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1. 	�
����
��� 

Objekt domova pro seniory bude nadále p ln it  funkci soc iá lní  pé�e o k l ienty.  
Nedojde ke zm�n�  v jej ím užívání .  Sou�ástí  s tavebních úprav jsou úpravy vni t�ního 
vybavení  objek tu DSUPL – rekonstrukce ubytovacích jednotek, rekonstrukce chodeb 
a spole�ných prostor ,  vým�na výtah� ,  �ešení bezbar iérového p� ís tupu do budovy,  
rekonstrukce povrch�  kuchy�ského provozu a prostor  pro stravování,  vým�na 
za � ízení a vybavení kuchyn� ,  a výs tavba odpo� inkové terasy pro obyvate le odd� lení  
DZR (odd� lení  domova se zvláštním režimem). 

V rámci rekonstrukce ubytovacích jednotek vzniknou v 1. a 2.  nadzemním 
podlaží ve st�ední ubytovací �ást i  ubytovací jednotky pro bezbar iérové užívání.  
S touto rekonstrukcí souvisí  zbudování bezbar iérového p� ís tupu do budovy za pomocí  
zdvihací  ploš iny pro imobi lní  obyvate le domova pro seniory.   

V rámci  zkval i tn�ní  prost�edí  pro obyvatele domova pro seniory bude zbudována 
odpo� inková terasa,  k terá bude p� ís tupná pro obyvate le domova odd� lení  DZR. T i to 
obyvate lé maj í  ze zdravotních a s n imi souvisej íc ích bezpe�nostních d�vod�  p� ísn� jš í  
režim. Tato terasa umožní obyvate l�m �ast� jš í  p� ís tup pro odpo� inek  a re laxac i na  
�erstvém vzduchu.  
 

2. ������� ������
����������  �����!��� ���"����!�� ��
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Z archi tek tonického h lediska je  s távaj íc í  objek t budovy rozd� len na dv�  �ást i .  

�ást ubytovací a �ást spole�enskou. Ubytovací �ást má � t y� i  nadzemní podlaží ,  

p� i�emž domovu pro seniory p� ís luší první t� i  podlaží .  Ve � tvr tém nadzemním podlaží  

se nacházej í  ubytovací jednotky typu garsoniér  s  v las tní  správou.  Rekonstrukce 

ubytovacích jednotek se týká pouze 1-3 nadzemního podlaží .  Ve spole�enské �ást i ,  

k terá je t� ípodlažní (1PP, 1-2NP), se nacházej í  pros tory kuchyn� ,  j íde lny a zázemí 

kuchy�ského provozu,  provozu sk lad� ,  prádelny,  sušáren a kancelá� í .  V rámci té to 

�ást i  je pouze jedna �ást pro ubytování.  Jedná se o odd� lení pro DZR, ve k terém se 

ubytovací jednotky nerekonstruuj í .  Pouze zde vzniká p� ís tup na novou venkovní  

terasu a rekonstruovány budou pouze spole�né prostory chodeb tohoto odd� lení .  

Architek tonické �ešení  respektuje charakter  lokal i t y a vychází  ze  stávaj íc ího 

�ešení  stavby.  Stavebními úpravami dojde p�edevším k  vni t�ním úpravám ubytovacích 

jednotek, chodeb,  kuchy�ského provozu a prostor  pro s travování ,  vým�n�  výtah�  a  

stavb�  terasy.  Nová terasa pro DZR je navrhována jako vyvýšená nad terénem v 

úrovni  1NP. Jedná se ocelovou konstrukci s pochozí  plochou terasy z d�ev�ných 

podlahových prken na d�ev�ném roštu.  

Navržené stavební  úpravy zasahuj í  do d ispozi�ního �ešení s távaj íc í  s tavby 

pouze v p� ípad�  denní  místnost i  v� .  p� i leh lého bloku hygienických za� ízení ve 2NP 
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spole�enské �ást i  a  dále také v p� ípad�  bezbar iérových koupelen ubytovacích 

jednotek v 1NP a 2NP ubytovací �ást i .  Tyto úpravy nemají  za následek zm�nu funkce 

�ást í  s távaj íc í  s tavby.  Ostatní s távaj ící  �ešení d ispozic z�stává nezm�n�no. Provozní  

soubory provozu kuchyn� ,  technologie výtah�  a  vn it�ní  vybavení  je  �ešeno v �ást i  PD 

PS01 Technologie výtah� ,  PS02 Technologie kuchyn�  a  PS03 Vnit �ní  vybavení.  

