užívání stavby provedeny následující
změny oproti architektonické studii, které měly vliv na dispoziční uspořádání,
funkční využití či hmotu objektu:

• rozšíření kanceláří na úkor vedlejších prostor
• zřízení půjčovny a prodejny na úkor vedlejších prostor
• zrušení společné jídelny a denního stacionáře
• zakrytí schodiště proti povětrnosti

Bližší specifikace získaná v odpovědích na otázky z tohoto dotazníku –
viz analýza konkrétního objektu hospice.

13.Čím byl Váš návrh hospicového domu ovlivněn? Očíslujte prosím
dle důležitosti, kdy 1 je nejvýznamnější (stupnice 1-5).

Graf 9: Osa x znázorňuje průměrnou hodnotu (součet hodnot je dělen počten
příslušných odpovědí)

Jako další skutečnosti, které v jednotlivých případech návrhy ovlivnily,
byly uvedeny:

• podmíněnost  vstupních  parametrů  projektu daná  rekonstrukcí
stávajícího objektu

• motivace zakladatelů
• status památky, samotný výběr lokality

Bližší specifikace získaná v odpovědích na otázky z tohoto dotazníku –
viz analýza konkrétního objektu hospice.
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14.Řešil/a jste projekt i včetně návrhu interiéru?

Graf 10: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

Pokud byla řešena část interiéru, v jednotlivých případech se jednalo o:

• vstupní halu a komunikační prostory, typické vybavení pokojů

a rozmístění nábytku, rozmístění nábytku sesterny

• společenské prostory a recepci

• pokoje, sesterny, společné prostory mimo kaple

Bližší specifikace získaná v odpovědích na otázky z tohoto dotazníku –
viz analýza konkrétního objektu hospice.

15. Je podle Vás daná lokalita, respektive objekt, vhodný pro hospic?

Graf 11: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

Jako důvody,  proč  je  daná lokalita  pro stavbu hospice vhodná,  byly
v jednotlivých případech uvedeny:

• v oblasti není jiné podobné zařízení
• začlenění  do  městské  zástavby,  všestranná  a také  oboustranná

dostupnost při zachování potřebné intimity a odstupu od okolí
• umístění v oblasti s kvalitním personálním dobrovolnickým zázemím,

umístění pozemku - poloha ke světovým stranám v klidné, ale dobře
dostupné oblasti města v návaznosti na zeleň

• poutní  místo,  blízkost  baziliky,  dostupnost  městskou  dopravou
a zároveň klid mimo město s nádherným výhledem

• místo ve středu města v klidné lokalitě blízko katedrály

Bližší specifikace získaná v odpovědích na otázky z tohoto dotazníku –
viz analýza konkrétního objektu hospice.

16. Zajímal/a jste  se  o zpětnou  reakci  (provozovatelů/personálu/
pacientů) na Vámi navržený hospicový dům?

Graf 12: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.
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Pokud se respondent zajímal  o zpětnou reakci,  pak se v jednotlivých
případech jednalo o:

• konkrétní požadavky a postřehy provozovatele
• stálý  kontakt  s provozovatelem,  stálá  konzultace  většiny  dalších

úprav (reakce na stavbu jsou tudíž známy stále v aktuální podobě)
• sledování všech realizovaných staveb, jak se v provozu osvědčují
• provoz a estetika objektu
Bližší specifikace získaná v odpovědích na otázky z tohoto dotazníku –

viz analýza konkrétního objektu hospice.

17. Myslíte si, že je alespoň částečně možné stavbou ovlivnit zdraví či
psychiku člověka?

Graf 13: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

18. Jste:

Graf 14: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

19. Kolik je Vám let?

Graf 15: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

20. Bydlíte:

Graf 16: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.
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 5.2 Dotazník II: Jakým způsobem jste navrhoval/a hospicový dům?

Dotazníkového průzkumu se zúčastnilo celkem 8 respondentů.

Uveďte prosím název a umístění hospicového domu:

1. Jaké bylo zadání projektu?

Graf 17: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí.

Co obsahovalo zadání stavebního programu hospicového domu?

Graf 18: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí

Jako jiné výše neuvedené skutečnosti byly uvedeny:

• porozumění cílové komunitě, vztahům na pozemku, k okolí atd.
• požadavky  zadavatele  na  podlažnost  a s podlažností  související

rozmístění jednotlivých funkčních částí
• orientační funkční rozdělení a návaznosti

Bližší specifikace získaná v odpovědích na otázky z tohoto dotazníku –
viz analýza konkrétního projektu hospice.

2. Se kterými profesemi byl projekt konzultován v průběhu tvorby?

Graf 19: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí.

3. Byl projekt veřejně prezentován?

Graf 20: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí.

-76-

jednalo se o projekt bez konkrétní lokality či zadavatele
jednalo se o projekt s konkrétním zadavatelem

jednalo se o projekt do konkrétní lokality

0 1 2 3 4 5 6 7 8

jiné

vymezení vzájemných provozních vztahů

vymezení objemu

vymezení plošné výměry

vymezení počtu daných jednotek

0 1 2 3 4 5 6 7 8

ekonom
duchovní

psycholog
ošetřovatelský personál

lékař
specialista - odborník na danou oblast

architekt - vedoucí ateliéru

0 1 2 3 4 5 6 7 8

ne, projekt nebyl veřejně prezentován
ano, se zadavatelem projektu

ano, v rámci ateliéru

0 1 2 3 4 5 6 7 8



 5 Dotazníkový průzkum 2005

4. Čím byl Váš návrh hospicového domu ovlivněn? Očíslujte prosím
dle důležitosti, kdy 1 je nejdůležitější (stupnice 1-5).

Graf 21: Osa x znázorňuje průměrnou hodnotu (součet hodnot je dělen počten
příslušných odpovědí)

Jako další skutečnosti, které v jednotlivých případech návrhy ovlivnily,
byly uvedeny:

• hlavně začlenění do společnosti a dostupnost úřadů, kultury, školství
a pracovních možností

• požadavek na bezbariérovost

5. Jaký typologický druh je podle Vás hospicový dům?

Podle shodných odpovědí je dle respondentů hospic kombinací  stavby
sociální i zdravotnické.  Jako další  upřesnění zde bylo uvedeno, že se stavba
pohybuje  mimo  uvedené  též  na  rozhraní  mezi  obytnou, ubytovací  a ještě
s dalšími  přesahy,  popř.  se  jedná  o samostatný  komplexní,  zatím  u nás
nedefinovaný typologický druh.

6. Myslíte si, že je alespoň částečně možné stavbou ovlivnit zdraví či
psychiku člověka?

Graf 22: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

7. Seznámil/a jste  se  během  práce  na  projektu  s příklady  jiných
realizací hospicových domů?

Graf 23: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí.

Mezi uvedenými stavbami, které respondenti navštívili, se vyskytovaly:

• Hospic Anežky České, Červený Kostelec
• Hospic sv. Štěpána, Litoměřice
• Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc
• Hospic Štrasburk, Praha
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8. V jakém rozsahu byl zpracován Váš projekt?

Graf 24: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí.

9. Proč jste si vybral/a jako téma právě hospicový dům?

• možnost zkusit novou typologii, pro možnost pomoci zadavateli
• téma zaujalo
• ze zájmu o méně známou problematiku a úzce popsanou typologii
• k tématu jsem se dostala přes domy pro seniory, ...přišlo mi důležité

podpořit  z mé  pozice  architekta  myšlenku,  že  má  cenu  se  starat
o umírající lidi...

• podnět  izraelského  architekta  projektujícího  stavby  pro  postižené
apod.,  který  mě  upozorňoval  na  nedostatečný počet  těchto  staveb
u nás

• téma bylo výzvou
• součást náplně konkrétního atelieru na Fakultě architektury ČVUT,

lokalita projektu v rodném kraji

10. Jaké základní stavební materiály ve Vašem návrhu používáte?

Mezi  nejčastěji  uvedené materiály  patřily:  zdivo,  beton,  dřevo,  sklo,
dále kámen a keramický obklad.

11. Popište několika slovy základní koncepci Vašeho návrhu:

Jednotlivé koncepce byly popsány následujícím způsobem:

• stavba je uzavřeného tvaru, obepíná vnitřní dvůr, je dvoupodlažní, na
severní straně zapuštěná mírně do terénu. Je řešena s možností pro
uživatele „vidět“ a „nebýt viděn“.

• podlouhlá  dispozice,  centrální  pasáž,  pokoje  na  jednu  stranu,
příslušenství na druhou stranu

• hospic  netvoří  jeden  velký  polyfunkční  blok,  ale  hravé  a pokud
možno  příjemné  městečko  s náměstím,  integrované  do  města,
sestávající  z menších  bloků,  propojených  prosklenými  cestami,
využívající  zajímavý  terén  zelené louky  obklopené  stromy.  Cílem
bylo vytvořit příjemné místo, jak pro klienty a zaměstnance hospice,
tak pro návštěvníky.

