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Odlehčovací služba – Honkova ulice 

Soutěžící Statutární město Hradec Králové 

Web: socialnisluzbyhk.cz/ 

Popis 
projektu: 

Objekt slouží osobám, které mají sníženou soběstačnost a o které je jinak pečováno v přirozeném prostředí. Provozem zařízení odpovídá pobytové sociální službě domov 
se zvláštním režimem, avšak je určeno na dobu přechodnou max. 3 měsíců. Celková kapacita stavby je 35 lůžek ve 20 pokojích s vlastním sociální zařízením (5 
jednolůžkových, 11 dvoulůžkových pokojů a  4 dvoulůžkové pokoje pro imobilní klienty). Odlehčovací služba zajišťuje ošetřovatelskou a sociální péči o osoby, které mají 
sníženou schopnost se o sebe postarat a jsou v „domácí“ péči. Doba výstavby byla mezi 05/2020 a 05/2022. 

Myšlenkou bylo vytvořit klidný a hodnotný prostor pro pobyt specifické skupiny klientů, doplněný potřebným zázemím s jednoduchým a přehledným provozním 
schématem. Služba je poskytována klientům ve věku od 18 let výše, kteří nejsou schopni svoji sociální situaci řešit vlastními silami ani za podpory terénních 
pečovatelských služeb, a je třeba, aby byla pečující osoba zastoupena profesionální sociální službou v celodenním režimu. Základním principem bylo oddělení provozu 
veřejnosti a lůžkové části klientů při umožnění snadné obsluhy personálem.  

Vlastní objekt je řešen jako kompaktní hlavní hmota se dvěma podélnými částmi, které se na ni napojují. Tato dvě křídla (východní a západní) vymezují prostor vnitřního 
atria, které slouží jako společenský venkovní prostor klientů zařízení, je přístupné jak přímo z pokojů v 1.NP., tak ze společné vstupní haly.  

Centrální část má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. V 1. NP jsou vstupní prostory. Ve 2. NP jsou situovány provozy zajišťující stravování klientů a centrální 
hygienické zázemí, ve 3. NP je situováno zbývající administrativní zázemí. Ve 3. NP západního křídla je situována tělocvična pro klienty, na kterou navazuje zimní zahrada 
a letní terasa 

Inovativnost: Inovativnost projektu je dána jednak využitím nejmodernějších technických inovací a pak inovacemi sociálními, kdy projekt zcela nově přispívá k tomu, že lidé s omezenou 
soběstačností a výraznou závislostí na péči blízké osoby mohou co nejdéle setrvat v přirozeném domácím prostředí. Důraz je kladen na zachování funkčních rodinných 
vazeb. Pečujícím osobám je tak umožněno dopřát si odpočinek během starání se o své blízké. (nejde jen o odpočinek, ale i o situace, kdy je znemožněna péče např. ze 
zdravotních důvodů pečujícího) Technická inovativnost řešení je založena na tom, že objekt je vybaven nejnovější technologií, např.  polohovací lůžka se signalizací v 
případě pádu klienta z lůžka, závěsný kolejnicový systém, umožňující manipulaci s imobilními klienty z pokoje až do centrální koupelny, speciální vana s výklopnými dvířky 
a variabilní výškou. Dále objekt disponuje speciálně vybavenou kuchyní a prádelnou. Samozřejmostí je také pokrytí WIFI signálem a  elektronický zamykací systém.  

Prospěšnost 
pro občany: 

Výstavbou nového objektu pro odlehčovací službu byla značně navýšena kapacita lůžek pro tuto skupinu obyvatel a zvýšení tak kvality jejich života a usnadnění života 
pečujících osob. V původním objektu docházelo již k odmítání pacientů z důvodů naplněné kapacity, která byla pouze 22 lůžek. Prospěšnost projektu byla oceněna 
Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, která udělila statutárnímu městu Hradec Králové za výstavbu objektu prestižní cenu Mosty. 

Zapojení 
veřejnosti: 

Výstavba objektu pro odlehčovací službu byl prioritním projektem z pohledu rozvoje sociálních služeb na území města Hradec Králové, je dlouhodobě zařazen ve 
strategických dokumentech a byl projednáván v mnoha poradních orgánech na úrovni města i kraje (viz Dokumenty: Hradec Králové (hradeckralove.org). Projekt byl s 
veřejností projednáván také v rámci přípravy strategických dokumentů města. 

Udržitelnost: Byla založena samostatná organizace města  „Sociální služby města Hradec Králové, z. ú.“, jejímž prostřednictvím bude zajištěna udržitelnost řešení a případně její činnost 
bude rozšířena i na další plánované projekty města v sociální oblasti. 

Financování: 124 226 154,- Kč, z toho dotace: 47 696 247,- Kč 

https://socialnisluzbyhk.cz/

