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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. ÚVODNÍ POZNÁMKA:  
 Jestliže se v dokumentaci objevují odkazy na obchodní názvy firmy, specific-

ká označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, 
které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo jeho organizační složku, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, vlivem toho, že projektant nebyl jinak schopen popsat vy-
mezenou část předmětu projektu s použitím daných specifikací tak, aby byly 
dostatečně přesné a srozumitelné, jedná se o doporučená řešení (vymezení 
předpokládaného standardu) a v těchto případech projektant umožňuje doda-
vateli použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

2. ÚČEL OBJEKTU 
 Objekt slouží jako zvonice u hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele, pro veřej-

nost nepřístupná.  

 Účel objektu se navrženou obnovou nemění.  

3. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A 
VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ 
OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU 
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
3.1. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A 

VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ  
 Zásady architektonického, funkčního a výtvarného řešení vycházejí ze sku-

tečnosti, že se jedná o obnovu památkově chráněného objektu a jsou po-
drobněji uvedeny v části B. Souhrnná technická zpráva.  

 Stávající dispoziční řešení se navrženou obnovou zvonice nemění.  
3.2. VEGETAČNÍ ÚPRAVY TERÉNU A OKOLÍ OBJEKTU 

 Během navržené obnovy zvonice nedojde ke změnám terénu v okolí objektu, 
stávající situace se nemění.  

 Je navrženo provedení nového zemnění bleskosvodu s tím, že terén v místě 
uložení zemnících pásků bude uveden do původního stavu – podrobněji viz 
Silnoproudá elektrotechnika.  

 Je navrženo nové napojení na stávající zdroj elektrické energie v kostele sv. 
Jana Křtitele, provedené jako hlavní domácí vedení podzemním kabelem 
v linii pod stávajícími nezpevněnými hřbitovními pěšinami mimo hroby. Terén 
a pěšiny, poškozené během výkopových prací, budou po uložení vedení uve-
deny do původního stavu – podrobněji viz Silnoproudá elektrotechnika.  

 S elektrickým kabelem bude uloženo i slaboproudé vedení od kouřového či-
dla do stávajícího zabezpečení objektu kostela – podrobněji viz Elektronické 
komunikace. 

 Je navrženo nové drenážní potrubí pro odvod srážkové vody z podzákladí 
zvonice během přívalových dešťů – terén v místě uložení potrubí bude uve-
den do původního stavu – podrobněji viz kapitola Výkopy, základy.   
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3.3. UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPONOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE  

 Zvonice není veřejnosti přístupná, užívání objektu osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace se ani do budoucna neuvažuje. 

4. KAPACITY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY A ZASTAVĚNÉ PLOCHY 
 Stávající kapacity, obestavěné prostory a zastavěné plochy se navrhovanou 

obnovou stavby nemění, proto zde nejsou podrobněji uvedeny.  

5. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
5.1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

 Vhodným způsobem chránit terén v místě zařízení staveniště a postaveného 
lešení, např. zákrytem geotextilií, aby byla usnadněna zpětná rekultivace.  

 Hroby v bezprostřední blízkosti zvonice chránit vhodným způsobem proti po-
škození probíhající stavbou. Kamenné desky a náhrobky obednit deskami 
OSB nebo zakrýt lešeňovými podlážkami. Obednit také vybrané rohy a hrany 
náhrobků podél přístupové cesty, u kterých existuje zvýšené riziko poškození, 
např. při manipulaci s mohutnými trámy roubených stěn a trámového roštu 
nebo s kameny podezdívky. Ohrožené okolí stavby zdokumentovat kvůli 
případným požadavkům na náhradu vzniklé škody.  

 Celou konstrukci zvonice před vyheverováním ztužit a zajistit oba zvony. Po-
drobný postup technologie zvedání zvonice, včetně jejího zabezpečení – viz 
Stavebně konstrukční řešení. 

 Z důvodu zpřístupnění roubených stěn je nutné rozebrat a znovu vyzdít část 
hřbitovní zdi – viz kapitoly Bourací práce a Svislé nosné konstrukce. 

 Přípravné práce související s provedením navržených úprav, které nej-
sou obsaženy v Technické zprávě – viz část B. Souhrnná technická 
zpráva, kapitola Zásady organizace výstavby.  
5.2. LEŠENÍ 

 Předpokládá se postavení lehkého jednořadého trubkového lešení a v rámci 
možností také instalace stavebního vrátku vedle vstupu do zvonice. Lešení 
bude po obvodu opatřeno pevnou ochrannou a záchytnou sítí, aby nedošlo 
k poškození okolních hrobů proti padajícími předměty během stavby. 

 Doba pronájmu lešení se předpokládá 4 měsíce. 