V rámci �ešení  objek tu pro osoby s  omezenou schopnost í  or ientace a pohybu je 

rekonstrukce vni t�ních prostor  budovy navržena v souladu s  vyhláškou � .398/2009 

Sb. ,  o obecných technických požadavcích zabezpe�uj íc ích bezbar iérové užívání  

staveb.  Dle k las if ikace §6 této vyhlášky se jedná o stavbu pro zdravotn ictví  a  soc iá lní  

s lužby.  P �ed vstupem do objek tu je  p� ís tupová p locha zaj iš �uj ící  manipulaci  s  

inval idním vozíkem. Vzhledem k tomu, že h lavní vs tup do objek tu se nachází v 1NP, 

k terý je nad p� i leh lý terén zna�n�  vyvýšen a je proto p� ís tupný po venkovním 

schodišt i ,  bude zde z � ízena bezbar iérová p lošina.  Vlas tní bezbar iérový vstup do  

objek tu je  zaj iš t�n stávaj ícími prosk lenými dvouk � íd lými dve�mi ší�ky 1800 mm. 

Prosk lené p lochy dve� í  budou opat�eny ve výšce 900 a 1500 mm výrazným  

kontrastním pruhem o ší�ce 50 mm. Bezbar iérov�  budou upravena podlaží ,  k rom�  

1PP – nep�edpok ládá se jeho využívání  osobami s  omezenou schopnost í  pohybu a 

or ientace.  �ešení bezbar iérové úpravy podlaží  bude v rámci rekonstrukce �ešeno bez 

prahov�  s  max imálním výškovým p�echodem 20 mm. Všechny vnit �ní dve�e do 

h lavních místnost í  objek tu jsou navrženy š í�ky min.  800 mm.  

 

3. ��"������� �&���#�� "������ �
���#���� "������� �����#����
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Charakterist ika 

 
Zastav�né p lochy 
 

Stavební objekty  

SO 01 Rekonstrukce budovy DSUPL 2361,10 m2 

Provozní soubory  

PS 01 Technologie výtah� - 

PS 02 Technologie kuchyn� - 

PS 03 Vnit�ní vybavení - 
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Orientace 
 

Objekt je h lavními prosk lenými p lochami or ientován:  
�ást ubytovací -  J ih  
�ást spole�enská – Západ, východ 
 

Osv�t lení ,  oslun�ní  
Z hlediska denního osv� t lení  je  stavba dostate�n�  prosv� t lena. V rámci  

rekonstrukce se ne�eší okenní  výpln� ,  t y jsou s távaj íc í .   

4. �
�������������������!��
%
�!���
������
�����#����!�#
�

#���������&��!���
�������
��"&��#����&�#���� 

4.1. 	
����
��������������
 

ubytovací jednotky 

-  demontáž za � izovacích p�edm� t�  –  W C, umyvadlo,  sprchová vani�ka, šatní sk � í�  

-  odstran�ní  s távaj íc í  podlahové kryt iny z PVC v celé ubytovací  jednotce v� .  PVC 

lemování  

-  odstran�ní keramického obk ladu v prostoru koupelny 

-  o� iš t�ní  stávaj ící  betonové mazaniny od zbytk�  lep id la po stržení podlahové kryt iny 

z PVC 

- demontáž dve�ních k � íde l a vybourání ocelové zárubn�  600/1 970 dve� í  do koupelny 

-  rozš í�ení otvoru pro osazení  dve�mi 800/1 970 

chodby a spole�né prostory 

-  odstran�ní s távaj íc í  podlahové kryt iny z PVC v� .  je j ího lemování  

-  odstran�ní keramických d lažeb a sok l�  

-  o� iš t�ní  stávaj ící  betonové mazaniny od zbytk�  lep id la po stržení podlahové kryt iny 

z PVC 

- vybroušení nerovností  podk ladu po odsekané dlažb�  

 

4.2. ������������� ����
 

Sou�ást í  prací p� i  rekonstrukci domova pro seniory bude s tavba nové terasy pro 

DZR. Budou provedeny zák lady pod ocelovou konstrukci odpo� inkové terasy.  Zák lad 

je navržen tak , aby umožni l  kotvení  nosných s loupk�  terasy pomocí  kotevní desky.  