• dvě křídla propojená centrální částí se vstupem, kaplí apod., orientace
všech pokojů  tak, aby byly dostatečně prosluněny, v přízemí denní
stacionář.  V atriu zahrada bezbariérově  přístupná, s členitě  pojatým
parterem.

• prostor  jako  svět,  v němž  je  radost,  smutek,  práce,  odpočinek,
společnost, samota, ...nutno vidět

• maximální provozní přehlednost, podřízení se zadanému stavebnímu
programu,  přijatelné  finanční  náklady,  příjemná  nekonfliktní
architektura ...

• Hlavním  záměrem  celého  projektu  bylo  maximální  respektování
požadavků  stavebního programu, tzn. např. počet lůžek, nároky na
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provozní vztahy, hl. funkční vazby, podlažnost a jiné. Snažil jsem se
potlačit touhu po seberealizaci a celý návrh "ušít na míru" výchozím
podmínkám a požadavkům. Prioritou tedy bylo vytvoření co možná
nejlepšího komfortu pro uživatele hospicu bez stavebních zbytečností
a architektonických chtěností. Základní "stavební jednotkou" mi byl
kompletně  vybavený  pokoj  s jedním  lůžkem,  přistýlkou,
a bezbariérovou  koupelnou  s WC,  které  jsem  všechny  orientoval
přibližně  k jihu.  Lineárním  řazením  těchto  jednotek  vedle  sebe
v jednom podlaží vznikl základní tvar celé stavby.

12. Zajímal/a jste se hlouběji  o vnímání a potřeby nemocných v rámci
Vašeho návrhu hospicového domu?

Graf 25: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí.

Dalšími způsoby, výše neuvedenými, kterými se respondenti hlouběji
zajímali o problematiku, byly:

• literatura,  dostupný  materiál  týkající  se  hospiců  (např.  od  MUDr.
Svatošové)

• Internet
• vlastní úvahy

13. Měl/a jste  k dispozici  všechny  potřebné informace  k projektování
stavby jako je hospicový dům?

Graf 26: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí.

Potřebné  informace  pro  návrh  stavby  hospice  byly  získány
v jednotlivých případech následujícími způsoby:

• při rozhovorech se zadavatelem, na Internetu
• literatura, internet, televize
• přímo v hospicech s lidmi, kteří tam pracují
• poučení  z nedostatků  navštívených  hospiců,  četba  o potřebách

hospiců,  ale  odborně  v rámci  architektury  bylo  málo  možností
s někým konzultovat...

• především konzultace, dále Internet
• předdiplomní seminář – vlastni zdroje
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14.Řešil/a jste  před  návrhem  hospicového  domu  již  některý
z následujících druhů staveb?

Graf 27: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí.

15. Volný prostor pro Vaše připomínky, názory či postřehy související
s Vaším návrhem a problematikou hospicových domů všeobecně: 

• příliš se mi nedařilo tuto problematiku rozebírat s vedoucím ateliéru,
při  obhajobě  projektu  ve  škole  jsem  narazila  na  nepochopení
požadavků, které byly koncipovány zadavatelem

• problematika málo známá mezi veřejností
• je to v ČR stále opomíjené téma, lidé se bojí do toho "šťourat", chybí

větší propagace a zázemí pro hospicovou péči
• Problematika hospiců se ukázala jako téma, o kterém zdravý člověk

většinou nechce moc slyšet a otázku nemoci, bolesti či smrti svých
blízkých nebo dokonce fakt svého vlastního "konce" odsouvá někam
na poslední  místo,  daleko  za  problémy  všedního  života.  Bylo  by
skvělé nadále a v ještě větší míře rozšiřovat tuto tématiku hospicové
péče  do  lidského  povědomí,  aby  člověk  v okamžiku,  kdy  bude
podobnou pomoc potřebovat sám nebo pro svou rodinu, věděl o její
existenci v ČR a neobával se těchto služeb využít.

16. Jste:

Graf 28: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

17. Na jaké škole a jaký obor jste v době navrhování hospicového domu
studoval/a?

Graf 29: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

Všichni  oslovení  respondenti  studovali  či  studují  na  Fakultě
architektury ČVUT v Praze.
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18. V jakém ročníku VŠ studia jste projekt hospicového domu řešil/a?

Graf 30: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

19. Bydlíte:

Graf 31: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.
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 5.3 Dotazník III: Jaké jsou Vaše názory na již zrealizované stavby
hospicových domů?

Dotazníkového průzkumu se zúčastnilo 8 respondentů, kteří navštívili
některý z níže uvedených hospicových domů, nebo v něm přímo pracují:

Uveďte prosím o jaký hospic se jednalo:

• Hospic Anežky České, Červený Kostelec
• Hospic sv. Štěpána, Litoměřice
• Hospic Citadela, Valašské Meziříčí
• Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc
• Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad
• Hospic sv. Alžběty, Brno

1. Jak na Vás budova hospice zapůsobila?

Níže  uvedené  názory  se  vztahují  ke  konkrétním  stavbám,  zde  jsou
uvedeny  pro  přehled,  pro  konkretizaci  viz  „názory  na  stavbu“  v sekci
realizovaných hospiců.

• sympaticky a někdy tiše a někdy vesele, příjemně
• čistě, příjemné prostředí, klid
• monumentálnost
• tísnivým dojmem
• přijatelně
• příjemně

2. Jak jste se v budově hospice cítil/a?

Graf 32: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

Níže  uvedené  názory  se  vztahují  ke  konkrétním  stavbám,  zde  jsou
uvedeny  pro  přehled,  pro  konkretizaci  viz  „názory  na  stavbu“  v sekci
realizovaných hospiců.

Jako jiné pocity ze stavby byly uvedeny následující výpovědi:

• jako  v mixu  dvou  předchozích  (zdravotnické  zařízení,  ale
připomínalo i ubytovací zařízeni – hotel)

• něco mezi luxusní nemocnicí a penzionem
• jako v domácím prostředí

3. Je podle Vás daná lokalita, respektive objekt, vhodný pro hospic?

Graf 33: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.
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Níže  uvedené  názory  se  vztahují  ke  konkrétním  stavbám,  zde  jsou
uvedeny  pro  přehled,  pro  konkretizaci  viz  „názory  na  stavbu“  v sekci
realizovaných hospiců.

Vhodnost konkrétní lokality pro hospic byla charakterizována výroky:

• hospic  je  umístěn  v dobré  lokalitě,  klidné  poutní  místo  dodává
vážnost a naději, dobrá dopravní dostupnost

• budova je na klidném místě, ale zároveň v centru města
• každý  pacient  tu  má  zajištěné  soukromí  i možnost  jiných  aktivit,

možnost pobytu i rodinných příslušníků
• hospic je situován na konci města, v místě se zelení
• k hospici je snadný přístup
• Nevhodnost  konkrétní  lokality  či  výběru  konkrétního  objektu  pro

rekonstrukci na hospic byla charakterizována výroky:
• příliš  prostorné  chodby,  málo  místností  pro  provozní  služby,

v posledním patře nedostatek světla
• chybí zahrada, respektive stávající zahradu nelze využívat

4. Jak hodnotíte vzhled budovy?

Níže  uvedené  názory  se  vztahují  ke  konkrétním  stavbám,  zde  jsou
uvedeny  pro  přehled  a pro  konkretizaci  viz  „názory  na  stavbu“  v sekci
realizovaných hospiců.

Vzhled  budovy  byl  v jednotlivých  případech  respondenty  hodnocen
takto:

• nemám připomínek, budova je pěkná a velmi dobře vyřešena uvnitř
• byla mi sympatická světlost, otevřenost a členitost
• velmi pěkná, vzdušná
• budova je velmi pěkně upravená, otázkou je, zda nešlo z některých

úprav slevit a spíše využít financí jinde
• nyní působí spíše jako vězení
• moderní typ stavby
• moderní

5. Jak hodnotíte lůžkové pokoje (např. velikost, vybavení či osvětlení)?

Níže  uvedené  názory  se  vztahují  ke  konkrétním  stavbám,  zde  jsou
uvedeny  pro  přehled,  pro  konkretizaci  viz  „názory  na  stavbu“  v sekci
realizovaných hospiců.

