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Vážení a milí čtenáři Zpravodaje Korýtko!

ÚVODEM
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Mgr. Petr Chlebovský, 

šéfredaktor Zpravodaje Korýtko

Rychle se blíží čas našeho stěhování. Rekonstrukce Korýtka
by totiž měla začít už v březnu 2022.

Připravili jsme pro Vás mimořádné vydání o plánované
rekonstrukci a připravovaném stěhování do náhradních
prostor.

Věřím, že náš Zpravodaj bude vycházet i v náhradních
prostorech.

Přeji Vám pohodu a zdraví.



Domov Korýtko…

ÚVODEM
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Věděli jste, že domov poskytuje své služby od roku 1985?

Kapacita činila 249 osob, 
z toho 117 „chodících“, 132 
„ležících“ obyvatel.

Plánovaný počet 
zaměstnanců byl pouze 66 
osob.

Budova B byla vybavena 
dokonce jen válendami.

A jak je to nyní?

Kapacita v roce 2021 činila 257
míst, z toho 126 na budově B,
131 na budově C. Počet
zaměstnanců dle organizační
struktury je 178.

Z celkového počtu uživatelů je
72% uživatelů v III. a IV. stupni
PNP.

Co vše domov čeká a proč je to zapotřebí se dočtete na
následujících stránkách. Přejeme příjemné čtení.

Objekt domova je až na drobné stavební úpravy v původním stavu.



Vážení,

chtěl bych Vás touto formou informovat ve věci plánované
rekonstrukce objektu Domova Korýtko, ve kterém poskytujeme
sociální službu.

Vedení Statutárního města Ostravy se rozhodlo pro
realizaci investiční akce Rekonstrukce, nástavba a přístavba Domova
Korýtko, příspěvkové organizace. Doba realizace rekonstrukce
Domova Korýtko je odhadována na cca 2 roky s podmínkou
vyklizení celého objektu na Petruškově ul. a přestěhování klientů do
náhradních prostor.

O rekonstrukci objektu Domova Korýtko se již hovoří přibližně 10 let
a jsem velmi rád, že k tomuto rozhodnutí zahájit celkovou
rekonstrukci ve vedení města Ostravy došlo.

S ohledem na skutečnost, že na přelomu roku 2021/2022 v rámci
procesu transformace opouští organizace Čtyřlístek – centrum pro
osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
(služby Domov na Liščině, ul. Na Liščině 342/10 a Domov Barevný
svět, ul. Hladnovská 751/119) tyto objekty, nabídlo se řešení
přestěhovat se do těchto uvolněných prostor.

SLOVO ŘEDITELE
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Domov Barevný svět, ul. Hladnovská 751/119

Kapacita 104 klientů



V současné době intenzivně pracujeme na tom, abychom dané
prostory připravili. To obnáší řadu administrativních úkonů
a následnou realizaci stavebních úprav, výmalby, apod. na přelomu
roku 2021/2022. Pokud se nám vše podaří stihnout, tak bychom
přestěhování chtěli realizovat v únoru a březnu 2022.

Klienty a naše zaměstnance jsme informovali o záměrech
zřizovatele k zahájení příprav na rekonstrukci na společných
schůzkách v září 2021. Veškeré potřebné informace se dozvíte od
vedoucích jednotlivých pater, popřípadě od sociálních pracovníků.
Obrátit se můžete také na vedení domova. Informace v obecné
rovině budeme zveřejňovat i na webových stránkách a facebooku
domova. Své dotazy můžete zasílat také prostřednictvím formuláře
na webových stránkách.

V průběhu měsíce října a listopadu 2021 budou sociální pracovníci
klienty individuálně informovat o náhradních prostorech. Rozsah
poskytovaných služeb zůstane i v náhradních prostorech zachován.

Následující období bude velice komplikované, a to nejen pro klienty
a jejich blízké, ale také pro zaměstnance organizace. Budeme se
snažit zajistit, aby stěhování a následný pobyt v náhradních
prostorách byl pro všechny zúčastněné co nejméně náročný.

SLOVO ŘEDITELE
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Domov na Liščině
ul. Na Liščině 342/10

Mgr. Jan Seidler, ředitel

Kapacita 40 klientů



POTŘEBA REKONSTRUKCE
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Potřeba rekonstrukce
Domov Korýtko intenzivně potřebuje celkovou rekonstrukci, která
zahrnuje nové elektrické rozvody, rozvody vody, odpadu, zateplení,
rekonstrukci koupelen, rozšíření zárubní dveří, centrální koupelny,
větší kulturní místnost, větší pokoje …



POTŘEBA REKONSTRUKCE
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Nechci do náhradních prostor, co mám dělat?

