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PŘÍLOHA Č. 3  
Detailní popis prací a činností: 

 
„Bakov nad Jizerou, Tyršova č. p. 897 – zdravotní středisko – oprava hygienického  zařízení“   

VŘ M/016/2015. 
 

Jedná se o opravu hygienického zařízení ve Zdravotním středisku (dále jen ZS), v Bakově 
nad Jizerou, Tyršova ulice č. p. 897. Toto hygienického zařízení je umístěno vpravo vedle 
hlavního vchodu do ZS. Sestává ze dvou paralelních sekcí, při pohledu z chodby je vlevo 
umístěna „sekce ženy“ (ve složení 1. místnost s výlevkou /široká 190 cm a dlouhá 165 cm/ 
následuje 2. místnost s umyvadlem /široká 185 cm a dlouhá 195 cm/ a dále dvě paralelní 
záchodové kóje (před obvodovou zdí objektu) /každá kóje široká 84 cm a dlouhá 117 cm/; 
vpravo je „sekce muži“, ve složení 1. místnost s umyvadlem /široká 180 cm a dlouhá 170 
cm/, následuje 2. místnost se dvěma pisoáry  /široká 180 cm a dlouhá 195 cm/ a dále dvě 
paralelní záchodové kóje  /každá kóje široká 84 cm a dlouhá 115 cm/.  
Průměrná výška od nivelety dlážděné podlahy pod strop činí 302 cm.  
Obkladačky na stěnách jsou do výše 200 cm nad niveletu dlážděné podlahy. 
Vstupní dveře z hlavní chodby do 1. místnosti v sekci jsou široké 800 mm, vysoké 1970 mm, 
v sekci ženy L800, v sekci muži P800.  
Vstupní dveře z 1. místnosti  do 2. místnosti v sekci jsou široké 600 mm, vysoké 1970 mm, v 
sekci ženy P600, v sekci muži L600.  
Dvoje vstupní dveře ze 2. místnosti  do dvou kójí WC v sekci jsou široké 600 mm, vysoké 
1970 mm, v sekci ženy L600+P600, v sekci muži L600+P600.  
Některými místnostmi jsou vedeny rozvody plynu a teplovodního topení. Elektroinstalace je 
po rekonstrukci provedené v roce 2014. 
 
 

Návrh řešení:  
V obou sekcích: 
 

1) Budou vyměněny všechny čtyři staré klozety – budou nainstalovány čtyři nové kompletní 
kombinované klozety Jika LYRA PLUS včetně sedátka a poklopu.  
Budou prodlouženy přívody vody k nádržkám klozetů, každý o cca 1 m z PP-potrubí DN 1/2“, 
PN 1,6, v tepelné návlekové izolaci Mirelon se stěnou silnou 6 mm, vše bude uloženo v 
drážkách ve zdi směrem k nové záchodové míse. 
 

2) V každé záchodové kóji bude v obvodové zdi z plynosilikátových tvárnic tloušťky 450 mm 
doplněno jedno malé plastové větrací okno. Specifikace pro všechna čtyři okna: Rozměr 
šířka 530 mm x výška 830 mm, rozměr skla: šířka 300 mm x výška 600 mm, profilová třída A, 
barva bílá, otevírání dovnitř, celková tepelná prostupnost U nebude přesahovat 1,2 W/(m2 . 
K), tloušťka výztuhy v křídle minimálně 1,5 mm, v rámu minimálně 1,2 mm, pohledová výška 
rámu nebude přesahovat 12 cm, sklo neprůhledné typ „kůra čirá“. Venkovní kovové parapety 
široké cca 200, vnitřní parapety plastové široké 160 mm. 
Pro každé okno bude vybourán otvor, nad oknem budou osazeny tři překlady dlouhé 900 
mm. Výškově budou okna umístěna s klikou ve výšce cca 1500 mm nad podlahou, aby je 
bylo možné snadno zavřít. Půdorysně budou okna umístěna v ose kójí.  
 

3) Vstupní dveře do sekcí L800 a P800 budou vyměněny za nové plné dveře.  
Taktéž zbývající dveře (L600 – 3 kusy a P600 – 3 kusy budou vyměněny za nové plné dveře.  
Ocelové zárubně (celkem 8 kusů) budou očištěny, obroušeny a natřeny dvakrát hnědou 
syntetickou barvou. 
Nové interiérové dveře budou plné, hladké, s povrchem z laminátu CPL, barvy bílé. Klika se 
štítovým kováním a zámek pro dozický (pokojový) klíč. 
 