Lůžkové pokoje byly v jednotlivých případech respondenty hodnoceny
takto:

• vyhovující
• hezké
• některé pokoje jsou příliš malé, nedostatek světla

6. Jaké  pozitivní  skutečnosti  shledáváte  u dané  stavby  hospicového
domu?

Níže  uvedené  názory  se  vztahují  ke  konkrétním  stavbám,  zde  jsou
uvedeny  pro  přehled,  pro  konkretizaci  viz  „názory  na  stavbu“  v sekci
realizovaných hospiců.
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V konkrétních  případech  respondenti  shledali  na  stavbě  hospice  tyto
konkrétní pozitivní skutečnosti:

• umístění, vzhled, terasa
• plní svoji funkci
• vybavení je nadstandardní
• ze  stavby  dýchá  duch,  uklidňuje,  velkou  výhodou  je  dostupnost

terasy ze všech pokojů
• výhodné umístění ošetřovatelské jednotky (sesterny)
• pokoje jsou maximálně dvoulůžkové
• kaple a možnost bohoslužeb

7. Shledáváte na stavbě nějaké nedostatky (např. technické či funkční)?

Graf 34: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

Níže  uvedené  názory  se  vztahují  ke  konkrétním  stavbám,  zde  jsou
uvedeny  pro  přehled,  pro  konkretizaci  viz  „názory  na  stavbu“  v sekci
realizovaných hospiců.

Respondenti shledali v konkrétních případech tyto nedostatky:

• zpočátku mě  trochu mátlo dvojí  schodiště,  ale posléze to byla asi
spíše výhoda

• málo prostor pro personál, příliš mnoho vícelůžkových pokojů
• chybí sociální zařízení, chybí místnosti pro personál

8. Myslíte si, že vnitřní uspořádání budovy zcela vyhovuje provozu?

Graf 35: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

Níže  uvedené  názory  se  vztahují  ke  konkrétním  stavbám,  zde  jsou
uvedeny  pro  přehled,  pro  konkretizaci  viz  „názory  na  stavbu“  v sekci
realizovaných hospiců.

V záporném případě, kdy si respondent nemyslí, že uspořádání budovy
zcela vyhovuje jejímu provozu, bylo uvedeno:

• jsou zde rozlehlé chodby, nestejnost ošetřovatelských jednotek
• chybí sklady, málo sociálních zařízení
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9. Postrádáte  v budově  hospicového  domu  nějaké  prostory  se
specifickou funkcí?

Graf 36: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

Níže  uvedené  názory  se  vztahují  ke  konkrétním  stavbám,  zde  jsou
uvedeny  pro  přehled,  pro  konkretizaci  viz  „názory  na  stavbu“  v sekci
realizovaných hospiců.

Postrádá-li respondent nějaké prostory se specifickou funkcí, jsou to:

• sklady, prádelna
• samostatná kancelář vrchní sestry, sociálního pracovníka

10. Jak  hodnotíte  společné  prostory  hospicového  domu  (např.
společenskou místnost či zimní zahradu)?

Graf 37: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

Níže  uvedené  názory  se  vztahují  ke  konkrétním  stavbám,  zde  jsou
uvedeny  pro  přehled,  pro  konkretizaci  viz  „názory  na  stavbu“  v sekci
realizovaných hospiců.

Jako  nevyhovující  je  takovýto  prostor  považován  z následujících
uvedených důvodů:

• není v budově

11. Jak hodnotíte prostory pro duchovní potřeby, jako je např. kaple ?

Graf 38: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

Níže  uvedené  názory  se  vztahují  ke  konkrétním  stavbám,  zde  jsou
uvedeny  pro  přehled,  pro  konkretizaci  viz  „názory  na  stavbu“  v sekci
realizovaných hospiců.
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Jako  nevyhovující  je  kaple  považována  z následujících  uvedených
důvodů:

• zdá se mi příliš nákladná, prostředky šly využít jinde ku prospěchu
klientů

12. Jak hodnotíte pietní prostory?

Graf 39: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

Níže  uvedené  názory  se  vztahují  ke  konkrétním  stavbám,  zde  jsou
uvedeny  pro  přehled,  pro  konkretizaci  viz  „názory  na  stavbu“  v sekci
realizovaných hospiců.

Jako  nevyhovující  jsou  pietní  prostory  považovány  z následujících
uvedených důvodů:

• tento prostor mi nebyl moc sympatický vzhledem k jeho sklepnímu
charakteru a trochu složitému přístupu

•  příliš rozlehlé
• umístění je v suterénu, daleko od ostatních místností

13. Jak  hodnotíte  vzhled  vnitřních  komunikačních  prostor  objektu
(vstupní část, chodby, komunikace)?

Graf 40: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

14. Jak hodnotíte přirozené denní osvětlení a oslunění pokojů?

Graf 41: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

15. Volný prostor pro Vaše další připomínky a komentáře:

Níže  uvedené  názory  se  vztahují  ke  konkrétním  stavbám,  zde  jsou
uvedeny  pro  přehled,  pro  konkretizaci  viz  „názory  na  stavbu“  v sekci
realizovaných hospiců.

• nemám, jsem spokojená
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16. Jste:

Graf 42: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

17. Kolik je Vám let?

Graf 43: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

18. Jaká je oblast Vašeho zaměstnání/budoucího zaměstnání?

Graf 44: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí.

Jako jiná oblast zaměstnání, v případě vyplnění, byla:

• management a řízení podniku
• rodičovská dovolená

19. Hospicové zařízení jste navštívil/a:

Graf 45: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

Dotazníku se zúčastnil mimo uvedené oblasti  zaměstnání též sociální
pracovník a jako návštěvník též konzultant pro pozůstalé.

20. Bydlíte:

Graf 46: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.
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 5.4 Dotazník IV: Jaká je Vaše představa o hospicovém domě?

Dotazníkového průzkumu se zúčastnilo celkem 175 respondentů.

1. Věděl/a jste již  před přečtením těchto stránek, co to je hospicový
dům a k čemu slouží?

Graf 47: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

2. Záleží podle Vás na prostředí, ve kterém se hospicový dům nachází?

Graf 48: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

3. Které prvky v okolí hospicového domu jsou podle Vás důležité?

Graf 49: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí.

Jako další výše neuvedené prvky, které by v okolí hospicového domu
mohly být důležité, byly uvedeny:

• možnost nádherných výhledů do krajiny
• ticho, klidné prostředí, čerstvý vzduch
• pokud v samotném zařízení není umožněn alespoň chvilkový pobyt

příbuzných, tak potom blízkost nějakého ubytovacího zařízení
• neizolovanost  od  okolí  (setkávání  obyvatel  a internovaných),  ale

zároveň klidné prostředí (kraj města)
• neodtržení od dění ve městě, od společnosti
• dobrá dostupnost pro návštěvníky
• možnost adekvátního kulturního vyžití
• vodní plochy
• čistota ovzduší, klidné prostředí bez blízkosti rušných silnic
• pokud  přímo  hospicový  dům  nemá  svoje  zdravotnické  středisko

(zdravotnické služby), potom je důležitá návaznost na zdravotnické
zařízení

• přítomnost zdravotníka, kněze
• návaznost na blízké a své sociální prostředí
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• výhled na nějaké obydli (snížení pocitu osamění)
• venkovní dětské hřiště
• vnitřní  úpravy  (např.  stěn),  možnost  rozptýlení  v kolektivu  (sály)

a naopak možnost se uzavřít
• pohostinství

Všechny  příspěvky  byly  zaznamenány  a zpracovány.  Kvůli  rozsahu,
zachování anonymity, či ve vztahu k danému tématu, byly některé odpovědi ve
výsledné zprávě  upraveny,  zkráceny  či  vynechány  (v případě  shodnosti  více
odpovědí).

4. Je podle Vás důležité, jak budova hospice vypadá?

Graf 50: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

Jako důvod, proč je důležité jak budova hospice vypadá, respondenti
uváděli:

• každé prostředí (architektura, estetika stavby), ve kterém se člověk
vyskytuje, působí pozitivně či negativně na jeho psychiku

• vzhled  budovy  působí  na  psychiku/náladu  pacientů,  možná  ještě
silněji  ale  působí  na  zaměstnance  –  dobré  prostředí  je  motivuje
i přesvědčuje k přijetí a udrženi místa

• objekt hospice by neměl  být ve špatném technickém stavu, špatný
vzhled může působit na nemocného člověka depresivně

• budova by měla zapadat do okolní přírody a zástavby
• i na smrt nemocný člověk si uvědomuje, v jakém prostředí leží
• důležitý  je  hlavně  interiér  -  příjemné  prostředí,  barvy,  aby

nevypadalo stroze
• určitě je důležitá i volba barevného a materiálového řešení interiéru,

která  velkou  mírou  ovlivňuje  pocity  a vnímání  ubytovaných
i návštěvníků; nutné citlivé řešení, ale ne patetické

• člověk se v tomto prostředí má cítit příjemně a mít zázemí
• budova by neměla připomínat nějaký ústav (v špatném slova smyslu)
• působí na klienta i jeho blízké
• stavba by měla být kvalitní = spokojenost jeho uživatelů

• bezbarierová,  ne  vysoká,  hodící  se  do  přírody  (využívající  např.
dřevěné prvky)

• měla by uklidňovat
• je to prostředí, kde dotyčný člověk možná stráví celý zbytek svého