Sociální pracovnice na patrech s jednotlivými klienty i jejich blízkými
postupně probírají možnosti. Do 15. 11. 2021 bychom měli mít
přehled, kolik klientů z různých důvodů do náhradních prostor
nechce a jak chtějí svou situaci řešit. Někteří se vrátí do původního
domácího prostředí, jiní půjdou ke svým blízkým.

Zájemci o poskytnutí jiné služby mají možnost podat si žádost do
jiného domova. Nutné však je, abyste si vybrali primárně 1 domov.
Není žádoucí posílat žádosti do více domovů současně.

Domovy pro seniory v Ostravě:
• Domov Čujkovova v Ostravě Zábřehu
• Centrum sociálních služeb Domus v Ostravě Zábřeh
• Domov Sluníčko v Ostravě Vítkovicích
• Domov Magnolie v Ostravě Vítkovicích
• Alzheimercentrum v Ostravě Vítkovicích
• Domov Iris v Ostravě Mariánských horách
• Domov Kamenec na Slezské Ostravě
• Domov Slunečnice v Ostravě Porubě
• Domov Na Výminku, s.r.o. v Ostravě Vítkovicích
• Domov Slunovrat v Ostravě Přívoze

Každý domov postupuje v žádostech o službu trochu jinak. Sociální
pracovnice na patrech mají informace, co je zapotřebí pro podání
žádostí do jednotlivých domovů.
Na poskytnutí služby v jiných domovech není nárok. V rámci
spolupráce a s ohledem na mimořádnou situaci se však snažíme
s ostatními domovy kooperovat.
Je proto nezbytné, abyste se domluvili na postupu se sociální
pracovnicí na patře, na kterém bydlíte.
Není žádoucí urgovat ostatní poskytovatele. Po podání žádosti do
jiného domova je nutná trpělivost. Ke stěhování do jiné služby
může dojít od podání žádosti s větším časovým odstupem.



POTŘEBA REKONSTRUKCE
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Co čeká klienty, kteří se budou s námi stěhovat?

Domov Korýtko bude poskytovat služby ve dvou objektech. Více se
dozvíte na následujících stránkách.

Oba náhradní objekty čekají drobné stavební úpravy (výmalba,
posílení elektroinstalace, drobné úpravy sociálního příslušenství za
účelem odstranění bariér).

Pokoje budou převážně vícelůžkové. Předpokládaná struktura:

Počet lůžek 

na pokoji

Na Liščině Barevný svět Celkem

pokoje

1 2 8 10

2 7 8 15

3 8 16 24

4 0 8 8

Kapacita 

celkem 

40 104 144 klientů v 57 

pokojích

Čtyřlůžkové pokoje budou pouze v nejvyšším patře v objektu
Barevný svět, které je vybaveno velkou venkovní terasou.

Kapacita dle služeb Na 

Liščině

Barevný 

svět

Celkem

Domov pro seniory 40 68 108

Domov se zvláštním režimem 0 36 36

CELKEM 40 104 144



POTŘEBA REKONSTRUKCE
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Stěhování…

Stěhování klientů bude řešeno prostřednictvím:
• autobusu, který je uzpůsoben pro převoz osob na mechanickém

invalidním vozíku
• služebními vozidly domova (k dispozici máme 9timístné vozidlo

a osobní automobily)
• osobními automobily rodinných příslušníků (pokud se budou

chtít na převozu svých blízkých podílet – zde je zapotřebí se
předem domluvit)

• sanitními vozy Městské nemocnice Ostrava uzpůsobenými pro
převoz osob vleže a s doprovodem personálu

Při stěhování klientů bude nezbytné vyhotovit soupis osobních věcí.
Krabice a pytle budou označeny jménem majitele a místem, do
kterého se stěhují. Bylo by vhodné před vlastním stěhováním udělat
revizi osobních věcí a oblečení klienta ve spolupráci s rodinou.

Stěhování nábytku a majetku klientů bude zajištěno stěhovací
firmou.

Předpokládá se, že stěhování domova bude trvat cca 3 týdny.

Jakmile bude pevné datum stěhování, bude vyhotoven přesný
rozpis kdo se bude stěhovat, kdy a kam.