 Práce na střeše budou prováděny z provizorního záklopu z fošen tl. 40 mm, 
uložených na vazný trámový kříž ve spodní části krovu, z latí, postupně přibí-
jených od okapu směrem nahoru, a finální fáze kolem hrotnice potom horole-
zeckým způsobem s pomocí závěsů.  
5.3. BOURACÍ PRÁCE 

 Rozebrat část hřbitovní zdi, která brání výměně poškozených trámů roube-
ných stěn. Krycí pískovcové desky očíslovat a uchovat k zpětnému použití. 
Nabourané cihly budou nahrazeny novým materiálem. Poznámka: Po kaž-
dém ukončení směny a odchodu pracovníků dodavatele stavby zabez-
pečit vybouranou část zdi provizorním oplocením, provedeným např. 
z lešeňových sloupků a pletiva, kotveným do ponechávané části zdiva, 
a označit výstražnou tabulí se zákazem vstupu, aby byl celý prostor sta-
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veniště zajištěno proti vniknutí nepovolaným osobám (s ohledem na 
majetkoprávní vztahy nelze oplocení provést před vnějším lícem zdi na 
sousedním pozemku v majetku soukromého vlastníka). 

 Vyklidit a vyčistit vnitřní prostory zvonice – kromě podlahy v přízemí se jedná 
především o stavební suť a drobné předměty, celkový objem vyklizeného od-
padu (bez podlahy a zásypu trámového roštu) se předpokládá 2,5 m3. 

 Demontovat zbytky stávajícího bleskosvodného systému v celém rozsahu. 

 Snést stávající kovaný latinský jetelový kříž z hrotnice zvonice s tím, že bude 
zpětně instalován.  

 Odstranit stávající dožilý podokapní žlab a žlabové háky na S a SV průčelí 
zvonice bez náhrady. 

 Snést stávající dožilou střešní krytinu z dřevěného šindele z horní i spodní 
střechy, včetně laťování. 

 Rozebrat stávající krov spodní střechy s tím, že zdravé a vhodné (dostatečně 
dlouhé) krokve budou zpětně osazeny.   

 Vysadit stávající vchodové dveře včetně zárubně s tím, že budou po repasi 
zpětně použity. 

 Rozebrat obvodové roubené stěny z mohutných, převážně dubových trámů. 
Před rozebráním trámy zdokumentovat a očíslovat, aby bylo možné je sesadit 
zpět ve stávající poloze. Dva trámy napadené dřevokaznými škůdci odstranit.  

 Rozebrat stávající podezdívku roubených stěn z volně kladených lomových 
kamenů a pískovcových kvádrů. Zdravé kvádry zachovat pro případné zpětné 
použití – v Soupise prací se předpokládá výměna 100 % prvků podezdívky.  

 Demontovat bednění horního štenýřového hranolu. Prkna přebrat a ponechat 
použitelná pro zpětné navrácení do stavby. 

 Rozebrat poškozenou část podlahy ve zvonovém patře zvonice z dvojitě kla-
deného záklopu.  

 Rozebrat zbytky podlahy z cihelné dlažby v přízemí zvonice a odstranit násy-
py kolem poškozených trámů spodního trámového roštu. 

 Odstranit tři provizorní vazné trámy v úrovni nad podlahou přízemí. 

 Vybourat šest podkladních bloků z betonu, resp. kamene pod třemi provizor-
ními vaznými trámy v úrovni podlahy přízemí. 

 Vyřezat dřevěné prvky nebo jejich části v horním krovu, vzpěradlové zvonové 
stolici a štenýřovém hranolu, které jsou napadené dřevokaznými houbami a 
hmyzem s tím, že budou nahrazeny prvkem nebo jeho částí se shodným pro-
filem a délkou.  

 Odstranit celý trámový rošt pod svislými nosnými prvky zvonice. Rošt bude 
odstraněn po statickém zajištění a vyzvednutí ostatních částí konstruk-
ce zvonice – technologický postup viz Stavebně konstrukční řešení.  

 Rozebrat stávající mechanicky opotřebované části a prvky schodiště 
z přízemí do zvonového patra – předpokládáme kompletní výměnu stupňů, 
výměnu dvou schodnic a spasování a vyrovnání silně deformované podesty.  

 Demontovat stávající mechanicky opotřebované posuvné okenice ve zvono-
vém patře včetně vodících ližin. Prvky zdokumentovat, aby bylo možné vytvo-
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řit jejich kopii. 