života
• velká okna s výhledem do zahrady nejlépe s vodní plochou - pacienti

mohou sledovat dění v přírodě
• první dojem dělá hodně
• budova by měla co nejlépe ladit s okolní výstavbou (prostředím)
• navozuje  atmosféru  a ovlivňuje  duševní  rozpoložení,  to  platí

i o interiéru
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• člověk by si neměl připadat jako odložený kus, naopak útulná stavba
bude konat zázraky

• prostředí  ovlivňuje,  dokáže  přispět  k usmíření  duše  či  naopak
prohloubit roztrpčení

• podobnost s obytným domem pro pocit opravdového bydlení
• neměla by připomínat nemocnici (především dětem)
• vzhled každé budovy je důležitý, přestože lidé, kteří jsou v hospici už

své  okolí  většinou  moc  nevnímají,  neměl  by  hospic  působit
odstrašujícím dojmem

• záleží  na místě  výstavby (centrum města a tak),  ale hlavní je jeho
funkčnost

• je  důležité,  aby lidé na sklonku života byli  v příjemném prostředí
a budova na ně působila pozitivně a ne, aby se cítili, jako že je někdo
umístil  do  odkladiště  pro  nepotřebné,  menší  pokoje,  možnost
přespaní někoho blízkého

• celkové prostředí, ve kterém se nachází, je důležité, aby se cítili co
nejlépe  (u starých  lidi  jde  dobrá  psychika  ruku  v ruce  s chutí  do
života)

• když příbuzní vezou např.  příbuzného do hospice,  nebývá na tom
zpravidla již nejlépe. Pokud je tedy ještě v lepším stavu a je schopen
uvědomovat  si  prostředí  sám,  je  pro  něj  rozhodně  lepší,  jít  do
prostředí hezkého, udržovaného, které nebude připomínat odkladiště
lidí;  pokud je již v horším stavu a tyto podněty  již nevnímá, je to
lepší alespoň pro jeho příbuzné...

• vzhledem k věku klientů, kteří bývají díky věku konzervativní, by to
nemělo být nic extravagantního, mělo by to být něco veselého; nijak
nezapírat svůj účel, citlivé konkrétní řešení

• pro pocit jistoty a stability pro nově příchozí
• příjemné a "domácí" prostředí je pro trávení posledních chvil života

mnohem příjemnější
• měla  by  být  rozhodně  ve  veselé  barvě  se  spoustou  zeleně,  aby

nepůsobila chmurně a spíše moderna než stavba staršího data
• pro člověka je důležité, kde tráví čas, jak je prostředí příjemné. Když

se vrací do budovy, když před ní sedí a má ji na očích ...
• měla by být nenápadná, ideálně v parku nebo na kraji obce, aby byl

zaručen naprostý klid pro pacienty
• je rozdíl mezi „krabicí“ a vhodně architektonicky navrženým domem

na působení vnímaní prostředí, a to se dle mě dostává do podvědomí
a může ovlivnit zdravotní stav z hlediska dlouhodobého

• musí zajišťovat co největší pohodlí pro staré lidi
• lidé by se v ní měli cítit přirozeně
• budova je vizuální spojnicí s lidmi, demonstruje postoj k člověku
• nová fasáda, vzhled a měřítko stavby určitě působí na psychiku, která

je u starých osob (alespoň podle mě) velmi důležitá
• může to ovlivnit délku života
Jako  důvod,  proč  nezáleží  na  tom,  jak  budova  hospice  vypadá,

respondenti uváděli:

• nevyléčitelně nemocní mají jiné priority než vzhled (čehokoli)
• není důležité, jak vypadá zvenčí, ale zevnitř

-90-
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• důležité  je,  aby  vyhovovala  tomu,  k čemu slouží,  vzhled  je  málo
důležitý atribut

Všechny  příspěvky  byly  zaznamenány  a zpracovány.  Kvůli  rozsahu,
zachování anonymity, či ve vztahu k danému tématu, byly některé odpovědi ve
výsledné zprávě  upraveny,  zkráceny  či  vynechány  (v případě  shodnosti  více
odpovědí).

5. Jaký by podle Vás měla mít budova hospice charakter?

Graf 51: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí.

Jako další výše neuvedený charakter bylo uváděno:

• měla by působit jako lázně; sanatorium, rekreační dům
• oba rozhodně platí, asi chybí duchovní rozměr (přítomnost smrti)
• na první pohled by nemělo být poznat, že jde o zdravotnické zařízení,

ikdyž tomu tak třeba je
• měla by to být forma obytného domu, nezdůrazňovat pro jaký účel

byla postavena
• měla by mít vhodné měřítko, materiály, prostředí
• pro rodinu nemocného by měl být vždy otevřený
• přivětivost, útulnost

Jako  další  charakteristiky  hospice,  již  v návaznosti  na  poskytované
služby, se objevily tyto názory:

• v hospici by měl být také důležitý individuální přístup k jednotlivci.
Ošetřovatelé  by  se  měli  chovat  velmi  slušně  a nenaznačovat
nemocným, že umírají

• měl  by  umožňovat  dohodu  s personálem  k naprosté  spokojenosti
pacientů...

Všechny  příspěvky  byly  zaznamenány  a zpracovány.  Kvůli  rozsahu,
zachování anonymity, či ve vztahu k danému tématu, byly některé odpovědi ve
výsledné zprávě  upraveny,  zkráceny  či  vynechány  (v případě  shodnosti  více
odpovědí).

6. Jaký vztah k okolí by podle Vás budova hospice měla mít?

Graf 52: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí.
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7. Jakou kapacitu lůžek by podle Vás měl lůžkový hospicový dům mít?

Graf 53: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

Podle respondentů,  kteří  nevybrali  uvedené počty  lůžek, by kapacita
hospice měla být:

• menší  hospice  mohou  plnit  lépe  některé  své  funkce  (převážně
sociálně-psychologické)

• záleží na situaci, případně na velikosti přilehlého města/vesnice; větší
pak mají výhodu větší možnosti najít partnera v dialogu ...

• počet lůžek závisí na vnitřním uspořádání a množství personálu
• počet  lůžek  může  být  i vyšší,  je-li  pozemek  a půdorys  budovy

odpovídající
• může mít i 30 lůžek, pokud to prostory objektu dovolí, rozhodující

pro  důstojný  a dle  možností  klidný  pobyt  je  však  vždy  přístup
personálu

• záleží na velikosti budovy; každý pacient by měl mít svůj pokoj
• záleží,  zda je součástí  nějaké nemocnice, pak bych byl pro menší

počet lůžek; kdyby stál jako izolovaný objekt, tak větší počet lůžek
• myslím,  že  když  je  tam méně  lidí,  tak  k nim má  personál  bližší

přístup
• záleží na místě, kde hospic funguje. Investor by měl být chopen toto
číslo odhadnout dle dané lokality

• záleží na možnostech pozemku, popř. velikosti budovy
• jedná se o čistě individuální záležitost (nelze uvést konkrétní číslo)
• záleží na regionu, kolik potřebuje lůžek a podle toho udělat projekt,

otázka by měla být směrovaná, kolik lidí má být v jednom pokoji
• je třeba zohlednit hospodárnost - podle provozovatele hospicu (stát,

obec, řád)
• libovolná kapacita
• podle prostředí, podmínek projektu, financí...

Všechny  příspěvky  byly  zaznamenány  a zpracovány.  Kvůli  rozsahu,
zachování anonymity, či ve vztahu k danému tématu, byly některé odpovědi ve
výsledné zprávě  upraveny,  zkráceny  či  vynechány  (v případě  shodnosti  více
odpovědí).

8. Kolik nadzemních lůžkových podlaží by podle Vás měl hospicový
dům mít?

Graf 54: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí.
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9. Záleží podle Vás na výhledu z okna?

Graf 55: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí.

10. Je podle Vás důležitá možnost vstupu z pokoje na balkón, lodžii či
terasu?

Graf 56: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí.

11. Co vše by měl podle Vás splňovat hospicový pokoj?

Graf 57: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí.

Podle uvedených připomínek respondentů by měl hospicový pokoj dále
splňovat následující představy:

• jako samostatný jednolůžkový s přistýlkou spojený pomocí společné
místnosti s ostatním, popřípadě s ostatními

• ikdyž to není základ života, i televize či rádio na zpříjemnění by bylo
vhodné

• měl by mít možnost pro přespání návštěvy
• snadno přestavitelné příčky (tedy dřevěné konstrukce: inspirace UK,

severní  Amerika,  Evropa):  variabilita  na přizpůsobení  počtu  lůžek
během existence domu.

