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D Dokumentace objektů technických a
technologických zařízení

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení,
bezbariérové užívání stavby, konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti
stavby, stavební fyzika-tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace-popis
řešení, výpis použitých norem)

Architektonické, výtvarné a materiálové řešení:
Řešení je dáno požadavkem investora. V rámci rekonstrukce jsou navrženy pouze stavební

úpravy v interiéru budovy.
Samotný objekt, s půdorysně symetricky uspořádanými dvěma křídly podle osy procházející

hlavním vstupem v průčelí, je dvoupodlažní, podsklepený, zastřešený mansardovou a sedlovou
střechou. Konstrukce budovy byla vytvořena z klasických materiálů - cihelné zdivo, stropy klenbové
(suterén) a dřevěné trámové se záklopy a násypy, vaznicová a mansardová konstrukce krovu.

V letech 1997-1999 byla provedena rekonstrukce suterénu a 1.NP východního křídla budovy
a přístavba výtahu k tomuto křídlu. V letech 2001-2002 byla provedena rekonstrukce 1.NP severního
křídla, konkrétně umístění zasedací místnosti se šatnou a kuchyňkou, kanceláře ředitelky, účetních,
vrchní sestry, pastorační pracovnice, sociální pracovnice, archiv, sociální zařízení zvlášť pro ženy a
muže, kuchyňka a úklidová komora.

Navrhovaný projekt řeší stavební úpravy 2.NP severního a z části i východního křídla budovy
Diakonie. Účelem stavebních úprav je doplnění stávajících pokojů klientů o samostatné hygienické
buňky, které budou vždy příslušné k danému pokoji. Vzhledem ke zmenšení obytné plochy pokoje
dojde ke snížení kapacity ubytovaných, ale k výraznému zkvalitnění ubytovacího komfortu.

V rámci stavebních úprav 2.NP severního křídla dojde v pokoji 2.01 zřízení přístupu k
samostatně oddělené koupelně 2.02, která bude přestavěna ze stávajícího společného hygienického
zařízení. Část tohoto zařízení 2.03 bude i nadále využíváno jako společné pro dané podlaží a bude
zrekonstruováno a vybaveno novým zařízením (wc, umyvadlo, vana). Pro pokoje 2.04 a 2.07 je
navržena společná koupelna 2.10. Součástí samotných pokojů je pak navrženo soukromé WC s
předsíní. Pokoje 2.11 a 2.14 jsou rovněž tak navrženy a to se společnou koupelnou 2.17 a se
soukromým WC a předsíni pro oba pokoje. V pokoji 2.18 je navržena předsíň 2.20 s koupelnou 2.19.
Místnost 2.21, která doposud sloužila jako pokoj pro klienty, bude po vybourání společné příčky s
jídelnou 2.22 sloužit jako kuchyňka. Ze stávající kanceláře, v místnosti 2.23, vznikne výdejna jídel.
Pro zajištění návaznosti výdejny jídel 2.23 na jídelnu 2.22 bude ve společné příčce zřízen stavební
otvor pro výdej. V místnost 2.26, která je nyní využívána jako kuchyň, vznikne po stavebních
úpravách kancelář.

V rámci stavebních úprav 2.NP východního křídla dojde v soukromém pokoji 2.34 k
vybudování předsíně 2.35 a koupelny 2.36. Místnost 2.38, která byla doposud využívána jako
koupelna, bude po rekonstrukci využívána jako úklidová místnost. V místnosti skladu 2.42, která se
nachází v přístavbě východního křídla, dojde k přemístění dveří.

Dispoziční a provozní řešení:
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Projekt řeší pouze stavební úpravy 2.NP. Severní i východní křídlo je využíváno pro klienty
Diakonie. Celkový počet ubytovaných je 21 osob. Na východní křídlo dále navazuje přístavba výtahu.
Centrální část podlaží je společně využívána pro stravování. Dále se zde nachází hlavní schodiště
budovy.

Bezbariérové užívání stavby:
Investor v této části budovy neuvažuje s ubytováním imobilních klientů, ti budou ubytováni v

jiných částech budovy a v rámci studie zpracované na celkovou rekonstrukci objektu Diakonie z lednu
1997 se s jejich umístěním počítá v úrovni III.NP, které je přístupné výtahem pro imobilní. Imobilním
obyvatelům slouží k přístupu na jejich pokoje, k ordinaci lékaře, návštěvní místnosti apod. hydraulický
výtah situovaný ve východním křídle budovy. Bezbariérový přístup ke stavbě je ze stávajícího
parkoviště, které je umístěno při obslužné komunikaci Sobotín - Vernířovice, k východnímu křídlu
budovy, kde se nachází hydraulický výtah.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti:
V rámci stavebních úprav bude provedeno vybourání několika stávajících příček a dveřních

otvorů v stávajících nosných stěnách a příčkách. V místě vybouraných příček budou osazeny
průvlaky z válcovaných I profilů. Překlady nových dveřních otvorů budou rovněž tvořeny válcovanými
profily. Dozdívky otvorů po zrušených dveřních otvorech budou dozděny z cihel plných CP na MC 5,0
MPa. Nové příčky budou z důvodu zamezení přitížení stropů 1.NP provedeny ze sádrokartonu Rigips.