NÁHRADNÍ PROSTORY
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Domov Barevný svět

Objekt bude nadále sloužit také organizaci Čtyřlístek – centrum
pro osoby se zdravotním postižením. V budově má zázemí
správa, terapeutické dílny, vedení a správa organizace i služba
Domov se zvláštním režimem.

Domov Korýtko bude mít k dispozici 3 obytná podlaží pro
klienty, prostory rehabilitace, tělocvičny a jídelnu pro
zaměstnance.



NÁHRADNÍ PROSTORY

10

Domov Barevný svět

Kapacita 104 klientů

Služba bude poskytována
celkem ve 3 obytných
nadzemních podlažích.

Chodby jsou prostorné.

K dispozici jsou 4 evakuační
výtahy a 2 schodiště.

Každé patro je členěno
do 4-5 komunit.

V komunitě jsou
2 nebo 3 pokoje.



NÁHRADNÍ PROSTORY

11

Domov Barevný svět

V každé komunitě je
kuchyňka a společné
sociální zařízení.

V některých
koupelnách je
klasická vana, v
některých je prostor
uzpůsoben pro
koupání na lůžku, v
jiných je sprchový
kout.



NÁHRADNÍ PROSTORY
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Domov Barevný svět

Každý pokoj má vstup na balkón.

Z balkónu je vidět do zahrady.

V objektu jsou 4 evakuační výtahy.



NÁHRADNÍ PROSTORY
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Domov Barevný svět

Každý pokoj má vstup na balkón.

Z balkónu je vidět do zahrady.

V objektu jsou 4 evakuační výtahy.

Ve 4. nadzemním podlaží se nachází prostorná, částečně
zastřešená terasa.

Kolem objektu je velká oplocená zahrada.



NÁHRADNÍ PROSTORY
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Domov Barevný svět

Nejvyšší nadzemní podlaží má 4 komunity.

V každé komunitě jsou 2 velké pokoje, společenská místnost,
kuchyně, sociální zařízení a zázemí pro personál nebo šatna.

Pokoje na tomto patře budou 4 lůžkové.

Na tomto patře se nachází velká terasa, která je částečně zastřešená
a umožní i aktivity nebo pobyt na čerstvém vzduchu.

Kapacita patra: 32 míst



NÁHRADNÍ PROSTORY
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Domov Barevný svět

Patra ve 2. a 3. nadzemním podlaží jsou členěna do 5 komunit.

V každé komunitě jsou 3 pokoje, společenská místnost, kuchyně,
sociální zařízení, zázemí pro personál.

Pokoje na těchto patrech jsou 2 a 3 lůžkové.

Kapacita patra: 36 míst



NÁHRADNÍ PROSTORY
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Domov Barevný svět

Zastávka Mexico 105
Zastávka Hladnovská 108, 109, 112

Dopravní dostupnost:

Na zastávku je to
cca 5 minut.



NÁHRADNÍ PROSTORY
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Domov Na Liščině

V areálu jsou dva
objekty.
V jedné z budov
budou ve dvou
podlažích ubytováni
klienti a vytvořeno
zázemí pro personál.
Ve třetím nadzemním
podlaží bude mít
zázemí ředitel a správa
domova.

Druhý objekt bude
sloužit k uložení
části majetku
organizace po dobu
rekonstrukce.



NÁHRADNÍ PROSTORY
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Domov Na Liščině

Druhé  nadzemní podlaží, ve kterém budou dvou a třílůžkové 
pokoje.

Pokoje jsou prostorné. Na patře je společenská místnost pro klienty, 
vybavena TV a připojením k wi-fi.

Prostorná koupelna a sociální příslušenství je společné pro klienty 
daného patra.

Uprostřed budovy je výtah.

Kapacita patra: 20 míst



NÁHRADNÍ PROSTORY
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Domov Na Liščině

První nadzemní podlaží, ve kterém budou dvou a třílůžkové pokoje.

Pokoje jsou prostorné. Na patře je společenská místnost s venkovní 
terasou, ze které je také východ přímo do zahrady.

Prostorná koupelna a sociální příslušenství je společné pro klienty 
daného patra.

Uprostřed budovy je výtah.

Kapacita patra: 20 míst



NÁHRADNÍ PROSTORY
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Domov Na Liščině

Cesta k zastávce MHD.

Vchod, který je přístupný od 
hlavní brány. Objekt je pod 
kamerovým systémem.

Graffiti na plotě je umělecké dílo.