• umožnění  přítomnosti  blízkých,  buď  ve  stejném  pokoji,  nebo
možnost  odděleného  pokoje,  který  je  vedle  –  záleží  na  vztazích
a stavu klienta

• zařízení a vybavení pokoje v teplých, příjemných barvách, vzdušný
a zároveň praktický

• různé pokoje, které by se daly použít dle potřeby
• variabilita  pokojů  pro  různé  lidi  s různými  požadavky  v různých

fázích  onemocnění/stáří,  pro  lidi  se  sníženou  pohyblivostí
vícelůžkové, pro jiné jednolůžkové, dle potřeby

• měl by být bezbarierový, s klimatizací
• možnost nadstandardu za příplatek
• část pokojů by měla být jednolůžkových, část dvoulůžkových
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• měly  by  tam být  květiny,  výzdoba ve  veselých  barvách,  televize,
počítač

• pacienti by měli mít možnost chovat domácí zvíře
• hygienický i útulný
• neměl by působit jako nemocniční pokoj, měl by být více osobní

Všechny  příspěvky  byly  zaznamenány  a zpracovány.  Kvůli  rozsahu,
zachování anonymity, či ve vztahu k danému tématu, byly některé odpovědi ve
výsledné zprávě  upraveny,  zkráceny  či  vynechány  (v případě  shodnosti  více
odpovědí).

12. Jaký by podle Vás hospicový pokoj neměl být?

Graf 58: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí.

Podle uvedených připomínek respondentů  by hospicový pokoj neměl
být:

• nevybavený, uzavřený
• neměl by být strohý (čistě nemocniční)
• neměnitelný
• stroze nemocniční, sterilní
• neměl by mít pokoje otočené na sever
• zase  záleží  na  regionu,  pokoj  by  měl  mít  možnost  2  lůžkového

charakteru hlavně  v ohledu na staré páry,  samozřejmě,  že je třeba
zabezpečit soukromí i pro samotáře - 1 lůžkový pokoj

• hromadná ubytovna
• neměl by budit stísněnost
• vlhký a příliš temný

Všechny  příspěvky  byly  zaznamenány  a zpracovány.  Kvůli  rozsahu,
zachování anonymity, či ve vztahu k danému tématu, byly některé odpovědi ve
výsledné zprávě  upraveny,  zkráceny  či  vynechány  (v případě  shodnosti  více
odpovědí).

13. Jaké prostory by podle Vás měly být v hospicovém domě z hlediska
potřeb pacientů a jejich doprovázejících?

Graf 59: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí.
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Další prostory v hospici, které byly respondenty uvedeny, že by měly
v hospici být, jsou:

• prostory  pro  scházení  se  s návštěvami  (a to  i s návštěvami  jiných
pacientů);  z osobní  zkušenosti  vím,  že  lidé  umístění  v těchto
zařízeních  jsou  rádi  za  každý  kontakt  (i jen  pozdraveni);  zároveň
návštěvy mladých se chovají citlivěji a rády pomohou i jiným; terasu
nahradí zahrada se snadným přístupem; dále určitě zájmové klubovny

• návštěvní  místnosti,  kam  se  mohou  uchýlit  pacienti  s návštěvou
v případě potřeby soukromí

• hovorna odlišná od případné společenské místnosti, knihovna
• např.  hostovská  hala,  když  přijde  v návštěvní  den  za  obyvateli

hospicového  domu  více  lidí,  aby  se  v případě  špatného  počasí
nemuseli mačkat v společenské místnosti; případně si představte, že
by na 2 lůžkový pokoj přišla za 1. i 2. obyvatelem rodina – asi těžko
by se tam vešli

• vlastní kuchyňka
• ne přímo kaplička (to zní moc křesťansky), ale něco jako kaplička,

ale multikulturní
• kostel
• i kaplička a místnost  posledního rozloučení  nemusí  být  pro ty  lidi

vůbec špatná, ale já k tomuto netíhnu, ale myslím, že starší lidé ano –
možná širší průzkum mezi staršími by ukázal své

• knihovna
• dílna
• možnost kulturního vyžití (promítaní filmů, malé koncerty)
• obchod-koloniál, potraviny; kiosek
• prostory s dobrou zvukovou izolací
• zahrada
• park, nebo jiný kus zeleně, kde by bylo možné trávit čas v soukromí

Všechny  příspěvky  byly  zaznamenány  a zpracovány.  Kvůli  rozsahu,
zachování anonymity, či ve vztahu k danému tématu, byly některé odpovědi ve
výsledné zprávě  upraveny,  zkráceny  či  vynechány  (v případě  shodnosti  více
odpovědí).

14. Je podle Vás důležitá výzdoba v interiéru objektu (např. obrazy či
drobné předměty)?

Graf 60: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

Jako reakce na tuto otázku byly zaslány i tyto příspěvky:

• osobní předměty lidí, ke kterým mají vztah (často je vytvářeli celý
život); měl  by být na ně prostor, ne tedy pouze pokoj se železnou
postelí a socialistickým povlečením naproti oknu a záchod přes dvoje
dveře

• věci v pokoji – bytě má mít každý své, včetně „výzdoby“
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15. Navštívil/a jste již někdy nějaký hospicový dům?

Graf 61: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

Respondenti,  kteří  zvolili  kladnou  odpověď,  uvedli,  že  navštívili
následující stavby:

• Hospic sv. Alžběty, Brno
• Hospic sv. Štěpána, Litoměřice
• Hospic Anežky České, Červený Kostelec
• Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad
• Hospic svatého Lazara, Plzeň
• Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc
• všechny hospice v ČR, hospice v hrabství Kent (VB) - Canterbury,

Ashford, Rochester
• Hospicový dům v Milevsku
• Hospicový dům Sue Rider
• Hospic ve Frenštátu pod Radhoštěm
• Bytča -  Hrabové,  SR, byl  to  starý  klášter,  který  byl  přestavěn na

hospicový  dům,  byl  tam  lékař,  sestřičky  byly  většinou  jeptišky
a mohli tam mít službu i vojáci v civilu

• LDN Lomnice nad Popelkou
• Novy Jičín, Opava
• Praha, Řepy

16. Volný prostor pro další připomínky a komentáře:

Všechny  příspěvky  byly  zaznamenány  a zpracovány.  Kvůli  rozsahu,
zachování anonymity, či ve vztahu k danému tématu, byly některé odpovědi ve
výsledné zprávě  upraveny,  zkráceny  či  vynechány  (v případě  shodnosti  více
odpovědí).

• U nás, tedy v Jablonci nad Nisou se loni pořádalo referendum právě
o zřízení hospice v bývalé dětské nemocnici. Ale jelikož by měl na
celý Liberecký kraj až velkou kapacitu, nakonec se rozhodlo, že se
k tomu vyčlení některá část městské nemocnice.

• Asi  před  rokem  měl  v Rosicích  v Pardubicích  vzniknout  hospic.
Majitelé  okolních  domků  sepsali  petici  proti  této  stavbě.  Smutný
příklad toho, jak západní civilizace vytěsňuje smrt ze svého zorného
úhlu.  Po  této  zkušenosti  mě  napadá,  že  i tímhle  je  architektura
hospice determinována.

• Zapojit dobrovolné obyvatele žijící v blízkosti hospicu, aby pomáhali
například s údržbou.

• Je dobře, že je stále více lidi, kteří se o takto „postižené“ lidi chtějí
starat! Je mi jasné, že není dost financí – to je velká škoda.

• Každý  z těžce  nemocných  je  individualita,  proto  by  se  hospicové
domy měly stavět s vysokou kvalitou a funkčností, aby vyhovovaly
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co možná nejvíce lidem, kteří jsou těžce nemocní, a tím jim zajistily
důstojné dožití.

• Především kvalitní, speciálně školený zdravotnický personál a s tím
související i nadstandardní finanční ohodnocení. Pozvat naše politiky
a vládní  představitele,  aby  měli  více  pochopení  pro  financování
těchto domů a také se jimi více zabývali místo dosavadních hádanic
a folklorních tanečků předváděných denně veřejnosti. Snad by je tyto
návštěvy více umravnily. Možná i více využít sponzoringu.

• Vím co je to hospic, ale jako člověku, který se s ním nikdy blíže
nesetkal,  je tento dotazník docela náročné vyplňovat...fakt nemůžu
odhadnout, kolik lůžek má být v pokoji...

• Měl  jsem  možnost  navštívit  2  nemocnice  (krajská,  okresní),
konkrétněji  oddělení  pro  dlouhodobě  nemocné,  a musím  říct,  že
pokoje,  nemocniční  prostory  byly  na  hodně  špatné  úrovni.  V té
okresní nyní probíhá rekonstrukce, snad se situace zlepší.

• Věřím, že vhodné prostředí může lidem dlouhodobě a nevyléčitelně
nemocným  podstatným  způsobem  ulehčit  jejich  situaci.  Fyzicky
(vhodným rozvržením domu s ohledem na  ubytování  jednotlivých
typů  klientů)  a psychicky  (umístěním  domu  a citlivým  přístupem
k interiérům tak, aby se dům stal domovem).

• Nejlepší hospic je doma, nemůže-li být, pak na návsi své komunity,
v centru u kostela pro dobro odcházejících i nás. Memento mori!