 Poznámka: Dřevo napadené dřevokaznými škůdci je nutné ze stavby ne-
prodleně odstranit a neskladovat v blízkosti dalších staveb. Takové dře-
vo je nejlepší likvidovat spálením (v případě napadení hmyzem) nebo zahrnu-
tím na skládce (v případě napadení houbou). 
5.4. VÝKOPY, ZÁKLADY 

5.4.1. VÝKOPY 

 Výkopy budou prováděny: 

 pro novou úpravu založení zvonice 

 pro pojistný drenážní systém (trativod) 

 pro uzemnění bleskosvodu 

 pro uložení nového kabelu hlavního domovního vedení elektrické energie. 

 Před zahájením zemních prací vyzvat zástupce Archeologického ústavu 
ČSAV nebo jiné oprávněné organizace (např. Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové) k provedení archeologického výzkumu. Způsob provádění 
výkopových prací pak bude prováděn podle rozhodnutí archeologů.  

5.4.2. ZÁKLADY 

 Trámový rošt, na kterém je zvonice postavená, nově založit na propustné 
nenasákavé podloží z hrubého štěrku, kterým se nahradí část souvrství ze 
stávající zeminy – další podrobnosti viz kapitola Podlahy. V místě zatížení od 
sloupků a vzpěr trámový rošt podložit plochými kameny zapuštěnými do štěr-
kového podloží – podrobněji viz Stavebně konstrukční řešení.   

 Pod podezdívku roubených stěn provést mělké základové pasy z betonu 
konstrukčně vyztuženého ocelí. Základové pasy budou uložené na zhutněný 
štěrkový podsyp, který bude tvořit základové podloží celé zvonice. 

 Pod roubenými stěnami po obvodu půdorysu zvonice zřídit nový sběrný pod-
povrchový žlab, dno podloží vyspádovat do žlabu – žlab bude sloužit jako ha-
varijní pojistné opatření pro odvod nadbytečné vody při přívalových deštích 
z podzákladí stavby.  

 Další podrobnosti k založení zvonice (průběh a hloubka založení, třída beto-
nu, frakce kameniva apod.) – viz Stavebně konstrukční řešení. 

 Část hřbitovní zdi, kterou je nutné kvůli zpřístupnění roubených stěn vybourat 
a znovu vyzdít, má neznámé založení. S ohledem na výskyt významných sta-
tických poruch (trhliny, vyklonění) očekáváme špatný technický stav součas-
ného základu a proto navrhujeme provést nový základový pas z prostého be-
tonu až do nezámrzné hloubky – pro potřeby Soupisu prací předpokládáme 
základový pas šířky 500 mm, hloubky 800 mm pod terénem a provedení 
z prostého betonu tř. C25/30 XC2. Skutečná úprava založení bude upřesně-
na statikem v průběhu stavby po odkrytí a prověření technického stavu stáva-
jícího založení hřbitovní zdi. 

5.4.3. POJISTNÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ – TRATIVOD  

 Podpovrchový žlab pod roubenými stěnami (podrobněji viz kapitola Základy) 
odvodnit pojistným drenážním systémem (trativodem) z perforovaných flexi-
bilních plastových trubek DN 100 ve štěrkovém balu z kameniva frakcí 8/16 a 
16/32 mm, chráněném netkanou filtrační geotextilií 300 g/m2.  
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 Potrubí uložit na spádovanou mazaninu z betonu tř. C16/20 XC2 v hloubce 
800 mm pod terénem v podélném sklonu podle terénu v min. spádu 1 %. 

 Drenážní systém provést ve dvou větvích: 

 jedna větev severním směrem, kde bude ukončena u kořenového systému 
mohutného vzrostlého dubu;  

 druhá jižním směrem pod pěšinou ke vstupní bráně, kde bude ukončena 
v kanalizační šachtě (vpusti) pod ventilem na konci vodovodní přípojky.  

 Obě větve drenážního systému opatřit na začátku a konci kontrolní a čistící 
plastovou šachtou DN 300. Krytí šachty provést litinovým poklopem 
s nosností pro pěší provoz, uloženým na prefabrikovaný roznášecí betonový 
prstenec (součást drenážního systému).  
5.5. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

5.5.1. HŘBITOVNÍ ZEĎ 

 Část vybourané hřbitovní zdi zpětně vyzdít z nových plných pálených cihel 
českého formátu kladených do vápenné zdící malty na obnovený základový 
pas – podrobněji viz kapitola Základy.  

 Krytí koruny přezdívaného úseku hřbitovní zdi provést ze stávajících zrevido-
vaných krycích masivních pískovcových desek, uložených na korunu zdi pod-
le stávajícího provedení do lože z vápenné malty, líc přespárovat vápennou 
pokrývačskou maltou. Poznámka: Pro potřeby soupisu prací předpokládáme 
potřebu výměny 10 % krycích desek za nové z kvalitního pískovce, šířka 
desky 600 mm, tloušťka 80 mm.   