NÁHRADNÍ PROSTORY
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Domov Na Liščině

Pokoje jsou prostorné s vysokými 
stropy.

Před stěhováním bude objekt 
vymalován.

Nábytek (postele, komody, apod.) 
si budeme stěhovat z Domova 
Korýtko.



NÁHRADNÍ PROSTORY
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Domov Na Liščině

Na každém patře bude velká 
společenská místnost s TV a 
připojením k wi-fi.

Vybavení budeme stěhovat z 
Domova Korýtko.

Prostorná koupelna a sociální 
zařízení je společné pro klienty na 
patře.



NÁHRADNÍ PROSTORY
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Domov Na Liščině

Zastávka Na Liščině 109
Dopravní dostupnost:

Na zastávku je to 
cca 5 minut.



REKONSTRUKCE
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Jak to bude v Domově Korýtko po rekonstrukci?

 Kapacita 253 uživatelů.
 Proběhnou minimální zásahy do nosných a stropních konstrukcí.
 Zvětší se podlahové plochy pokojů zrušením balkónů.
 Zvětší se podlahová plocha pokojů – 50 jednolůžkových

(cca 14m²) a 102 dvoulůžkových pokojů (cca 19 m²).
 Buňkový systém sociálních zařízení pro 2 pokoje.
 Centrální koupelny budou na každém patře.
 Budou vyměněny všechny rozvody (odpady, voda, elektro,

slaboproud, osvětlení).
 Budeme mít nový společenský sál a multifunkční místnost.
 Nástavba objektu A s novou terasou + 2 nové terasy na B a C.
 Nové situační řešení zahrady s pergolami, s vodním prvkem,

zvýšenými záhony a terapeutickými chodníky.
 Kompletní zateplení objektu a střechy.
 Nové vybavení pokojů, pracoven a celého interiéru objektu.

CO ZÍSKÁME?

1. Prostory pro bezpečnou péči.
2. Komfort a důstojnost péče.
3. Důstojné pracovní podmínky pro zaměstnance.
4. Funkčnost objektu.
5. Estetický dojem Domova.
6. Ekonomická efektivita.



HARMONOGRAM
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Jaké budou postupné kroky

TERMÍNY ČINNOSTI

Do 12/2021 Přípravné práce, různé 
administrativní a smluvní úkony

Od 9/2021 Stop stav - nepřijímání nových 
klientů  

12/2021 – 1/2022 Stavební úprava nových 
náhradních prostor, výmalba

10 – 11/2021 Individuální seznamování klientů 
s plánem stěhování, projednávání 
možností řešení

2/2022 (termín bude 
upřesněn s ohledem na 
realizaci úprav)

Stěhování klientů do náhradních 
objektů

Jaro 2022 - ? Zahájení rekonstrukce Domova 
Korýtko

Cca za 2 roky Návrat do nového…



HARMONOGRAM
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Co nás čeká… aneb nezbytné úkony

• Vyklizení neupotřebitelného majetku v objektech Čtyřlístku,
vytipování majetku, který v objektech zůstane.

• Nutné stavební a dokončovací úpravy (elektro, výmalba, apod.).
• Řešení IT konektivity.
• Inventarizace majetku Domova Korýtko v běžném termínu a

následně zpracovat seznam majetku k vyřazení.
• Příprava dokumentace zdolávání požárů, schválení HZS MSK.
• Smlouva o výpůjčce prostor.
• Vyhotovit podrobný rozpis klient – objekt – patro – pokoj.
• Úklid náhradních prostor.
• Ukončení některých smluvních vztahů organizace.
• Zahájení stěhování majetku.
• Příprava Organizačního řádu, Pracovního řádu, Provozního řádu,

registrace služeb na KÚ MSK.
• Projednání s odborovou organizací.
• Změna zřizovací listiny (sídlo organizace zůstává Petruškova

2936/6, Ostrava).
• Nový sazebník úhrad pro klienty.
• Projednávání nových Smluv s klienty.
• Jednání o posílení dopravní obslužnosti.
• Navýšení parkovacích míst u obou objektů.



STĚHOVÁNÍ
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Cesta tam…

• Stěhování majetku bude zajištěno stěhovací firmou.
• Stěhování klientů:

• Autobusem pro přepravu osob na vozíku
• Služebními automobily Domova Korýtko
• Po dohodě možnost stěhování za účasti rodinných

příslušníků, či jejich vozidlem
• Klienti, kteří potřebují převoz vleže – transport sanitními

vozy MNO a přepravní zdravotnická služba
• Personál se podílí na zabalení osobních věcí klientů a svých

osobních a pracovních věcí – označení pytlů a krabic. Sepisují se
seznamy baleného majetku klientů. Možná součinnost rodinných
příslušníků.