• Každopádně  bych  při  pobytu  někoho  blízkého  uvítala  možnost
kdykoliv ho navštívit (více lidí z rodiny) a být tam v případě zhoršení
zdravotního stavu, uvítala bych tam květiny jako součást výzdoby
pokojů.

17. Jste

Graf 62: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.

18. Kolik je Vám let?

Graf 63: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.
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19. Jaká je oblast vašeho zaměstnání/budoucího zaměstnání?

Graf 64: Odpovědi jsou na ose x vyjádřeny počtem vybraných individuálních odpovědí.

Mezi jiné oblasti zaměstnání, které byly respondenty doplněny, patřily:

Ostatní uvedené profese byly rozděleny do následujících okruhů (100%
je absolutní počet jiných uvedených profesí):

• stavebnictví 54%
• ekonomie 12%
• informatika 9%
• služby 8%
• školství 8%
• právo 2%
• obchod 2%
• strojírenství 2%
• elektrotechnika 1%

20. Bydlíte:

Graf 65: Odpovědi jsou vyjádřeny procentuálním podílem.
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Tento  dotazník  byl  umístěn  a spuštěn  na  internetových  stránkách
„hospice.fsv.cvut.cz“  v období  květen  až listopad  v roce 2006.  Dotazník  byl
zaměřen  na  zjištění  doplňkových  informací  z hlediska  vnímání  určitých
kompozic či jednotlivých prvků.

Otázky zpravidla obsahovaly jednotlivé fotografie z prostředí reálných
staveb.  Pro  hodnocení  bylo  použito  buď  škálování  (řazení  fotografií
v preferovaném  pořadí),  komparativního  výběru  (výběr  jednoho  ze  dvou
obrázků), nebo sémantického diferenciálu (váhové hodnocení na škále 1-7 šesti
párů  protikladných adjektiv). Otázek bylo celkem dvacet, v závěru byly také
položeny  čtyři  otázky  identifikační  (pohlaví,  věk,  vyznání  a profese).  Pro
zpracování dotazníku bylo použito tabulkového editoru a JpGrafu.

Po  celou tuto  dobu se  dotazníkového šetření  zúčastnilo  celkem 117
respondentů, z toho 55 mužů a 62 žen. Největšího početního zastoupení dosáhla
věková skupina 21-30 let, 31 respondentů  bylo věřících, 84 bez vyznání a 2
respondenti se nevyjádřili.

Pohlaví Počet
muž 55
žena 62

Tabulka: Podíl respondentů podle pohlaví

Vyznání Počet
věřící 31
bez vyznání 84
neodpovědělo 2

Tabulka: Podíl respondentů podle vyznání

Věk Počet
do 20 let 2
21-30 let 97
31-40 let 6
41-50 let 4
51-60 let 7
nad 60 let 1

Tabulka: Podíl respondentů podle věku

Profese Počet
zdravotnictví 4
sociální péče 1
psychologie 0
sociologie 1
duchovní 1
stavebnictví 53
jiná 53
neodpovědělo 4

Tabulka: Podíl respondentů podle profese
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• Ztvárn ění vstupu

První  sada  obsahovala  pět  vybraných  záběrů  na  hlavní  vstupy  do
objektu  (hospice).  Ty  měly  být  zhodnoceny  na  váhové  škále  šesti  párů

protipólných adjektiv.

Tento typ otázky testoval, do jaké míry se od sebe jednotlivá hodnocení
budou navzájem lišit při rozdílných atributech.

Výrazný rozdíl na všech párových stupnicích lze spatřit u skupiny obrázků A, B
a C  od  obrázků  D  a E.  První  tři  obrázky  jsou  totiž  hodnoceny  u některých
adjektivních párů s rozdílem i více jak dvoubodovým. Všechna ohodnocení se
pohybují na hodnotové škále od 1 do 5, ohodnocení je spíše pozitivní, středová
hodnota 3,5 je překročena celkem ve třinácti případech (z třiceti) o velmi nízkou
hodnotu (kolem 4).

Jako „přátelský“ byl nejvýše ohodnocen obrázek D (1,53) a následně
obrázek E (1,84). Ostatní obrázky jsou vzdáleny minimálně o jeden bod. Stavba
na obrázku D má fasádu v teplé žluté barvě, na ceduli je logo slunce, dveře jsou
otevřené. Nejmenší ohodnocení získal obrázek B, vstup není nijak významně
architektonicky ztvárněn.

Jako „důstojný“  byl  nejvýše ohodnocen obrázek E (1,46)  a následně
obrázek D (1,78). Stavba na obrázku E obsahuje prvky vysokého řádu, velká
prosklená okna, okolí je upravené a je o ně pečováno. Stavba na obrázku D je
obdobná. Zhruba o jeden bod níže se nacházel obrázek A (2,76) a nejnižšího
hodnocení dosáhly obrázky B a C.

Jako  „hlavní“  byl  nejvýše  ohodnocen  obrázek  E  (1,23)  a následně
obrázek  D  (1,77).  Vstup  na  obrázku  E  je  zvýrazněn  opticky  i strukturálně
odlišným materiálem (dřevěným obkladem), je míně zapuštěn do hmoty objektu
a nad dveřmi se objevuje předsazený prvek (vykonzolovaná balkónová deska).
Vstup  na  obrázku  D  je  zvýrazněn  tvarem,  pozicí  a rozměrem  dveří,
předsazeným  schodištěm  a částečně  též  ocelovou  konstrukcí  nesoucí
balkónovou  desku,  která  vstup  chrání  před  některými  klimatickými  vlivy.
Obrázek  A a C  má  větší  bodový  odstup  a nejvýraznější  je  váhový  propad
u obrázku B (4,88),  který  se již  dostává na stupnici  negativního hodnocení.
Obrázek B zobrazuje vchod, který je zřízen z dvorní strany historického objektu
(dvorní  fasáda  nebyla  z ekonomických  důvodů  architektonicky  pojednána)
a jeho ztvárnění i pozice nenese indikátory „hlavního vstupu“ do objektu.

Jako „přístupný“ byl nejvýše ohodnocen pouze obrázek E (1,55), ostatní
obrázky dosahují větších hodnotících propadů, nejvíce obrázek A (3,55). Stavba
na  obrázku  E  má  široké  prosklené  dveře  a umožňuje  částečné  přehlédnutí
blízkého interiéru ještě před vlastním vstupem do objektu. Přístup do objektu je
též bezbariérový.

Jako  „zvoucí“  byl  nejvýše  ohodnocen  obrázek  D  (1,69)  a následně
obrázek  E  (2,13).  Stavba  na  obrázku  D  má  otevřené  dveře  a záběr  navíc
obsahuje několik plánů, které podporují chod vpřed: výstup po schodišti (směr,
linie), průchod mezi stromy (hranice), průchod pod balkónem (hranice) a dveře
samotné.  Stavba na obrázku E obsahuje několik  prvků  ve vertikální  úrovni,
které  podporují  směr  vstupu:  vykonzolovaná  část  střechy  (největší),
vykonzolovaná balkónová deska v prvním patře a čistící zóna v úrovni přízemí,
která zachovává stejný podélný princip. Zhruba o dva body níže se nacházely
obrázky  obrázky ostatní.
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A B C

D E
Ilustrace 29: Jednotlivé snímky pro daný set.

Ilustrace 30: Graf sjednoceného hodnocení pro obrázek A-E
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Jako „jednoznačný“ byl nejvýše ohodnocen obrázek E (1,69) a následně
obrázek D (1,96). Jelikož stavby na obrázcích E a D obsahují prvky, které byly
blíže  popsány  v odstavcích  předcházejících,  je  pozorovateli  umožněna
jednoznačnější  interpretace těchto elementů.  Ostatní  obrázky mají  hodnocení
zhruba o dva body nižší.

• Architektonický styl

Následující set obrázků čtyř staveb různého architektonického ztvárnění
měl  ověřit,  zda  u respondentů  existuje  výraznější  preference  v závislosti  na
architektonickém slohu. Do setu byly vybrány stavby moderní i historizující,
novostavby i rekonstrukce.

Výsledky  neprokázaly  výraznější  odchylky  v preferencích,  pouze
stavby  s více  rustikálními  prvky  byly  hodnoceny  o cca  0,5  bodu  méně.  Do
hodnocení však může zasahovat i více vlivů než architektonický styl, jako např.
barva, výřez fotografie, specifický pohled na vybranou část stavby aj.

A – 2,77 B – 2,82

C – 2,26 D – 2,25

Ilustrace 31: Jednotlivé snímky pro daný set.

Ilustrace 32: Graf váhového ohodnocení, architektonický styl
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• Kaple

Tato dvojice obrázků  byla vybrána tak,  aby bylo prověřeno vnímání
dvou rozdílně řešených kaplí. 

Kaple  na  obrázku  A je  katolická,  obsahuje  prvky  historických
konstrukcí  (trámový  malovaný  strop),  osvětlení  je  tlumené,  okenní  otvor  je
opatřen vitráží.