Stávající podlahy budou částečně nebo úplně odstraněny. Nové podlahy budou dle účelů
místností opatřeny keramickou dlažbou (hygienické zařízení, úklidová místnost) a samonivelační
stěrkou + PVC na stávající stěrce (kancelář 2.26). Stávající podlahy budou v místě vybouraných
příček vyspraveny.

Část stávajících vnitřních dveří bude vybourána, zbývající budou repasovány (nátěr, nové
kování). Stávající dřevěná okna dvojitá okna ve fasádě budou pouze a v nezbytných případech
opravena. Nové vnitřní dveře jsou dřevěné jednokřídlové a dvoukřídlové, plné hladké a kazetové,
osazovány do ocelových zárubní i do dřevěných obložkových zárubní. V místnostech 2.02 a 2.03
bude použitý pevný koupelnový závěs. Dveře s požadavkem na požární odolnost jsou na výkresech
označeny a popsány ve výpisu prvků D.1.1.6.

Stávající vnitřní omítky budou vyspraveny (zejména po bourání a stržení stávajících obkladů -
tam, kde stěny nebudou obkládány) a provedeny nové vápenné štukové plstí hlazené.

Stávající obklady stěn budou vesměs strženy a v místnostech s mokrým provozem, v
hygienických zařízeních budou stěny obloženy keramickými obklady v. 1800 mm nebo 2100 mm dle
přiložené výkresové dokumentace. Část stěn bude opatřena keramickým soklíkem (podlaha s
dlažbou), část PVC lištou (podlaha s PVC).

Zemní práce:
Stavebních úprav se netýká.

Základy:
Stavebních úprav se netýká.

Svislé konstrukce:
Stávající svislé nosné konstrukce domu jsou zděné z klasických materiálů - cihelné zdivo. V rámci
stavebních úprav bude provedeno vybourání několika stávajících příček a dveřních otvorů v
stávajících nosných stěnách a příčkách. V místě vybouraných příček budou osazeny průvlaky z
válcovaných I profilů. Překlady nových dveřních otvorů budou rovněž tvořeny válcovanými profily.
Dozdívky otvorů po zrušených dveřních otvorech budou dozděny z cihel plných CP na MC 5,0 MPa.
Nové příčky budou z důvodu zamezení přitížení stropů 1.NP provedeny ze sádrokartonu Rigips,
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tloušťky 100 mm - Rigips CW 75/100, opláštění 2x GKB 12,5. Příčky v mokrých provozech budou
opláštěny 2x impregnovanými deskami RBI 12,5 mm.

Vodorovné konstrukce:
V místě vybouraných příček budou osazeny průvlaky z válcovaných I profilů. Překlady nových
dveřních otvorů budou rovněž tvořeny válcovanými profily. Výpis profilů viz D.1.2 statická část této
dokumentace.

Střešní konstrukce:
Stavebních úprav se netýká.

Schodiště:
Stavebních úprav se netýká.

Podlahy:
V místnostech 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15,
2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.23, 2.26, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.38 se
provedou nové nášlapné vrstvy podlahy. V místnosti 2.21 bude nášlapná vrstva částečně vyspravena
po bourané příčce. Nové podlahy budou dle účelů místností opatřeny keramickou dlažbou (hygienické
zařízení, úklidová místnost) a samonivelační stěrkou + PVC na stávající stěrce (kancelář 2.26).
Podlahy s nášlapnou vrstvou z PVC budou opatřeny sokly z fabionů PVC. Podlahy z nášlapnou
vrstvou z keramické dlažby budou opatřeny keramickou soklovou lištou. Stávající podlahy budou v
místě vybouraných příček vyspraveny. Podlahy jsou podrobně vypsány ve výkresové části této
projektové dokumentace.

P1 Skladba podlahy P1:
- PVC
- Samonivelační stěrka (systém Schonox, popřípadě Uzin), tl. 4 mm
- Stávající stropní konstrukce, dřevěný trámový strop se záklopy a násypy
- Podhled ze sádrokartonových desek, tl. 15 mm

P2 Skladba podlahy P2:
- Keramická dlažba, tl. 9 mm
- Tmel Botament M 22, tl. 6 mm
- Vodotěsná impregnace Botament DF 9
- Cementový potěr z B 20, tl. viz poznámka
- Stávající stropní konstrukce, dřevěný trámový strop se záklopy a násypy
- Podhled ze sádrokartonových desek, tl. 15 mm
Poznámka: Tloušťka cementového potěru v podlahách se skladbou P2 závisí na tloušťce stávající
podlahy, která nebyla v sobě zhotovení projektu známa. Tato tloušťka bude taková, aby nová podlaha
skladby P2 měla stejnou celkovou tloušťku jako stávající.

UPOZORNĚNÍ!
Před definitivní úpravou podlah je nutné mít položeny případné chráničky elektro, vody, kanalizace,
popřípadě rozvody UT.