Zák lad je rozkres len ve výk resové �ást i  projek tové dokumentace.  Zák lad bude 

proveden do nezámrzné h loubky z betonu C25/30 XC2 bez výztuže.  
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4.3. !��������������������� ����
� 

 

Ocelové konstrukce 

 

Na východní fasád�  budovy vznikne nová terasa pro odd� lení DZR. Tato terasa 

je navržena ocelová z nosník�  IPE.  V p� í�né vazb�  jsou navržené rámy se dv�ma 

sloupy ze � tvercové trubky pr��ezu 70/70/5,0 mm S235 a p� í� le z vá lcovaného prof i lu  

pr��ezu IPE 140 v krajních pol ích resp.  IPE 160 S235 v mezi lehlých polích.  V  

podélném sm�ru jsou navrženy st ropnice z válcovaného prof i lu pr��ezu IPE 140 

S235,  k teré jsou s p� í� lemi s l ícované s  horní  hranou pásnice.  Sloupy terasy jsou 

navrženy z prof i l�  IPE 160 S235 kotvené do betonové zák ladové patky.  

 

Ostatní konstrukce 

 

V rámci d ispozic dojde k  lokálním vybouráváním p� í�ek, otvor�  v p� í�kách nebo 

nosných s t�nách. Nov�  dostavované konstrukce st�n nebo p� í�ek budou provedeny 

z pórobetonových tvárn ic požadované ší�ky.  V ubytovacích jednotkách nov�  ur�ených 

pro osoby s omezenou schopností  pohybu a or ientace bude p� i  rekonstrukci koupelen  

odstran�na p� í�ka mezi  koupelnou a chodbou pokoje. Nová p� í�ka bude posunuta d le  

projek tové dokumentace.  Tyto p � í�ky budou t l .  100 mm. Pomocí pórobetonových 

tvárn ic se budou zazdívat n�které �ást i  nosných zdí t l .  320 mm (viz výkresová �ást  

projek tové dokumentace).  

Budou provedeny nové dí l� í  prostupy s tropními konstrukcemi pro technická 

za � ízení  budov.  P � i  vybourávání otvor�  ve st ropních konstrukcích bude postupováno 

d le pokyn�  s tat ika.  
 

4.4. ���������� ����
 

Dozdívky �ástí  vybouraných konstrukcí a nové p � í�ky budou vyzd�ny pomocí  

pórobetonových tvárn ic.  Jedná se p�edevším o dozd�ní nosných zdí t l .  320 mm 

pomocí  tvarovek, vyzd�ní p� í�ek z p�esných tvarovek t l .  100 a 150 mm.  

 

4.5. "�� �������������� ����
 

Jako d� l íc ích konstrukcí v soc iá lních zázemích pokoj�  pro obyvate le 

s omezenou schopností  pohybu a or ientace bude použi to pórobetonových tvárn ic  

z p�esných p � í�kovek t l .  100 a 150 mm kotvených pružn�  ke s tropní konstrukci.  

.     
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4.6. #������$���%� 

Do konstrukce obvodového pláš t�  se b�hem rekonstrukce vni t�ního vybavení  

nezasahuje. Obvodový p láš �  budovy bude nadále s távaj íc í  se stávaj ícím kontaktním 

zateplovacím systémem.  

.  

4.7. &���'�������� ����
 

Bude odstran�na keramická dlažba soc iá lních za� ízení  pokoj�  a provozu 

kuchyn� ,  a  dále budou také kompletn�  odstran�ny povrchy podlah na chodbách,  

spole�ných prostorách a v ubytovacích jednotkách.  Dle provozu budou nahrazeny 

keramickou d lažbou nebo celoplošn�  lepeným PVC. PVC bude dále d le zatížení a 

intenzi ty provozu provedeno ve dvou var iantách – PVC provedené na chodbách a 

PVC provedené v ubytovacích jednotkách.  