Kaple  na  obrázku  B je  ekumenická,  obsahuje  geometrické  neutrální
motivy a lze v ní dosáhnout velmi jasného osvětlení.

Výsledky odpovědí ukazují, že k více pozitivnímu pólu se vždy blíží
obrázek  A (katolická  kaple),  rozdíl  přitom  není  příliš  markantní,  největší
odchylka se vyskytuje u adjektiva „přívětivý“ a „symbolický“.

Nejblíže  k pozitivnímu  pólu  se  pohybuje  hodnocení  adjektiv
„přívětivý/nepřívětivý“ a nejdále „hřejivý/chladný“ (již na negativní stupnici).
Je tedy patrné, že u kaple je tolerován určitý odstup a oficiálnost, ale zároveň
tento prostor bude do určité míry chápán jako přívětivý.

A B
Ilustrace 33: Jednotlivé snímky pro daný set.

Ilustrace 34: Graf sjednoceného hodnocení pro obrázek A-B
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• Pokoj

Tato dvojice obrázků  byla vybrána tak,  aby bylo prověřeno vnímání
dvou rozdílně řešených i dimenzovaných pokojů. 

Pokoj  na  obrázku  A má  minimální  rozměry,  polohovatelné  lůžko  je
v něm velmi dominantní. Pokoj je světlý, nábytek a podlaha je tmavá. V pokoji
je  jedno trojdílné okno s parapetem. Vybavení,  které je  z obrázku patrné,  se
skládá z lůžka, komody, židle a stolku s televizí.

Pokoj na obrázku B je prostornější, okno je až k zemi, bez parapetu.
Nábytek i podlaha je  světlá,  objevují  se zde i jasnější  odstíny  (žluté  závěsy
a modrozelená „garnýž“).

Na  hodnotové  stupnici  se  vždy  blíže  k pozitivnímu  pólu  pohybuje
obrázek B, přitom některé adjektivní páry vykazují v hodnocení obou obrázků
drobné,  jiné  výraznější  rozdíly.  Nejmarkantnější  rozdíl  (o více  než  polovinu
váhové  hodnoty)  je  u adjektiv  „vzdušný/stísněný“.  Další  větší  odlišnost
vykazuje adjektivní pár „integrovaný/izolovaný“. Ve všech případech se nachází
zhodnocení obrázku B blíže a zhodnocení obrázku A dále od pozitivního pólu
stupnice. 

Nejshodnějšího  hodnocení  dosahují  oba  obrázky  u páru
„intimní/neintimní“,  což  je  dáno  faktem,  že  oba  pokoje  jsou  jednolůžkové
a z tohoto důvodu vykazují stejnou míru soukromí.

A B
Ilustrace 35: Jednotlivé snímky pro daný set.

Ilustrace 36: Graf sjednoceného hodnocení pro obrázek A-B
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• Chodba, uzavřenost vs. otevřenost

Dvojice  obrázků  byla  vybrána  tak,  aby  bylo  zjištěno,  jaké  řešení
a nakolik je preferováno před druhým.

Na obrázku A je oboustranně  obestavěná chodba, jejíž  proporce jsou
převážně vertikální. Osvětlení komunikace je frontální nebo boční (sekundárně
přes jiné prostory, pokud budou otevřeny dveře).

Na obrázku B je jednostranně obestavěná chodba, jejíž proporce jsou
převážně  horizontální.  Chodba  je  osvětlena  bočně,  celá  jedna  fasáda  je
prosklená. Na chodbě  se nachází nábytek, ve vyhrazených částech je možné
posezení s výhledem do okolí.

Skóre preferencí respondentů v tomto případě jednoznačně vyzdvihuje
obrázek B (91,4%). Obrázek A zvolilo pouze 8,6% respondentů.

Z uvedených  výsledků  je  možné  vyvodit,  že  preferovanými  atributy
může být  prostornost,  horizontalita,  osvětlení,  možnost  výhledu do exteriéru
nebo vybavení nábytkem.

A – 8,6% B – 91,4%
Ilustrace 37: Jednotlivé snímky pro daný set.

Ilustrace 38: Graf  preferencí (uzavřenost vs. otevřenost)
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• Chodba, horizontalita vs. vertikalita

Dvojice  obrázků  byla  vybrána  tak,  aby  bylo  zjištěno,  jaké  řešení
a nakolik je preferováno před druhým.

Na obrázku A je prostor komunikace, který je výrazně horizontální a na
obrázku B je převažující rozměr vertikální.

Respondenti v tomto případě spíše preferovali obrázek A (60,5%) a již
méně obrázek B (39,5%)

Z uvedených výsledků je možné vyvodit, že proporce, které jsou spíše
preferovány,  mají  horizontální  poměr.  Volba  však  mohla  být  ovlivněna
i barevnými vlastnostmi nebo způsobem osvětlení.

A – 60,5% B – 39,5%
Ilustrace 39: Jednotlivé snímky pro daný set.

Ilustrace 40: Graf  preferencí (horizontalita vs. vertikalita)
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• Chodba, přímka vs. křivka

Dvojice  obrázků  byla  vybrána  tak,  aby  bylo  zjištěno,  jaké  řešení
a nakolik je preferováno před druhým.

Na obrázku A je velmi dlouhá přímá chodba. Tento prostor je přehledný
v celé své délce.

Na obrázku B je komunikace zakřivena, prostor nelze přehlédnout celý
a dveře jsou vloženy do mělké niky.

Skóre preferencí respondentů v tomto případě jednoznačně vyzdvihuje
obrázek B (84,1%). Obrázek A zvolilo 15,9% respondentů.

Z uvedených  výsledků  je  možné  vyvodit,  že  preferovanými  atributy
může  být  nevšední  řešení,  optické  zkracování  komunikace  či  větší  míra
soukromí. Volba však mohla být ovlivněna i barevnými vlastnostmi, způsobem
zastropení nebo způsobem osvětlení.

A – 15,9% B – 84,1%
Ilustrace 41: Jednotlivé snímky pro daný set.

Ilustrace 42: Graf  preferencí (přímka vs. křivka)
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• Chodba, moderní vs. historický

Dvojice  obrázků  byla  vybrána  tak,  aby  bylo  zjištěno,  jaké  řešení
a nakolik je preferováno před druhým.

Na  obrázku  A je  přímá  chodba  obdélníkového  profilu,  zastropena
podhledem a s dveřmi lícujícími se stěnami.

Na  obrázku  B  je  chodba  zastropena  křížovými  klenbami  s mělkými
hřebínky a okenní i dveřní otvory jsou zapuštěné (mají hluboké ostění).

Skóre  preferencí  respondentů  v tomto  případě  vyzdvihuje  obrázek  B
(30,4%). Obrázek A zvolilo 69,6% respondentů.

Z uvedených  výsledků  je  možné  vyvodit,  že  preferovanými  atributy
může být vztah k historickým hodnotám, pestrost detailů či autentičnost. Volba
však mohla být ovlivněna i barevnými vlastnostmi nebo způsobem osvětlení.

A – 30,4% B – 69,6%
Ilustrace 43: Jednotlivé snímky pro daný set.

Ilustrace 44: Graf  preferencí (moderní vs. historický)
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• Pohledová osa

Na obrázku je pohled do exteriéru, který je silně  determinován osou
směřující na velký dřevěný kříž. Otázka měla ověřit, do jaké míry je tento silný
motiv akceptován.

U tohoto obrázku se hodnocení všech adjektivních stupnic nacházelo
mezi hodnotami 3 až 4, přičemž nejblíže k zápornému pólu se blížilo hodnocení
páru  „radostný/pochmurný“.  V téměř  středové  poloze  se  nachází  hodnocení
u páru „nabízející/nutící“.  Hodnota, která se vyskytuje nejblíže k pozitivnímu
pólu, se nachází u páru „jistý/nejistý“.

Ve srovnání s následujícím výjevem (obrázek haly) prostředí vykazuje
hodnoty,  které  jsou  blízké  neutrálnímu  středu,  v negativních  hodnotách  se
objevuje adjektivum „pochmurný“,  které může naznačovat  určité  neradostné
asociace.

Ilustrace 45: Obrázek pro škálové hodnocení.

Ilustrace 46: Graf sémantického diferenciálu
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• Hala, otevřený prostor

Na  obrázku  níže  je  halový  prostor  s kruhovým  átriem a horním
osvětlením.  Jelikož prostor  těchto  rozměrů  na daném příkladu je  neobvyklý
a možná  i do  určité  míry  v dané  realizaci  symbolický,  chtěla  jsem  pomocí
sémantického diferenciálu ověřit, jak působí na respondenty.

Obrázek vykazoval nejpozitivnější hodnocení po stránce zaujmutí, dále
přívětivosti  a přehlednosti  prostoru.  S mírným bodovým odstupem byl  výjev
hodnocen  jako  hřejivý  a symbolický.  V negativní  škále  (v těsné  blízkosti
k rozhraní) se již pohybovalo vyhodnocení, kdy byl prostor označen spíše jako
neintimní.