5.5.2. ZVONOVÁ STOLICE A ŠTĚNÝŘOVÝ HRANOL 

 Podrobný technologický postup navržených úprav hlavních nosných 
konstrukcí zvonice (vzpěradlová zvonová stolice, štenýřový hranol a zákla-
dový dřevěný trámový rošt) – viz Stavebně konstrukční řešení. Stručný 
souhrn úprav a opatření:  

 Provést provizorní prostorové ztužení konstrukce zvonice, aby nedošlo 
k nežádoucím deformacím nebo poškození spojů během heverování.  

 Postupně zvednout celou vnitřní konstrukci zvonice a vyměnit spodní trá-
mový rošt za nový z dubových tesaných nebo přihoblovaných trámů ulo-
žených na nové základové kameny a zhutněné štěrkové lože.  

 Trámový rošt osadit ve vyšší niveletě, aby se eliminoval nepříznivý důsle-
dek dodatečného navýšení terénu okolního hřbitova.  

 Pečlivě zkontrolovat a opravit nebo zcela nahradit všechny spoje sloupků 
a vzpěr s trámovým roštem. Poškozené spoje budou nahrazeny v případě 
většího poškození (protéza celé spodní části, resp. vsazení čepu z nového 
dřeva), u méně rozsáhlého napadení dojde ke zkrácení stávající spodní 
části umožněné instalací trámového roštu ve vyšší poloze.  

 Trámový rošt bude ponechán volný, nesmí být zpětně zakryt násypem a 
podlahou. Snadnější přístup ke schodišti bude umožněn instalací lávky na 
horním líci trámů roštu. Celoplošná podlaha není navržena z důvodu 
umožnění budoucích kontrol trámového roštu.  

 Poškozené dřevěné trámy v rozsahu vyznačeném na výkresech ve Sta-
vebně konstrukčním řešení a podle výsledku doplňkového průzkumu u ne-
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přístupných částí konstrukce vyměnit za nové z měkkého nebo dubového 
dřeva (podle druhu dřeva původního trámu). Doplnit chybějící konstrukční 
prvky, zejména vzpěry a ondřejské kříže.  

 Doplnit příčné a podélné zavětrování zvonové stolice kleštinami – podrob-
něji viz Stavebně konstrukční řešení. 

 Všechny nově doplňované a nahrazované prvky trámového roštu, 
zvonové stolice a štenýřového hranolu provést z nového tesané-
ho dubového dřeva tř. D16 D24, případně z řezaného s ručně dohob-
lovaným povrchem.  

 Všechny lokální výměny (plomby, protézy) v horní části štenýřového 
hranolu, které jsou navrženy ve všech případech u prvků z měkkého 
dřeva, provést z nového řezaného jehličnatého dřeva tř. S10 C22 
s ručně dohoblovaným povrchem. 
5.5.3. ROUBENÉ OBVODOVÉ STĚNY  

 Roubené obvodové stěny zdokumentovat, trámy očíslovat, rozebrat a uložit 
na vhodném místě, předpokládáme využití parcely p.č. 675/4 – viz Souhrnná 
technická zpráva, kapitola Zásady organizace výstavby. Trámy separovat od 
podloží podklady z trámů nebo latí a v případě rizika delšího nebo přívalové-
ho deště zakrýt difúzně propustnou fólií. 

 Trámy napadené dřevokaznými houbami a hmyzem nebo jinak poškozené 
nahradit kopií, včetně styků. Pro trámy použít nové tesané dubové dřevo 
tř. D16 D24, případně řezané s ručně dohoblovaným povrchem.  

 Po zvednutí a sanaci nosné části zvonice vrátit roubené stěny do původní 
polohy na novou podezdívku z hrubých pískovcových kvádrů nebo kopáků 
kladených do lože z měkké vápenné malty, aby byla umožněna pružná de-
formace konstrukce.  

 Novou podezdívkou dojde ke zvednutí roubených stěn proti původnímu stavu 
(předpoklad min. o 10 cm z důvodu navýšení okolního terénu oproti původ-
nímu stavu), které bude v návaznosti na štenýřový hranol kompenzováno 
změnou sklonu střechy spodního krovu. 

 Horní plochu podezdívky vyspádovat směrem ven, trámy na podezdívce pod-
ložit klíny, aby mezi kameny a dřevem vznikla provětrávaná mezera.  

 Vnější přesah podezdívky šikmo zkosit, aby odkapávající voda odstřikovala 
směrem pryč od dřevěných konstrukcí.  

 Část podezdívky proběhne do prvního pole za vchodovými dveřmi. Podlaha 
v této části z důvodu umožnění otvírání dveří směrem dovnitř a návaznosti na 
vnější terén musí být snížena o jeden výškový stupeň. 

