
 

 

 

Rekonstrukce Domova d ůchodc ů  
„U Zlatého kohouta“ 

 

 
 

V roce 2008 získalo město Hluboká nad Vltavou dotaci z Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši 12,8 mil. Kč (92,5% z celkových 
způsobilých výdajů) na rekonstrukci vybraných prostor v budově domova důchodců.  

Projektová dokumentace byla vypracována v roce 2007. V srpnu 2008 byla 
zahájena 1. etapa stavebních prácí. V rámci rekonstrukce byly uskutečněny 
následující aktivity: 

• Vybudování sesterny  v 3. nadzemním podlaží předělením schodišťového 
prostoru, který se nachází uprostřed podlaží, s vizuální kontrolou pohybujících 
se osob po pracovišti 

• Rozšíření provozních prostor  zmenšením nepotřebného prostoru bývalé 
kotelny a využití získaných prostor pro sklad znečištěného prádla, sklad 
čistého prádla, sklad revizního prádla a sklad pomůcek (kolečková křesla, 
mobilní WC, francouzské hole apod.) 

• Vyhlídková terasa v 5. nadzemním podlaží na stávající ploché střeše s 
bezbariérovým přístupem a zastřešením  

2. etapa realizace projektu navázala stavebními pracemi od května 2009 a byla 
ukončena 31. března 2010. Zahrnovala následující stavební práce:  

• Úpravy sociálního za řízení v jednotlivých obytných buňkách do bezbariérové 
podoby dle požadovaných technických parametrů pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

• Bezbariérové vstupy do obytných bun ěk ve 2. a 3. nadzemním podlaží 
(celkem 23 buněk), rozšířením stávajících vstupních otvorů nevyhovujících 



 

 

 

rozměrů na požadované rozměry tak, aby byly obytné buňky přístupné i pro 
klienty pohybující se na invalidních vozících či na lůžkách 

• Bezbariérové vstupy na lodžie v obytných buňkách rozšířením stávajících 
vstupních dveří na rozměry tak, aby byly přístupné i pro imobilní klienty 

• Zvýšení kapacity výtah ů instalováním nových výtahů (osobního a 
nákladního) s větší nosností a rychlostí přepravy osob a nákladů s moderními 
automatickými dveřmi a bezpečnostními telefony na přivolání případné 
pomoci. Nákladní výtah je dále vybaven náhradním zdrojem elektrické 
energie, který zajistí jeho provoz v případě výpadků proudu. Tato opatření 
výrazně zvýší možnost rychlé evakuace zejména imobilních obyvatelů 
domova. 

 

Uskutečněné stavební úpravy přispěly ke zlepšení životních podmínek klientů, 
zvýšení kvality poskytovaných služeb a zároveň zjednodušení a zkvalitnění práce 
personálu domova důchodců. 

 

 
Tento projekt: Rekonstrukce domova d ůchodc ů „U Zlatého kohouta“   

je spolufinancován Evropskou unií. 
 

 

 