Z výsledků  vyplývá,  že  na  předním místě  vyniklo  neobvyklé  řešení
a schopnost prostoru zaujmout. Symbolika se u tohoto výjevu posunula až na
předposlední místo.

Hodnocený prostor se na škále pohybuje převážně v pozitivní oblasti.

Ilustrace 47: Obrázek pro škálové hodnocení.

Ilustrace 48: Graf sémantického diferenciálu
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 7 Dotazníkový průzkum 2006 - „Vnímání barev“

Tento  dotazník  byl  umístěn  a spuštěn  na  internetových  stránkách
„hospice.fsv.cvut.cz“  v období  květen  až listopad  v roce 2006.  Dotazník  byl
zaměřen na zjištění doplňkových informací z hlediska barev, textur a doplňkově
též osvětlení a průhledu.

Otázky  zpravidla  obsahovaly  jednotlivé  fotografie,  které  byly
modifikovány  v grafickém  SW.  V tomto  případě  byla  použita  metoda
komparativního výběru (výběr ze dvou obrázků). Otázek bylo celkem dvacet,
v závěru byly také položeny čtyři otázky identifikační (pohlaví, věk a profese).
Pro zpracování dotazníku bylo použito tabulkového editoru a JpGrafu.

Za  celou  tuto  dobu  se  dotazníkového  šetření  zúčastnilo  celkem  27
respondentů, z toho 9 mužů a 18 žen. Největšího početního zastoupení dosáhla
věková skupina v období 21-30 let.

 Pohlaví Počet
muž 9
žena 18

Tabulka: Podíl respondentů podle pohlaví

 Věk Počet
do 20 let 1
21-30 let 21
31-40 let 3
41-50 let 1
51-60 let 1
nad 60 let 0

Tabulka: Podíl respondentů podle věku

 Profese Počet
zdravotnictví 1
sociální péče 0
psychologie 0
sociologie 0
duchovní 1
stavebnictví 12
jiná 8
neodpovědělo 5

Tabulka: Podíl respondentů podle profese
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A - 65,4% B – 34,6%

Rozdíl spočívá v kontrastně řešeném nátěru stropu a zadní stěny, bílá
vs. červená barva. Většina respondentů  preferovala variantu A, jako vizuálně
příjemnější.  Tmavý  sytý  strop  v tomto  barevném  provedení  nepůsobí  příliš
pozitivně.

A - 40,7% B – 59,3%

Rozdíl  spočívá  v kontrastním  vymezení  vertikálních  nebo
horizontálních konstrukcí, bílá vs. červená barva. Více respondentů preferovalo
variantu  B,  jako  vizuálně  příjemnější.  Rozdíl  mezi  zvýrazněním  prostoru
v rovině  vertikální  či  horizontální  není  příliš  markantní,  více je  preferována
práce s vertikálními elementy.
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A - 92,6% B - 7,4%

Rozdíl  spočívá  v barevném podílu pigmentů,  bílá  vs.  červená barva,
tmavá červená na podlaze. Převážná většina respondentů preferovala variantu
A, jako vizuálně příjemnější. Příliš tmavé a hutné prostory nepůsobí pozitivním
dojmem.

A – 40,7% B - 59,3%

Rozdíl spočívá ve fyzikálních vlastnostech podlahy, lesklá vs. matná.
Více respondentů preferovalo variantu B, jako vizuálně příjemnější. Vnímání
rozdílných variant fyzikálních vlastností podlahy není příliš vyhraněné, více je
preferován matný povrch.
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A - 44,4% B - 55,6%

Rozdíl  spočívá ve fyzikálních vlastnostech podlahy, lesklá vs. matná
(podlaha obsahuje v úrovni soklu kontrastní pás). Více respondentů preferovalo
variantu B, jako vizuálně příjemnější. Vnímání rozdílných variant fyzikálních
vlastností podlahy není příliš vyhraněné, více je preferován matný povrch.

A – 66,7% B - 33,3%

Rozdíl  spočívá ve fyzikálních vlastnostech podlahy, lesklá vs. matná
a s kontrastním  pásem  v úrovni  soklu  či  bez.  Více  respondentů  preferovalo
variantu A, jako vizuálně příjemnější. Vnímání rozdílných variant fyzikálních
vlastností  podlahy  není  příliš  vyhraněné,  více  je  preferován  matný  povrch.
V závislosti na výsledcích dvou předcházejících dvojic je zde patrné posílení
preferencí matné podlahy, je-li navíc zvýrazněna kontrastním pásem v úrovni
soklu. 
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A - 33,3% B - 66,7%

Rozdíl  spočívá  v kontrastním  zvýraznění  stropu  při  vysoké  hladině
umělého osvětlení, bílá vs. světle hnědá. Více respondentů preferovalo variantu
B,  jako  vizuálně  příjemnější.  V tomto  případě  byla  preferována  varianta
s kontrastním zvýrazněním stropu, pokud byl však strop řešen v barvě červené
s nižší hladinou osvětlení, procentuální skóre se obracelo ve prospěch varianty
bez barevného kontrastu.

A - 70,4% B – 29,6%

Rozdíl spočívá ve strukturálním řešení podlahy, textura vs. plná barva.
Převážná většina respondentů preferovala variantu A, jako vizuálně příjemnější.
Prostory s texturálně řešeným povrchem jsou preferovanější.
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A – 51.9% B – 48.1%

Rozdíl  spočívá  v kontrastním  barevném  zvýraznění  stropu,  bílá  vs.
oranžová  barva.  Více  respondentů  preferovalo  variantu  A,  jako  vizuálně
příjemnější.  Kontrastní  zvýraznění  stropní  desky  oranžovou  barvou  není
v hodnocení příliš odlišné od varianty, kde jsou všechny povrchy bílé, barevně
nepojednané. 

A – 40,7% B – 59,3%

Rozdíl spočívá v kontrastním barevném zvýraznění stropu a texturálním
ztvárnění  podlahy,  oranžový  plný  nátěr  vs.  materiál  s texturou.  Více
respondentů preferovalo variantu B, jako vizuálně příjemnější. V barevných či
strukturálních preferencích výrazových prvků se neobjevuje výraznější rozdíl.
Je možné, že zvýraznění podlahy je preferováno před zvýrazněním stropu.
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A – 55,6% B – 44,4%

Rozdíl spočívá ve strukturálních barevných prvcích v podlaze, celistvá
plocha vs. vodorovné zvýraznění vstupů. Více respondentů preferovalo variantu
A, jako vizuálně příjemnější. Hodnocení obou variant bylo velmi blízké, spíše
byla preferována celistvá podlaha.

A  – 29.6% B – 70,4%

Rozdíl spočívá v měřítku aplikované textury na podlaze, velký formát
vs.  malý  formát.  Většina  respondentů  preferovala  variantu  B,  jako vizuálně
příjemnější. V dlaždicovém rastru bylo pro tento prostor preferováno drobnější
měřítko textury v podlaze.
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A – 18,5% B – 81,5%

Rozdíl  spočívá v texturálním zvýraznění podlahy, textura vs.  celistvá
plocha.  Převážná  většina  respondentů  preferovala  variantu  B,  jako  vizuálně
příjemnější. Dlaždicový rastr nebyl považován jako pozitivní řešení v daném
prostoru.

A  – 74,1% B – 25,9%

Rozdíl  spočívá v texturálním způsobu zvýraznění  podlahy,  jednotlivé
pásy zvýrazňující vstupy vs. celistvá plocha. Většina respondentů preferovala
variantu A, jako vizuálně příjemnější. Dlaždicový rastr nebyl považován jako
pozitivní řešení v daném prostoru. Preference varianty s pruhy již nebyla tak
výrazná, jako u celistvé plochy.
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A  – 11,1% B – 88,9%

Rozdíl  spočívá v množství  okenních otvorů  a světla jimi  do interiéru
přiváděného,  jedno  vs.  dvě  okna.  Převážná  většina  respondentů  preferovala
variantu B, jako vizuálně příjemnější. Pokud je komunikace osvětlena na více
místech a je světlejší, je tato varianta výrazně upřednostňována.

A – 0% B – 100%

Rozdíl  spočívá v možnosti  průhledu z interiéru  do okolí,  průhled vs.
zeď.  Naprostá  většina  respondentů  preferovala  variantu  B,  jako  vizuálně
příjemnější. Pokud se nabízí průhled z interiéru do exteriéru, je tato varianta
výrazně upřednostňována. 
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A – 100% B – 0%

Rozdíl  spočívá  v barevném  pojednání  vybraného  prostoru,  oranžová
a bílá  vs.  bílá.  Naprostá  většina  respondentů  preferovala  variantu  A,  jako
vizuálně  příjemnější.  Pokud je  komunikace  barevně řešena,  je  tato  varianta
výrazně upřednostňována.
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