5.5.4. OPLÁŠTĚNÍ ZVONOVÉHO PATRA 

 Prkna bednění po demontáži přebrat a použitelná prkna ponechat pro zpětné 
použití – předpokládáme potřebu výměny u cca 20 % prvků, výměnu lišt 
předpokládáme v rozsahu 100 %. 

 Po statickém zajištění a provedení výměn poškozených nosných prvků zvo-
nové stolice a štenýřového hranolu obnovit obvodové bednění s výplněmi ot-
vorů. Nová prkna i lišty provést jako kopie původních z měkkého dřeva 
s ohoblovaným povrchem (rozměr prken cca 230x25 mm, lišta 40x20 mm). 
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 Povrchová úprava bedněného pláště – viz kapitola Povrchové úpravy. 
5.5.5. VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ 

 Stávající dvouramenné schodnicové schodiště do zvonového patra se stupni 
bez podstupnic rozebrat – demontovat opotřebované stupnice a poškozené 
nosné části (během průzkumu bylo zjištěno poškození jedné schodnice u 
horního schodišťového ramene, předpokládáme výměnu jedné spodní 
schodnice). 

 Zrevidovat a podle potřeby tesařsky opravit uložení schodnic do podesty a 
vazných trámů.  

 Vyrovnat silně deformovanou podestu, např. s pomocí heverů a navijáků.  

 Osadit nové dřevo místo nahrazovaných částí schodiště – nové schodnice a 
všechny stupnice. Pro výměnu použít nové měkké dřevo s ohoblovaným po-
vrchem podle stávajícího stavu. Schodiště chemicky ošetřit biocidem.  
5.6. KROV 

5.6.1. SPODNÍ KROV 

 Spodní krov tvoří krokve uložené na roubené stěny a opřené o sloupky štený-
řového hranolu.  

 Celou konstrukci demontovat, krokve zrevidovat a poškozené prvky vyměnit 
za nové z měkkého řezaného dřeva s ručně ohoblovaným povrchem. 

 Vyměnit také krátké krokve za nové – část prvků je uložena pouze na roube-
ných stěnách a nedosahuje ke sloupkům štenýřového hranolu.  

 Všechny nově doplňované a nahrazované prvky spodního krovu pro-
vést z nového řezaného jehličnatého dřeva tř. S10 C22 s ručně dohoblo-
vaným povrchem. 

 Po vyzvednutí a statickém zajištění nosné konstrukce zvonice krokve zpětně 
usadit. Protože roubené stěny z důvodu zřízení vyšší podezdívky budou ná-
sledně ve vyšší poloze než původně, bude sklon krokví oproti stávajícímu 
stavu mírně snížen. 

 Celou konstrukci spodního krovu očistit a chemicky ošetřit biocidem. 
5.6.2. HORNÍ KROV 

 Provést lokální výměnu prvků krovu nebo jejich částí napadených dřevokaz-
nými houbami a hmyzem. Všechny trámy nebo jejich části navržené 
k výměně jsou vyznačeny v části Stavebně konstrukční řešení.  

 Konstrukce krovu není pro podrobný průzkum přístupná, skutečný rozsah 
výměn bude upřesněn až v průběhu stavby z postaveného lešení po snesení 
střešní krytiny.  

 V rámci návrhu předpokládáme provedení následujících úprav: 

 Výměna zlomeného hambalku v horní části krovu. 

 Výměna hrotnice – jedná se o předpoklad u prvku, kde hrozí vysoké riziko 
napadení dřevokaznými škůdci zejména v místě prostupu střešním pláš-
těm, kde obvykle dochází k zatékání. 

 Výměna části krokví – jedná se zejména o skryté napadení prvků ze stra-
ny střešní krytiny, které je pro standardní průzkum bez její demontáže 
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prakticky nezjistitelné.  

 Doplnění nových krokví snižující rozpětí střešních latí u okapů. 

 Osazení nové plošiny z fošen v ose zvonice; plošina bude sloužit jako zá-
chytná deska kouře pro kouřový hlásič – viz Elektronické komunikace – a 
v případě potřeby jako provizorní pomocná plošina pro údržbu.  

 Všechny nově doplňované a nahrazované prvky horního krovu provést 
z nového řezaného jehličnatého dřeva tř. S10 C22 s ručně dohoblova-
ným povrchem. 