4) Stávající umyvadlo v každé sekci bude vyměněno za nové umyvadlo Jika LYRA PLUS 
bílé barvy, šířky 600 mm, hloubky 490 mm (celkem dvě umyvadla), včetně nového odtoku 
s protizápachovou uzávěrkou, nové stojánkové pákové baterie na studenou a teplou vodu 
včetně napojení na v minulosti opravené vodovodní rozvody.  
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5) Dále bude provedena výměna kanalizačních potrubí od všech zařizovacích předmětů až 
do míst jejich napojení na potrubí od jednotlivých WC-mís /dále budou odpadní potrubí 
vyměněna jako kanalizační přípojka – vizte dále/. Jedná se o kanalizační potrubí 
z polypropylenu HT-systém:  
DN 100 od výlevky délky 4 m, DN 100 od WC délky 2 m. 
DN 40 od umyvadla délky 1 m, DN 50 od 2 pisoárů délky 4 m, DN 100 od WC délky 2 m. 
Potrubí bude v podélných sklonech předepsaných ČSN vedeno drážkou ve zdi, popřípadě 
v podlaze. Potrubí bude opatřeno tepelnou návlekovou izolací Mirelon, průměru 
odpovídajícímu průměru potrubí. Zbývající volné místo v drážkách bude vyplněno maltou, 
s povrchem vyrovnaným do úrovně zdi či podlahy.  
 

6) Na podlaze bude provedeno odstranění stávající dlažby a její úplné nahrazení dlažbou 
novou tak, aby se nezměnila niveleta původní a nové podlahy. 
Na podlahu budou použity dlaždice rozměru 200 x 200 mm, barvy oranžové, o dva odstíny 
tmavší než bude odstín obkladaček na stěnách.  
 

V sekci ženy činí plochy dlažby: 
–  v místnosti M1 činí plocha podlahy: 1,9 x 1,65 + 0,8 x 0,2 = 3,3 m2. 
–  v místnosti M2 činí plocha podlahy: 1,85 x 1,95  = 3,6 m2. 
–  v obou kójích WC činí plocha podlahy: 2 x 0,84 x 1,17  = 2,0 m2. 
 

V sekci muži činí plochy dlažby: 
–  v místnosti M1 činí plocha podlahy: 1,8 x 1,7 + 0,8 x 0,2 = 3,2 m2. 
–  v místnosti M2 činí plocha podlahy: 1,8 x 1,95  = 3,5 m2. 
–  v obou kójích WC činí plocha podlahy: 2 x 0,84 x 1,17  = 2,0 m2. 
 

7) Na stěnách bude provedeno odstranění stávajících obkladů  a jejich nahrazení 
obkladačkami novými, do výše 2,0 m nad podlahu. Budou použity obkladačky rozměru 200 x 
200 mm, barvy oranžové, o dva odstíny světlejší než bude odstín dlaždic na podlaze. 
 

V sekci ženy: 
–  v místnosti M1 činí plocha obkladaček na stěnách (po odečtení plochy dveří): 11 m2. 
–  v místnosti M2 činí plocha obkladaček na stěnách (po odečtení plochy dveří): 11,6 m2. 
–  v obou kójích WC činí plocha obkladaček na stěnách (po odečtení plochy dveří a obou 
oken): 14 m2. 
 

V sekci muži: 
–  v místnosti M1 činí plocha obkladaček na stěnách (po odečtení plochy dveří): 11 m2. 
–  v místnosti M2 činí plocha obkladaček na stěnách (po odečtení plochy dveří): 11 m2. 
–  v obou kójích WC činí plocha obkladaček na stěnách (po odečtení plochy dveří a obou 
oken): 14 m2. 
 

8) Zbytek stěn nad úrovní obložení a stropy budou omyty, bude provedeno zatření drobných 
trhlinek v omítce a budou opatřeny malbou z malířských směsí bílé barvy ve dvou vrstvách. 
 

V sekci ženy: 
–  v místnosti M1 činí plocha výmalby stěn 5,7 m2. Plocha výmalby stropu činí 3,1 m2. 
–  v místnosti M2 činí plocha výmalby stěn 5,7 m2. Plocha výmalby stropu činí 3,6 m2. 
–  v obou kójích WC činí celková plocha výmalby stěn 6,8 m2. Plocha výmalby stropů           
činí 1,9 m2. 
 