Na chodbách a spole�ných prostorách bude použi to podlah ze zát�žového PVC, 

v kuchyni  a v soc iá lním zázemí pokoj�  bude použi ta keramická d lažba. V j íde ln� ,  

pokoj ích pro seniory a v zázemí kuchyn�  bude použi to PVC. 

 P�ed pok ládkou nových podlahových kryt in na stávaj ící  konstrukce bude 

povrch vyspraven a vyst�rkován samonivela�ní  st�rkou. P�ed pok ládkou bude povrch 

nepenetrován d le doporu�ení  výrobce kryt in.  Vlhkost  podk ladních vrs tev nových 

podlah bude pod l im itní v lhkostí  doporu�enou výrobcem kryt iny.  Sou�ástí  

podlahových kryt in  budou podlahové p�echodové l iš ty,  sok ly.  Keramická d lažba na 

chodbách bude ukon�ena sok lem v.100mm do h l in íkových l iš t .  PVC podlahy budou 

ukon�eny sok lem v.100mm. 

 Podlaha terasy pro DZR bude provedena z podlahových prken z tvrdého d�eva 

t l .  24 mm na d�ev�ném roštu prof i l�  40 x  60 mm. 

 

4.8. ! �
%������� ����
 

Do konstrukce s t�ešního p lášt�  se b�hem rekonstrukce vni t�ního vybavení  

nezasahuje.  St�ešní p láš�  budovy bude nadále s távaj íc í .   

  

4.9. #� � �����
�������� ����
 

V rámci  os tatních ocelových konstrukcí budou real izována zábradlí  u  vstupního 

schodišt�  do 1NP ze dvora areálu domova pro seniory,  zábradlí  na venkovní terase 

pro DZR a únikové schodiš t�  z této terasy.   

Hlavní  konstrukci zábradl í  u  vs tupu budou tvo� i t  ocelové uzav�ené � tvercové 

prof i l y 40x40mm délky 950mm ukotvené pomocí kotevních šroub�  do stávaj íc ího 

schodišt� .   Výpl�  zábradl í  budou tvo� i t  vodorovná ocelová lanka napnutá mezi  ty�emi 

konstrukce. Zábradl í  bude ukon�eno d�ev�ným madlem.  
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.H lavní  konstrukcí  zábradlí  na terase pro DZR budou ocelové uzav �ené 

� tvercové prof i l y 40x40mm délky 1330mm ukotvené z p�ední  strany terasy do jej í  

ocelové nosné konstrukce. Výpl�  zábradl í  budou tvo� i t  vodorovná ocelová lanka 

napnutá mezi  ty�emi konstrukce. Zábradl í  bude ukon�eno d�ev�ným madlem. 

Únikové schodišt�  bude ze schodiš �ové ocelové pozinkované bo�nice,  do k teré 

budou kotveny pororoštové náš lapy pomocí šroub� .  Náš lapy budou ze žárov�  

zinkovaného pororoštu s oky max. 15 mm, v nosném rámu z L30x30x3. Ší�ka rámu s 

pororoštem bude odpovídat š í�ce stupn�  schodiš t�  a výs tupní podesty (d le výkresové 

dokumentace) .  

 

4.10. "
� ���������������
 

V rámci rekonstrukce vnit�ního vybavení  bude odstran�n povrch ze  stávaj ících 

podest  a mezipodest  schodišt� .  Povrch bude vyspraven a vys t� rkován samonivela�ní  

st�rkou.  P�ed pok ládkou keramické d lažby bude povrch nepenetrován d le doporu�ení  

výrobce kryt iny.  Vlhkost podk ladních vrs tev nových podlah bude pod l im itní v lhkost í  

doporu�enou výrobcem kryt iny. Sou�ástí  podlahové kryt iny budou podlahové 

p�echodové l iš ty,  sok ly.  Keramická d lažba na mezipodestách a podestách schodiš t�  

bude ukon�ena sok lem v.100mm do h l iníkových l iš t .  