Úpravy povrchů:
Stávající vnitřní omítky budou vyspraveny (zejména po bourání a stržení stávajících obkladů - tam,
kde stěny nebudou obkládány) a provedeny nové vápenné štukové plstí hlazené.
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Stávající obklady stěn budou vesměs strženy a v místnostech s mokrým provozem, v hygienických
zařízeních budou stěny obloženy keramickými obklady v. 1800 mm nebo 2100 mm dle přiložené
výkresové dokumentace. Část stěn bude opatřena keramickým soklíkem (podlaha s dlažbou), část
PVC lištou (podlaha s PVC).

Povrchové úpravy: - okno - dřevěné - barva bílá
- vnitřní dveře - dřevěné - barva bílá
- klempířské prvky - měď - přírodní

Nátěry:
Zámečnické konstrukce budou opatřeny syntetickým nátěrem 1x základní a 1x email.

Malby:
Veškeré malby budou klihové bílé, nebo v odstínu dle investora.

Komíny:
Stavebních úprav se netýká.

Izolace:
Akustické izolace: Pro zvýšení indexu vzduchové neprůzvučnosti konstrukce je navržena akustická
izolace z minerální vlny v nových sádrokartonových příčkách.

Výplně otvorů:
Část stávajících vnitřních dveří bude vybourána, zbývající budou repasovány (nátěr, nové kování).
Stávající dřevěná dvojitá okna ve fasádě budou pouze a v nezbytných případech opravena. Nové
vnitřní dveře jsou dřevěné jednokřídlové a dvoukřídlové, plné hladké a kazetové, osazovány do
ocelových zárubní i do dřevěných obložkových zárubní. V místnostech 2.02 a 2.03 bude použitý
pevný koupelnový závěs. Dveře s požadavkem na požární odolnost jsou na výkresech označeny a
popsány ve výpisu prvků D.1.1.6.

Fasády:
Stavebních úprav se netýká.

Zpevněné plochy:
Stavebních úprav se netýká.

Oplocení:
Stavebních úprav se netýká.

Stavba svými parametry splňuje veškeré platné normy na stavební fyziku, osvětlení, oslunění,
akustiku.
ČSN EN 1991, ČSN 73 0532, ČSN 73 0833, ČSN 73 4301, ČSN 73 0802, ČSN EN 1995, ČSN 73
0540

Stavební fyzika - tepelná technika:
Vzhledem k charakteru stavebních úprav, není nutné řešit.

Osvětlení, oslunění:
Denní osvětlení bude zajištěno přirozeně okny a bude doplněno vnitřním umělým osvětlením.

Všechny obytné místnosti jsou osvětleny a osluněny oknem. Veškeré prostory jsou navíc osvětleny
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uměle svítidly zaručujícími dostatečnou intenzitu osvětlení v jednotlivých prostorech dle příslušných
ČSN. Stavba je vzhledem k počtu, velikosti a orientaci oken ke světovým stranám dostatečně
prosluněna. Objekt je prosluněn v 100% obytných místností. Osvětlení a oslunění obytných místností
splňuje požadavky norem a vyhlášky číslo 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby
(případně OTPP). Odstupy stínících objektů budou splňovat požadavky vyhlášky číslo 269/2009,
kterou se mění vyhláška číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Požadavky na denní osvětlení budov se řídí následujícími českými technickými normami:
ČSN 73 0580 – 1 (2007) Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 0580 – 2 (2007) Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov

Akustika, hluk, vibrace:
Hluk ze stacionárních zařízení není uvažován. Veškerá instalovaná zařízení budou splňovat

příslušné předpisy, normy a vyhlášky. Mobilní zdroje hluku způsobené průjezdy osobních vozidel
obslužné dopravy na místní komunikaci k pozemku jsou zanedbatelné. Stavba se nenachází v
hlukově zatížené oblasti. Od případného vnějšího hluku jsou vnitřní prostory dostatečně chráněny
obvodovými konstrukcemi, okny a dveřmi. Jednotlivé místnosti jsou od sebe odděleny stěnami
s dostatečnou vzduchovou neprůzvučností. Vnější obvodové konstrukce splňují požadavky stanovené
vyhl.č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v návaznosti na nařízení vlády č.272/2011
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a jsou navrženy v souladu s
požadavky ČSN 73 0532.

Bezpečnost práce při výstavbě:
Stavba je navržena tak, že splňuje požadavky na bezpečnost při užívání staveb dle §26

Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu. Stavba po dokončení
umožňuje svým charakterem její bezpečné užívání.

Při realizaci díla je nutno bezpodmínečně dodržovat příslušné zákonné ustanovení, platné
normy a předpisy, vztahující se k bezpečnosti práce na povrchu, zejména pak vyhlášku 601/2006,
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zákon
č. 309/2006, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další související
právní předpisy platné v době realizace stavby.

b) Výkresová část

D.1.1.1 Půdorys 2.NP 1:100
D.1.1.2 Půdorys 2.NP - severní křídlo 1:50
D.1.1.3 Půdorys 2.NP - východní křídlo 1:50
D.1.1.4 Řez A-A´ 1:50
D.1.1.5 Řez B-B´ 1:50
D.1.1.6 Výpis prvků 1:50

Vypracoval: Ing. Jan Aberle, 4/2021
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