V sekci muži: 
–  v místnosti M1 činí plocha výmalby stěn 5,6 m2. Plocha výmalby stropu činí 3,1 m2. 
–  v místnosti M2 činí plocha výmalby stěn 5,6 m2. Plocha výmalby stropu činí 3,5 m2. 
–  v obou kójích WC činí celková plocha výmalby stěn 6,8 m2. Plocha výmalby stropů  
činí 1,9 m2. 
 

9) Stávající dávkovače tekutého mýdla, skříňky na papírové ručníky, zásobníky na toaletní 
papír, stropní a nástěnná svítidla, čísla dveří, odpadkové koše, …, budou demontovány, po 
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dobu provádění prací budou bezpečně uloženy a po dokončení prací budou zpětně 
namontovány a zprovozněny. 
 
10) Stávající rozvody plynu, elektrické energie a topné vody budou zachovány!!! Před 
zahájením prací budou tato zařízení očištěna od prachu, a po dobu realizace prací 
zabezpečena proti znečištění a proti poškození!!! Po dokončení prací budou opětovně 
očištěna. Stávající topení bude zachováno. Deskové radiátory budou před zahájením prací 
očištěny, sejmuty /nesmí dojít k úniku topné vody ze systému/ a přechodně umístěny 
způsobem zamezujícím jejich poškození a zcizení. Po dokončení prací budou namontovány 
zpět na původní místo a zprovozněny.  
 
Další práce rozdílné podle sekcí: 
 

11) V „sekci ženy“ bude stávající výlevka včetně baterie ponechána. Na dobu výměny 
dlaždiček a obkladaček bude výlevka demontována a bezpečně uložena. 
Odtokové potrubí bude vyměněno za nové – vizte výše bod 5). Po dokončení dlažby a 
obkladu stěn bude výlevka osazena zpět a zprovozněna. 
 

12) V „sekci muži“ budou vyměněny oba staré pisoáry – místo nich budou nainstalovány dva 
nové pisoáry s čidlem s elektro-příslušenstvím, včetně nového napojení na odpad, na 
vodovod a na elektřinu /vše bude provedeno „před“ novými obkladačkami/.  
Budou prodlouženy přívody vody, každý o cca 1 m z PP-potrubí DN 1/2“, PN 1,6, v tepelné 
návlekové izolaci Mirelon se stěnou silnou 6 mm, vše bude uloženo v drážkách ve stěně, 
před prováděním nových obkladaček.  
Staré pisoáry budou demontovány a bude s nimi naloženo jako s odpadem.  
 
13) Vybudování nové kanalizační přípojky = odstranění problémů s odtokem splašků z  
hygienického zařízení.  
 

Splaškové kanalizační potrubí vychází základem ven z objektu ZS, podchází pod pojízdným 
chodníkem ze zámkové dlažby. Do hlavní kanalizace KT 200 je zaústěno zřejmě v 
minimálním sklonu a v protisklonu. Důsledkem toho je zanášení kanalizace. Problém 
s odtokem splašků bude vyřešen vybudováním nové kanalizační přípojky z potrubí pro 
venkovní kanalizaci PVC KG 200, SN 8. Tato začne v místě výřezu na stávajícím hlavním 
kameninovém potrubí KT 200 (vedoucím do septiku podél pojízdného chodníku se 
zámkovou dlažbou), kde bude doplněna bezhrdlová (opravná) odbočka KT 200/200 – 45° 
pro dodatečné napojení. Na odříznuté konce bude připevněna v přímém směru převlečnými 
(opravnými) manžetami typ 2A DN 200 mm a na odbočce v hrdle s U-kroužkem DN 200 pro 
nasunutí dříku plastového potrubí PVC KG 200, SN 8, s plastovým kolenem PVC KG 200, 
30°. Potrubí bude stoupat ve sklonu minimálně 10 promile, podejde šikmo pod dešťovou 
stokou situovanou podélně v pojízdném chodníku, a bude pokračovat až do nové šachty 
doplněné v trávníku před objektem ZS v místě napojení potrubí od záchodů (přesné místo 
bude nalezeno ručně kopanou sondou).  
Nová šachta bude z cementového betonu vnitřního půdorysného rozměru 600 x 600 mm, 
hloubka (ve dně odtokového potrubí) cca 100 cm (podle sklonu nového potrubí daného 
hloubkou podcházené dešťové stoky). Stěny a dno budou z cementového betonu tloušťky  30 cm, 

vyztuženého betonářskou ocelí   Ø 8 mm s krytím 50 mm, vzdálenou à 250 mm, umístěnou u obou 