 Sou�ást í  rekonstrukce je  vým�na s távaj ících výtah�  za nové.  V budov�  se  

nacházej í  4 osobní výtahy, 1 l�žkový výtah v ubytovací �ást i  budovy a 2 nák ladní  

výtahy v prostoru zázemí kuchy�ského provozu. V rámci vým�ny l�žkového výtahu 

se uvažuje s  jeho vým�nou za výtah evakua�ní .    

  

Parametry výtah� :  

V1 – výtah nák ladní ,  nepr�chozí (spole�enská �ást  budovy)  

-  p�vodní výtah GNV s nosností  500 kg bude nahrazen výtahem OT 

s nosností  630 kg 

-  rychlos t nového výtahu bude 1,0 m/s 

-  (pro 8 osob)  

-  chrán�n obousm�rným omezova�em rychlos t i  

-  rozm�r  kabiny (š  x h l x  v)  – 1100 x  1400 x  2150 mm 

V2 – výtah nák ladní ,  pr�chozí  (spole�enská �ást  budovy)  

-  p�vodní výtah GNV s nosností  500 kg bude nahrazen výtahem OT 

s nosností  630 kg 

-  rychlos t nového výtahu bude 1,0 m/s 

-  (pro 8 osob)  

-  chrán�n obousm�rným omezova�em rychlos t i  

-  rozm�r  kabiny (š  x h l x  v)  – 1150 x  1280 x  2150 mm 

V3 výtah l�žkový,  EVAKUA�NÍ ( levá �ást  ubytovacího sektoru)  
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-  p�vodní výtah TOV s nosností  500 kg bude nahrazen výtahem OT 

s nosností  1850 kg s  evakua�ní  funkcí 

-  rychlos t nového výtahu bude 1,0 m/s 

-  pro 24 osob 

-  chrán�n obousm�rným omezova�em rychlos t i  

-  rozm�r  kabiny (š  x h l x  v)  – 1700 x  2300 x  2150 mm 

 V4 a V5 – výtahy osobní  ( levá �ást ubytovacího sektoru)  

-  p�vodní výtahy TOV s nosností  320 kg budou nahrazeny výtahy OT 

s nosností  500 kg 

-  rychlos t nového výtahu bude 1,0 m/s 

-  pro 6 osob 

-  chrán�n obousm�rným omezova�em rychlos t i  

-  rozm�r  kabiny (š  x h l x  v)  – 1100 x  1250 x  2150 mm 

V6 a V7 – výtahy osobní  (pravá �ást ubytovacího sektoru)  

-  p�vodní výtahy TOV s nosností  320 kg budou nahrazeny výtahy OT 

s nosností  500 kg 

-  rychlos t nového výtahu bude 1,0 m/s 

-  pro 6 osob 

-  chrán�n obousm�rným omezova�em rychlos t i  

-  rozm�r  kabiny (š  x h l x  v)  – 1100 x  1250 x  2150 mm 

 

4.11. ()���
 

V rámci rekonstrukce se tepelné izo lace �eší pouze v rámci trubního vedení  

vzduchotechniky v podob�  tepeln� izo la�ních pás�  ALS.    

.   

4.12. "$����� ���� 

 

V rámci  rekonstrukce budou osazeny nové dve�e v ubytovacích jednotkách 

domova a v soc iá lním zázemí prostoru kuchyn� .  

 

Dve�e  

Stávaj íc í  dve�e v budov�  jsou d�ev�né p lné z v� tš í  �ást i  opat�eny nát�rem. Nové 

dve�e v ubytovacích jednotkách budou d�ev�né v kovových zárubních. V prostoru 

koupelen pokoj�  budou použi ty dve �e odolávaj íc í  zvýšené vlhkost i .  

 

Všechny výpln�  otvor�  budou spl�ovat  požadavky �SN 730540.   
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4.13. *����+������'� 

Na chodbách a spole�enských prostorách 1NP až 3NP budou odstran�ny 

emai lové nát�r y (opáleny) a v p � ípad�  sádrových omítek  se škrábanou struk turou (d le  

p�edpok ladu jej ich mastnoty apod.)  Tyto povrchy budou opat �eny 

polymercementovým m�stkem pro maximální  p� i lnavost  nov�  navržené povrchové 

úpravy.  Takto p� ipravené st�ny se p�est�rkuj í  lepíc ím tmelem a opat� í  sk lotext i ln í  

s í�ovinou.  Tyto povrchy se dále opat� í  vápennou st�rkou a opat� í  2x bí lou malbou.   