 Celou konstrukci horního krovu očistit a chemicky ošetřit biocidem. 
5.7. OBECNÁ OPATŘENÍ A POZNÁMKY K SANACI DŘEVA 

 Do rozpočtu je zahrnuta rezerva na možná skrytá poškození, která mohla 
zůstat při průzkumu nezjištěna (vyskytuje se lokální napadení krokví ze stra-
ny střešní krytiny houbou trámovkou, která působí skrytě uvnitř průřezu, mo-
hou být poškozeny římsové trámy a horní část krovu kolem hrotnice apod.). 

 Sanace dřeva je navržena aplikací biocidního prostředku s likvidačním účin-
kem proti hmyzu. Ošetření opakovat po 2 až 3 letech. Dále musí být pro-
váděny pravidelné prohlídky konstrukce (1x ročně po sezóně), zda se 
neobjevují znaky aktivního napadení hmyzem (čerstvé výletové otvory, hro-
mádky požerků larev na povrchu konstrukcí, slyšitelný požer larev, výskyt do-
spělých brouků apod.). Při zjištění přetrvávání aktivity hmyzu provést opako-
vané likvidační chemické ošetření, v krajním případě při větším rozšíření na-
padení zvážit i horkovzdušnou thermosanaci. Tuto sanaci je možné (a do-
konce i vhodnější) aplikovat až na dokončené stavbě. 

 Při provádění chemického ošetření je nutné dodržet všechna bezpečnostní a 
hygienická opatření, předepsaná v příslušném bezpečnostním listu použitého 
biocidního prostředku.  

 Řezivo před ohoblováním je potřeba předem vysušit a po vzniku výsuš-
ných trhlin vyřadit výrazně levotočivé dřevo, případně další řezivo, které 
podle ČSN 73 2824-1 vizuální třídou jakosti neodpovídá požadované třídě 
pevnosti podle ČSN EN 338 – požadavky na jakost dřeva viz Stavebně kon-
strukční řešení. 

 Alternativně lze nové trámy vyrobit otesáním kulatiny – jedná se o provedení 
vhodnější z hlediska estetického a památkové péče, ale současně o prove-
dení nákladnější.  

 Z estetických i památkových důvodů nesmí být v pohledových částech prvků 
použity k ochraně dřeva barevné modifikace ochranných prostředků.  

 Očištění povrchu dřeva před chemickým ošetřením provést šetrně rýžovými 
kartáči, odsátím prachu průmyslovým vysavačem a případně stažením pra-
chu z povrchu dřeva hadrem nebo mopem, navlhčeným ve vodě s přídavkem 
smáčedla. Neprovádět celoplošné obroušení dřeva (kromě případu, kdy je 
třeba odstranit staré nátěry), ani omytí konstrukce tlakovou vodou. Stejně tak 
je památkáři požadováno omezit na minimum otesávání povrchových vrstev 
dřeva poškozených dřevokazným hmyzem (preventivní chemická ochrana tak 
ale bude mít sníženou účinnost). Při čištění nesmí být výrazněji poškozena 
povrchová vrstva dřeva, zejména tesařské značky, historické nápisy a stopy 
po tesání trámů.  
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 Při aplikaci chemických ochranných prostředků je nutné dodržet předepsanou 
koncentraci roztoku a množství koncentrátu na 1 m2 povrchu dřeva podle pří-
slušné expoziční třídy, v které je dřevo zabudováno. Při provádění tlakového 
postřiku je třeba počítat s odpadem chemického prostředku rozstřikem, který 
může činit podle konkrétní technologie, zvoleného tlaku atd. od 10 do 50 %. 

 Vodné roztoky ochranných prostředků nesmí být aplikovány za mrazu, nebo 
na zmrzlý podklad. Při nutnosti provedení chemického ošetření za nízkých 
teplot, je třeba použít roztok lihový nebo z lakového benzínu. 

 Přednostně musí být pro výměny použity tradiční tesařské spoje, obdobného 
charakteru, jako u původní konstrukce. Zároveň musí být překontrolovány a 
případně znovu aktivovány původní zachované spoje (doražení kolíků, klínů, 
dotažení svorníků apod.). 

 Během opravy krovu a střešního pláště musí být střecha dobře chráně-
na proti zatečení. Pokud přesto dojde ke vniknutí vody do vnitřního prostoru, 
musí být vlhkost konstrukcí co nejdříve snížena jejich rozkrytím a inten-
zivním větráním, případně jiným způsobem vysoušení. V žádném případě 
provlhčené konstrukce nezakrývat dalšími, méně prodyšnými materiály. 
5.8. STŘECHA 

 Je navržena kompletní výměna stávajícího střešního pláště na spodní i horní 
střeše za nový střešní plášť ve skladbě: 