vodorovných okrajových ploch konstrukce šachty. Dno bude opatřeno žlábky polokruhového tvaru 
hydraulicky vhodně spojujícími přítoková a odtokové potrubí DN 200. Šachta bude 
vybudována na podkladní betonovou desku silnou 150 mm. Povrch litinového poklopu 600 x 
600 mm s rámem třídy D bude výškově zasahovat  30 mm nad přilehlý terén (trávník). 
Součástí přípojky bude rýha široká 700 mm, s příložným pažením.  V trávnících bude rýha 
včetně sejmutí a vrácení kulturní zeminy v horní vrstvě 200 mm, s osetím travním semínkem. 
V pojízdném chodníku bude rýha včetně rozebrání a obnovy podkladní konstrukce a 
zámkové dlažby cesty ve stávajícím složení.  
Zásyp mezi stěnami výkopu a novou šachtou bude proveden výkopkem, který bude řádně 
hutněn. V cestě bude obnoven podklad ze štěrku, řádně zhutněné štěrkopískové lože 
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zámkové dlažby silné 200 mm, zámková dlažba bude použita stávající. Do šachty budou 
napojena nová potrubí PVC KG 150 nebo 200 mm od záchodů z obou zón uvnitř ZS. 
Předpoklad je rozebrání a obnova prostupů základem ZS v místě stávajícího potrubí. Potrubí 
PVC KG 200, SN 8 bude uloženo v průměrné hloubce (dno pod terénem) 1,1 m, celková 
délka potrubí bude 14 m, z toho: /2 + 2 m/ v objektu +5,5 m v trávníku + 4,5 m v zámkové 
cestě), včetně kolen pro změnu směru. Potrubí bude uloženo na štěrkové lože silné 10 cm a 
30 cm nad vrchol bude obsypáno štěrkem.  
 
Požadavky na přípravu, organizaci a provádění prací: 
 
 

14) S ohledem na skutečnost, že detaily některých stávajících zařízení určených k opravě 
nejsou známé (trasování vodovodního a kanalizačního potrubí, …), budou detaily řešení 
upřesněny až po zjištění skutečného stavu po odstranění obkladů, dlažeb a po vykopání 
sondy na odpadním potrubí. Navržené materiály a řešení bude provedeno podle požadavků 
ČSN.  
 

15) Na vodovodní rozvody bude doložen doklad o úspěšném provedení tlakové zkoušky a 
doklad o použití vodovodního potrubí určeného pro styk s pitnou vodou.  
 

16) Na kanalizační odpady bude doložen doklad o úspěšném provedení zkoušky 
vodotěsnosti.  
 

17) Na elektroinstalaci pro pisoáry bude doložena revizní zpráva elektro.  
 
 

18) Nakládání s odpady:  
 

Staré zařizovací předměty, vybourané materiály, přebytečný výkopek a další  patří do 
kategorie: odpad. Zhotovitel bude při realizaci díla provádět nakládání s odpady v souladu 
s platnými předpisy a plně za ně bude zodpovědný. Náklady na tyto činnosti budou zahrnuty 
do ceny díla. Písemné doklady o naložení s odpady budou součástí předávacího protokolu.   
Původní dveře budou na místě předány vlastníkovi objektu. 
 
 

19) Na stavbě bude veden Stavební deník. 
 
 

20) S ohledem na požadavek zajištění trvalého provozu hygienického zařízení budou práce 
provedeny postupně po sekcích, s tím, že jeden záchod v sekci bude provizorně určen pro 
veřejnost a druhý pro personál.  
 
 

21) Realizace díla bude probíhat v srpnu a v září 2015. 
 
 

22) Zhotovitel zajistí provádění pravidelného úklidu pracoviště a jeho okolí dotčeného 
přípravou a realizací díla. 
 
 

23) Zhotovitel zajistí minimální negativní vliv provádění díla na pacienty a na lékařský 
personál. 
 
 

24) Zhotovitel uhradí objednateli poplatek za odběr elektrické energie pro potřebu realizace 
díla. Za tímto účelem zhotovitel osadí staveništní elektroměr.  
 
 

25) Zhotovitel zajistí prověření existence všech podzemních zařízení vně objektu ZS v místě 
navržené opravy kanalizační přípojky. V případě, že se zde podzemní zařízení vyskytují, 
zajistí zhotovitel jejich vytyčení, včetně respektování požadavků jejich vlastníků při přípravě a 
realizaci díla. 
 
 

26) Zhotovitel provede vytyčení vnitřních instalací (elektrorozvodů, vodovodu, plynovodu). 
 