Budou odstran�ny keramické obk lady soc iá lních za � ízení  a provozu kuchyn� .  

V soc iá lních zázemích budou obk lady do výše 2100 mm a v provozu kuchyn�  do výše 

1950 mm, na ostatní  nát�r  pokud není  uvedeno j inak, bude použi to matných nát�r� .  

 

Jako pochozí  podlahová vrstva bude v prostorách kuchyn�  a  v místnostech 

soc iá lního zázemí keramická d lažba. Na chodbách a spole�ných prostorách bude 

osazeno zát�žové PVC a v ubytovacích jednotkách b�žné PVC. 

Kovové exter iérové konstrukce budou žárov�  zinkované.  

4.14. ,
������������ ����
 

 

K lempí�ské konstrukce použi té na budov�  budou z t i tanzinkového p lechu 

t l .0,7mm.  

 

4.15. -��'���������� ����
 

Na st�nách chodeb budou osazena nová d�ev�ná madla. Madlo bude z d�ev�né 

desky t l .  50mm, š. 250mm. Hrana desky bude zaoblená do p� lk ruhu pro snadn� jš í  

uchopení.  Madla budou apl ikována samostatn�  v  pros toru na s t�nu tam, kde maj í  

s louži t  k  uchopení  a opo�e procházej ících osob (d le výkresové �ást i) .  Na st�nách 

bude ukotvené pomocí  d�ev�né podložky t l .  60mm pro dosažení  požadovaného min.  

odsazení uchopení madla od st�ny.  

4.16. #� � ������� ����
 

V rámci vybavení koupelen jsou krom�  soc iá lního za � ízení i  sprchové ro lety a 

shrnovací zást�ny.  Sprchové ro lety budou umíst�ny v koupelnách pokoj�  pro osoby 

s omezenou schopností  pohybu a or ientace. Tato ro leta bude umíst�na na hran�  

sprchového koutu sm�rem k  místu umíst�ní vozíku s táhlem pro snadnou manipulac i  

ze sedátka sprchy.  Sprchové shrnovací  ro lety budou umíst�ny v os tatních koupelnách 

pokoj� .  Shrnovací musí být z d�vodu �asté pomoci personálu p� i  hygien�  

ubytovaných k l ient� .  
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5. 	���
���#�&#��$������!&
�!���#
���������'�#$"��� 

charakter is t ické zatížení  sn�hem I .  oblas t     0,7kN/m2 
charakter is t ické zatížení  v� t rem  I I .  ob las t     22,5m/s 
uži tné zat ížení          5,00kN/m2 
stá lé zat ížení (0,30 podlaha + 0,5 kN/m2 zábradl í)    0,70kN/m2 
 

5.1. .��/
�����0��������/���� �����0� $�'��� ���� 

 
Zdivo dle �SN 73 1101,  �SN 73 2310,  �SN 72 2430 
 pevnost  v t laku 

(MPa)  
α  pevnost  

v tahu/malta(MPa
) 

Výpo� tová P10/M10 1,5 1000 0,16 
 

 

6. #��#� ��
���� �� �
�� �&!#��!� ��� &�#��!� "����
�!� �� �
%
�!�

"�!"���$����
(���#�!���	����� 

Stavba svým provozem nebude mít zásadní  negat ivní v l iv  na zdraví  osob nebo 

na životní  prost �edí .  

7. �"��#�!��
%
�! 

Objekt je p� ís tupný z komunikace Rakovnická.   

 

8. ������� ��
���� "�
�� %����#$'�� #��#�� #���%!�� "����
�!��

"�������#��"���
�! 

Stavba nebude ohrožena škodl ivým i v l ivy vn� jš ího prost�edí.  

9. ���&
�!��
��$���"&���#������#$���#��  

Stavba je navržena tak  aby byly sp ln�ny obecné požadavky na výstavbu.  

 


