
WerkstattDílna
Základní deviza každého moderního obchodního nebo dílenského prostoru je stejná, jako před lety - 

objekt musí vybízet ke vstupu a klientovi zprostředkovávat pocit: „Zde jste v dobrých rukou!“

Dříve stačilo být proslulý svou vynikající řemeslnou zručností, dnes vystupuje do popředí i všestranné 

zaopatření zákazníka. To začíná vhodnou polohou firmy s dobrou dopravní obslužností a dostatečně 

velkým autoparkovištěm v bezprostřední blízkosti.

Klidné a světlé prostředí, spojené s profesionalitou a zručností zaměstnanců, pomáhá zákazníkovi/

pacientovi cítit se dobře ve vyhrazených a prodejních prostorech. I dílna musí být koncipována v tomto 

duchu jako jakési prodloužení těchto místností. Totéž přirozeně platí pro správní a personální části 

firmy, které musejí být základnou pro spokojenost zaměstnanců.

Níže uvádíme seznam kroků, které vám mohou pomoci při plánování a zpracování prvního konceptu.

Využití a rozdělení ploch (prostorů).

Nejdříve sje třeba sestavit plán optimálního využití ploch, které jsou k dispozici. Při plánování ortope-

dicko-protetické dílny je nutné vzít vždy v úvahu následující faktory:

 stavební předpisy v dané lokalitě

 platné předpisy pro pracoviště a směrnice o odstraňování prachu, odvětrání a přívodu čerstvého  

 vzduchu, o hlukové zátěži a osvětlení pracovišť

 zákonné požární předpisy, předpisy týkající se životního prostředí a ochrany zdraví při práci

 stavební předpisy pro bezbariérový přístup

Výběr objektu

První kroky, které se musejí vyjasnit přednostně:

 vhodnost schodiště, výtahu

 zda postačí zabudované instalace elektřiny, plynu, topení, vody a odpadu zamýšlenému účelu

 zda postačí nosnost jednotlivých stropů/podlah

 jak to bude s parkovacími místy pro pacienty

 toalety pro vozíčkáře, vyřešení bezbariérového přístupu

 dostatečnost a vhodnost vedlejších prostor a skladů



Werkstatt
Struktura celého podniku

Z dlouhodobého hlediska a speciálního využití budoucích prostor k tomuto druhu podnikání se musí 

obzvláště zvážit skutečnosti, které zásadně ovlivní i plánování:

 přiměřenost počtu zaměstnanců k prostorům, vybavení stroji a vybavení dílen

 poměry mezi velikostí oddělení stavby protéz, stavby ortéz a korzetů, výroby ortopedických   

 vložek, bandáží atd.

 rozdělení mezi ortopedickou výrobu, zhotovování ortopedické obuvi, výdejnu zdravotnických   

 prostředků a oddělení rehabilitace

 odhad struktury pacientů a možných změn

 způsob spolupráce s klinikami a s odbornými lékaři

Prostorové plánování

Musí vycházet z nejnovějších ergonomických hledisek. Jednotlivé pracovní postupy ve firmě,  

v jednotlivých odděleních a ortopedicko-technické zvláštnosti také ovlivňují plánování, zejména 

detailní. Jsou to například:

 stanovení umístění a dimenzování elektrických zásuvek

 umístění přístrojů, strojů, dílenských pracovních stolů a odpovídajících přípojek

 instalace elektrická, stlačeného vzduchu, vody, odvod a odsávání odpadní vody, vybudování   

 počítačové sítě, umístění telefonní ústředny, osvětlení atd.

 konstrukce podlah a podlahové krytiny musejí odpovídat v jednotlivých místnostech plánovanému  

 využití

 v sádrovně zapustit mřížový rošt do dlaždicové podlahy, nainstalovat odlučovače (separátory)  

 sádry u mís pro mísení sádry

 dispoziční řešení upravit tak, aby byly krátké přístupové cesty do zkušebny a ke strojům

 prostorově oddělit hlučné a prašné prostory od těch, kde se pohybují pacienti

 prostorově oddělit zařízení pro odsávání 


