
 
DOMOV DŮCHODCŮ „U Zlatého kohouta“ 
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Poskytovatel sociálních služeb 

 

Motto:  

Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla, které nestárne s námi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domov důchodců 

Domov důchodců " U Zlatého kohouta" byl uveden 

do provozu v lednu 1995 městem Hluboká nad 

Vltavou. Budova je situována v centru města v ulici 

Zborovská 857. Přijímá do péče seniory především z 

Hluboké nad Vltavou  a spádových obcí. Budova je 

zrekonstruovaná a zmodernizována, je zde 

vybudován bezbariérový přístup. Zařízení má vlastní 

technické zázemí.  

Domov důchodců je příspěvková organizace a zřizovatelem je Město Hluboká nad Vltavou.  

 

Poslání domova 

 Poskytovat péči především osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména 

z důvodu věku a zdravotního stavu. 

 Poskytovat podporu a pomoc osobám, které dosáhly rozhodného věku pro přiznání 

starobního důchodu nebo jsou posouzeny jako osoby plně invalidní. Dále pak 

seniorům, kteří nejsou schopni sami žít ve vlastní domácnosti ani za pomoci rodiny 

nebo terénní sociální služby a kteří podporu a pomoc potřebují z důvodu: 

 rozsáhlé závislosti na podpoře nebo pomoci jiné osoby 

 závažných změn zdravotního stavu 

 jiných vážných důvodů 

 

 Poskytovat základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve 

znění pozdějších předpisů dle § 35, dále poskytuje služby sociální péče dle § 38, 

konkrétně definované v § 49 zákona č. 108/2006 Sb., Domov důchodců je také 

povinen zajistit zdravotní péči definovanou v § 36 téhož zákonu. 

 Vytvářet pro klienty bydlení, které bude co nejvíce nahrazovat přirozené sociální 

prostředí. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Domov pro seniory je určen: 
 

 Osobám starším 60 let, které pobírají starobní nebo invalidní důchod, které mají 

sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby. 

  Přednostně osobám s trvalým pobytem v Hluboké nad Vltavou a přilehlých obcí. 

 Osobám, které mluví a rozumí česky  

Domov pro seniory není určen: 

 Seniorům a osobám se zdravotním postižením: 

 Občané, jejichž zdravotní stav vyžaduje ošetřování a léčení v lůžkovém zdravotnickém 

zařízení. 

 občané z důvodu bacilonosičství a akutní infekční nemoci (TBC, AIDS, Hepatitidy, 

apod). 

 občané z důvodu duševní poruchy, či agresivního jednání by závažným způsobem 

narušovalo kolektivní soužití. 

 uživatelé návykových látek (závislost na alkoholu, drogách,…). 

 Osobám mladších 65 let 

 Osobám, kterým domov není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem 

k personálnímu, technickému a věcnému vybavení 

 Osobám s psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe nebo i druhé, jejichž 

chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou 

 Osobám, které svým onemocněním nebo chováním mohou výrazně narušovat a 

znemožňovat společné bydlení a klidné soužití 

 Výjimku může udělit ředitel 

 

Ubytování  

Ubytovací kapacita na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích činí 60 míst. Pokoje jsou 

vybaveny standardním nábytkem a zařízením. Na všech pokojích je nainstalováno 

dorozumívací signalizační zařízení, kuchyňský kout a vlastní koupelna s WC. 

 

 



Přehled nabízených služeb 

Sociální služby  

Zařízení poskytuje dvě  pobytové služby: domov pro seniory a odlehčovací služby. 

 

Uživateli služby domova pro seniory jsou Osoby se sníženou soběstačností zejména z důvodu 

věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 

Odlehčovací služba je určena  

osobám, o které je pečováno v jejich přirozeném prostředí tak, aby byl umožněn nezbytný 

odpočinek pečující osobě. Jsou to osoby se zdravotním postižením  nebo chronickým 

onemocněním. Klientům je v rámci sociálních služeb zajištěn kontakt s úřady a jinými 

institucemi.  

Klientem Odlehčovací služby se může stát i senior, který žije sám a je dočasně nesoběstačný a 

kterému nelze jinak zajistit dostatečnou péči. Nemůže tedy dočasně bez dohledu sám setrvat v 

domácím prostředí, potřebuje dohled nebo pomoc druhé osoby a domácí 

pečovatelská/ošetřovatelská péče pro něj není dostupná. 

Délka poskytování Odlehčovací služby je stanovena dle požadavků klienta, nejdéle však 3 

měsíce. 

Odlehčovací služba má vyčleněno 6 lůžek. 

 

Zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče 

Zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče je v zařízení zajištěna kvalifikovaným 

personálem v nepřetržitém provozu a sociálním pracovníkem. Lékařská péče je zajišťována 

praktickým lékařem. K dalším odborným lékařům je zajištěn odvoz s doprovodem dle 

potřeby.  

 

Stravování 

Stravování v Domově důchodců se poskytuje v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem 

na věk a zdravotní stav klientů. 

Strava se do Domova důchodců dováží z kuchyně Koleje a Menzy České Budějovice, kde je i 

sestavován jídelní lístek za konzultace s vrchní sestrou. 

Klienti mají možnost vybrat si z více druhů jídla v případě normální stravy. 



Společenský a kulturní život 

Pro zpříjemnění pobytu a udržení aktivního způsobu života jsou pro klienty zajištěny kulturní 

a společenské aktivity např. skupinové cvičení, ergoterapeutický program, kulturní akce, 

oslavy narozenin, výlety, čtení knih, ruční práce, přestavení atd. V letních měsících se ke 

společné trávenému času mobilních i imobilních klientů využívá zahrada a terasa v objektu 

zařízení. Pro klienty jsou organizovány denní aktivity dle týdenního plánu.   

 

Klientům jsou zajištěny další služby  např. kadeřnice, pedikérka a spravování finančních 

záležitostí. 

 

 

KONTAKT: 

 

 

Funkce Jméno Telefon Email 

ředitel Jiří Slepička 
602 451 110 
387 966 160 

domov.duchodcu@hluboka.cz 

vedoucí sociálního 
a ekonomického úseku 

Mgr. Ing. Jana Kropíková 774 728 010   

vrchní sestra, 
vedoucí zdravotního úseku 

Ilona Blažková 734 200 991   
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