• Přeznačení prádla uživatelů a ostatního prádla.
• Stanovení podrobného harmonogramu (rozpisu) stěhování na

dny. Stěhuje se po jednotlivých patrech.
• Vybavení klientů identifikačními náramky.
• Časová náročnost stěhování – cca 3 týdny.



STĚHOVÁNÍ

28

A pak zase zpátky…
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Je tam bufet?

Nejčastější dotazy…

Jak to bude s lékařem?

Pokud potřebujete, ptejte se… některé věci jsou stále v přípravě, ale
rádi Vám poskytneme k rekonstrukci informace, které jsou nám
dostupné.

Bohužel, ani v jednom z objektů bufet není. V blízkosti Barevného
světa je občerstvení v nedalekém domě s pečovatelskou službou.
V případě Liščiny jsou nedaleko potraviny.

Praktická lékařka i odborní lékaři by měli dojíždět za klienty
obdobně, jako nyní. Lékaři však nejsou zaměstnanci domova.

Je tam internet?

Internet by měl být zaveden aspoň ve společenských místnostech.

Půjde s klienty i pečující personál?

V mnoha případech se přestěhuje pečující personál s klienty. Pokud
by se měl klient stěhovat s jiným týmem, bude s tím klient včas
seznámen.

Máme si dávat žádost do jiného domova, když nechceme do
náhradních prostor?

Žádost do jiného domova si můžete podat. O podání informujte
sociální pracovnici na patře. S ostatními domovy budeme
kooperovat. Nevzniká však žádný nárok na poskytnutí náhradní
služby.



INFORMACE
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Po dobu rekonstrukce chci být v jiném domově. Až bude
rekonstrukce dokončena, mohu se opět přestěhovat do
Domova Korýtko do objektu na ul. Petruškova?

Nejčastější dotazy…

Pokud jsem nyní na jednolůžkovém pokoji, budu se moct
vrátit po rekonstrukci opět na jednolůžkový pokoj?

Ano. Zapotřebí bude podat žádost.

Obdobně jako dosud bude na jednolůžkové pokoje vedena
evidence žadatelů. V současné době neumíme odhadnout, zda
v době stěhování zpět budeme schopni ihned uspokojit všechny
zájemce. V evidenci zájemců o jednolůžkové pokoje budou nejprve
klienti, kteří se budou stěhovat z náhradních prostor v objektech Na
Liščině a Barevný svět, následně až lidé, kteří se budou stěhovat z
jiných služeb.

Opravdu se musí všichni vystěhovat? Co když nechci?

Ano. Musíme vyklidit celý objekt a předat stavební firmě. To
znamená, že nikdo zde nemůže zůstat.
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PODPORA V NÁROČNÉ SITUACI

Vážení uživatelé služeb,

víme, že stěhování domova je pro Vás náročné.

Podporu ke zvládnutí této situace poskytnou sociální pracovníci,
vedoucí služeb i všeobecné sestry. Nebojte se hovořit o svých
obavách či se zeptat na to, co Vás zajímá.

Nově máte v domově možnost obrátit se také na odborného
psychologa.

Mgr. Jan Vantuch přichází do domova 1x týdně, vždy v úterý
v odpoledních hodinách (od cca 15:30 hod).

Objednat se můžete prostřednictvím sociálních pracovnic,
vedoucích služeb i všeobecných sester. Můžete jej kontaktovat také
přímo na psycholog@domovkorytko.cz.
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Kontakty aneb pokud potřebujete, ptejte se

ředitel
Mgr. Jan Seidler
T: +420 596 761 640
M: +420 737 062 693
E: reditel@domovkorytko.cz

zástupce ředitele
vedoucí útvaru sociální a přímé péče
Ing. Mgr. Kristýna Slaná
T: +420 596 761 647
M: +420 733 344 650
E: socialni@domovkorytko.cz

vedoucí útvaru zdravotní péče
Mgr. Lenka Knotková
T: +420 596 761 659
M: +420 739 201 192
E: zdravotni@domovkorytko.cz

vedoucí útvaru provozně technického
Martin Blecha
T: +420 596 761 600
M: +420 604 850 389
E: provozni@domovkorytko.cz


