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Obnova infrastruktury zdravotnické péče v regionu Vacov 

Zakázka financovaná s podporou ERDF - akce Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad  
Prioritní osa 14.2. Stabilizace a rozvoj měst a obcí  
Oblast podpory 14.2.6. Rozvoj zdravotnické péče  
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.6.00/05.01834  

Aktuální informace o průběhu realizace stavby 
Předání staveniště vybranému zhotoviteli  
Dne 02.05.2011 objednatel, obec Vacov, po uzavření smlouvy na plnění stavební zakázky odevzdal staveniště k provádění 
stavebních prací vybranému zhotoviteli, společnosti ALDAST, spol. s r. o., k zahájení výstavby.  
Obec Vacov předala zhotoviteli dokumentaci a podmínky „stavebního povolení“ včetně karty „Stavba povolena“ pro vyvěšení. 
Zhotovitel předal obci Vacov i TDI pojistnou smlouvu, harmonogram a rozpočet stavby. 
Za přítomnosti TDI byl zaznamenán aktuální stav vodoměru a elektroměrů v NT i VT. 
Prohlídkou stavby byla zjištěna skutečnost, že původní topný zdroj je za hranicí životnosti a navržena byla změna v projektu.  
Zhotovitel stavby zajistil informační tabuli s hlavními údaji o stavbě a toto vyvěsil na hlavní průčelí.  

Realizace stavby 
Květen: 
Z objektu byl vystěhován veškerý inventář a zabezpečen proti poškození třetí osobou. Stavba započala celkovou demolicí 
kůlny včetně základových konstrukcí ve dvoře. Demolice se taktéž vztahovala na přístavbu hlavního objektu zdravotního 
střediska. V hlavní budově se provedly bourací práce na odstranění příčkových konstrukcí, betonů podlah a bourání dveřních 
otvorů ve stávajících stěnách. Nevyužité niky a otvory se zazdily. Provedeny sondy stropních konstrukcí pro zjištění 
aktuálního stavu a posouzení únosnosti. Stropní konstrukci nad přízemím tvoří ž.b. deska, nad 1.patrem dřevěný trámový 
strop. 
Provedly se demontáže technického vybavení hlavní budovy (elektroinstalace, ZTI, kompletně vytápění). 
Provedla se změna v projektu navržené uzemňovací soustavy pro hlavní budovu i nový objekt ZZS, změna se odkazuje na 
nově platnou normu ČSN EN 62305. 
31.května  převzata TDI základová spára a výztuž  u přístavby hlavního objektu. 

Červen: 
Provedení příčkových konstrukcí ve stávajícím objektu, výstavba svislých a vodorovných nosných konstrukcí u přístavby. Za 
účasti TDI byla převzata výztuž věnců a stropní konstrukce.  
Původní komín pro topný zdroj byl na půdě ubourán, komínový plášť otevřen až na úroveň vybíracího otvoru a nově 
vyvložkován. 
U garáže ZZS provedeny výkopové práce, základové konstrukce i podkladní deska. TDI převzalo spáru i ležatou kanalizaci  
Upřesněno bylo výškové řešení dvora oproti projektu.  

Červenec: 
Provedeny vodorovné hydroizolace v přízemí hlavního objektu. Provádění hrubých instalací elektro, ZTI a vytápění. Ke konci 
měsíce bylo přistavěno lešení k východnímu štítu a započalo se s odkrytím střešního pláště na hlavní budově a úpravě 
dřevěného vázaného krovu. U přístavby provedeno zastřešení dřevěným krovem a hrubým střešním pláštěm. 
U objektu garáže ZZS proveden zděný sokl, svislé nosné i nenosné konstrukce z bloků THERM. Provedeno zastřešení 
z dřevěného vázaného krovu včetně hrubých vrstev střešního pláště. 
Provedeny základy i zděný taras u zadního bezbariérového vstupu do zdravotního střediska. 
Průběžně konzultovány technické specifikace u ordinací lékařů i lékárny. Specifické požadavky z jednání ZZS byly začleněny 
do projektu. 
U projektu elektro-silnoproud upřesněny typy rozvaděčů a jejich umístění, přepěťová ochrana a ochrana před atmosférickými 
účinky blesků, u slaboproudu dojednáno řešení telefonu a rozvodů internetu, STA, EZS, EPS a DT. 



Srpen: 
Provádí se nadále hrubé instalace ZTI, elektro a vytápění jak u hlavního objektu s přístavbou, tak také u objektu garáže ZZS.  
U hlavního objektu se provádí zednické a tesařské práce na úpravě zastřešení a štítového zdiva v podkroví.  
U přístavby provedeny skladby souvrství pro zateplení stropu u dvouvrstvé větrané střechy.      