 Nová střešní krytina z dvojitě kladených štípaných šindelů z modřínového 
dřeva opracovaných pořízem na pero a drážku (valašský způsob), klade-
ných na husté laťování a připevněných ocelovými pozinkovanými hřebíky. 
Ze šindele vyskládat náběh ke krytí hrotnice i krytí nároží bez použití 
klempířských výrobků – cena za pokládku v běžné ploše, na nároží a krytí 
hrotnice bude s ohledem na odlišnou náročnost pokládky i spotřebu mate-
riálu musí být zahrnuta v samostatných položkách. Povrchová úprava šin-
delů se s ohledem na přirozené vlastnosti modřínového dřeva neuvažuje 
(modřínové dřevo prakticky nelze impregnovat, nátěr bude proveden až po 
cca 2-3 letech, kdy díky působení klimatických vlivů dojde k navětrání po-
vrchové vrstvy dřeva – tato úprava bude provedena dodatečně na náklady 
stavebníka mimo dodávku stavby.  

 Nové latě 100x60 mm po cca 240 mm chemicky ošetřené biocidem do tří-
dy ohrožení 2.  

 Stávající sanovaná a opravená konstrukce krovu – viz kapitola Krov. 

 S ohledem na skutečnost, že se jedná o památkově chráněný objekt s nároč-
ným způsobem vykrývání nároží a hrotnice střechy bez použití klempířských 
výrobků, požaduje projektant, aby pokrývačské práce prováděli řemeslně 
zruční pracovníci se zkušenostmi s pokládkou střešní krytiny ze štípaného 
šindele na obdobně náročných stavbách. 

 Do střešního pláště na severní střešní rovinu instalovat v poloze stávajícího 
střešního výlezu nový dovnitř sklápěcí střešní výlez z dřevěného rámu a po-
zinkovaného ocelového plechu s rozměry cca 550x550 mm a krytého dvojitě 
kladeným štípaným šindelem ve shodném provedení jako navazující střešní 
krytina. Výlez osadit ve stejné poloze jako stávající střešní výlez v návaznosti 
na polohu prvků krovu, případnou změnu polohy musí schválit projektant. 

 Pod vrcholový kříž osadit dva nové bezpečnostní pokrývačské háky z oceli se 
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žárově pozinkovaným povrchem. 
5.9. PODLAHY 

5.9.1. PODLAHA V PŘÍZEMÍ 

 Novou podlahu v přízemí provést ve skladbě: 

 Nová pochozí lávka z hoblovaných prken tl. 40 mm stykovaných na sraz s 
mezerou cca 5 mm (rozsah vyznačen ve výkrese Půdorys 1. nadzemního 
podlaží) a uložených na nový trámový rošt. 

 Nový trámový rošt nahrazující stávající poškozenou konstrukci – viz kapi-
tola Zvonová stolice a štěnýřový hranol. 

 Nový štěrkový podsyp tl. 130 mm; v místě kotvení sloupků a vzpěr podložit 
trámový rošt patkou z plochých kamenů – technologický postup a další 
podrobnosti viz Stavebně konstrukční řešení. 

 Nové celoplošné podloží ze štěrkového podsypu tl. 30 – 180 mm – techno-
logický postup a další podrobnosti viz Stavebně konstrukční řešení. 

 Nová separační vrstva z netkané geotextilie 300 g/m2. 

 Urovnaný a vyspádovaný podklad ze stávající zeminy1. 

5.9.2. PODLAHA V PATŘE 

 Stávající záklop z překládaných prken v maximální možné míře zachovat, 
prkna napadená dřevokaznými škůdci, vyříznutá nebo jinak poškozená v 
předpokládaném rozsahu 20 % plochy podlahy demontovat a nahradit novým 
dřevem. Podlahu zrevidovat, očistit a chemicky ošetřit biocidem do třídy 
ohrožení 2. Průměrná tloušťka nových prken předpokládaná pro potřeby sou-
pisu prací s výkazem výměr je 30 mm.  
5.10. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

 Přezdívaný úsek hřbitovní zdi nově opatřit jednovrstvou vápennou omítkou s 
povrchem strhávaným zednickou lžící nebo krátkou dřevěnou latí. Barevnost 
a technologický postup úpravy omítky upřesní v průběhu stavby zástupce 
památkové péče a projektant na základě vyhodnocení provedených zkušeb-
ních vzorků. 

 Nová kamenná podezdívka roubených stěn zůstane v přírodním provedení 
bez další povrchové úpravy. 

 O povrchové úpravě bednění zvonového patra, roubených stěn v přízemí a 
zabudovaných truhlářských výrobků (dveře, okenice) rozhodne zástupce pa-
mátkové péče s projektantem v průběhu stavby na základě vyhodnocení pro-
vedených zkušebních vzorků. V rámci projektové dokumentace předpoklá-
dáme provést úpravu:  

 Líc šetrně přebrousit se snahou o maximální odstranění stávající nátěru 
(jedná se o středně až tmavě hnědý Luxol). 

 Povrch zbavit prachu a všech ostatních nečistot. 

 Dřevo opatřit 2x novým vnějším nátěrem ze směsi z přírodního dehtového 
oleje z borovice pro venkovní použití (tzv. "dřevní tér"), přírodní lněné fer-

                                                
1 Předpokládáme, že stávající podloží pod zvonicí je za staletí dostatečně ulehlé a není potřeba je 
dodatečně hutnit – hutnění by mohlo ohrozit stabilitu provizorně vyzvednuté zvonice!!! 
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meže a terpentýnu v tmavě hnědém odstínu – důvodem pro volbu tmavé-
ho odstínu je nutnost zakrýt zbytky původního nátěru, který pravděpodob-
ně nebude možné dokonale odstranit. Poměr jednotlivých složek a výsled-
ný odstín určí zástupce památkové péče na základě vyhodnocení zkušeb-
ních vzorků v průběhu stavby. Pro potřeby projektové dokumentace před-
pokládáme směs z téru a terpentýnu v poměru 2:1 (lněná fermež má vý-
razně zesvětlující účinek; samotný čistý tér je velmi obtížné aplikovat a 
terpentýnem dosáhneme hlubšího průniku nátěru do dřeva).  

 Ostatní dřevěné prvky budou chemicky ošetřeny biocidem bez signálního 
zabarvení a bez další povrchové úpravy. 
5.11. PRÁCE PSV 

5.11.1. KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE 

 Provést lemování prostupu hrotnice střešním pláštěm krytkou z měděného 
plechu tl. 0,55 mm. 

5.11.2. RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE 

 Předpokládáme, že stávající kovaný latinský jetelový kříž z hrotnice bude 
restaurátorsky opraven fyzickou osobou s oprávněním MK ČR pro restauro-
vání uměleckořemeslných děl z obecných kovů.  

 Skutečné požadavky na práce prováděné restaurátorem budou součástí od-
borného stanoviska Národního památkového ústavu a stavebního povolení.  

5.11.3. TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 

 Stávající dřevěné svlakové sbíjené vchodové dveře repasovat, truhlářsky 
opravit a povrch dřeva konzervovat – povrchová úprava viz kapitola Povrcho-
vé úpravy. Kované pásové závěsy a oko s petlicí zrevidovat, hrubým mecha-
nickým přebroušením odstranit korozi, prach a ostatní nečistoty, na povrch 
aplikovat chemický bezoplachový odrezovač se stabilizačním pasivačním 
účinkem a nanést 1x základní a 1x krycí syntetický nátěr v odstínu matném 
grafitovém. Před zahájením prací sejmout z vnějšího líce dveří vyřezávaný 
krucifix a po dokončení prací prvek zpětně instalovat ve stávající poloze. 

 Stávající posuvné prkenné okenice ve zvonovém patře včetně vodících ližin 
demontovat a nahradit tvarovou replikou provedenou z měkkého hoblované-
ho dřeva, povrchová úprava viz kapitola Povrchové úpravy.  

 Stávající otvíravou prkennou okenici ve zvonovém patře demontovat a na-
hradit replikou provedenou z měkkého hoblovaného dřeva, povrchová úprava 
viz kapitola Povrchové úpravy. Vnější kované pásové závěsy zrevidovat, 
hrubým mechanickým přebroušením odstranit korozi, prach a ostatní nečisto-
ty a druhotně použít na novou okenici, na povrch aplikovat chemický bezo-
plachový odrezovač se stabilizačním pasivačním účinkem a nanést 1x zá-
kladní a 1x krycí syntetický nátěr v odstínu matném grafitovém. 

5.11.4. OSTATNÍ PRÁCE 
5.11.4.1. Bleskosvod 

 Montáž nového bleskosvodného ochranného systému a jeho revize – viz Sil-
noproudá elektrotechnika. 

5.11.4.2. Zvony 

 Jedná se o dva stávající zvony zavěšené na zvonové stolici: 
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 Jan Václav z roku 1583 se spodním průměrem 1025 mm 

 František Xaver z roku 1609 se spodním průměrem 825 mm 

 Stávající zavěšení zvonů před zahájením zvedání zvonice posílit bezpeč-
nostním vyvěšením na další textilní upínací popruhy a zajistit stahovacím ma-
teriálem proti vypadnutí ze zvonové stolice během manipulace.  

 Provést zpětné usazení a vyrovnání obou zvonových soustav po usazení 
zvonice do finální polohy. 

 Po dokončení prací zkontrolovat stav závěsů, vyrovnání a vyvážení zvonů, 
provést základní servis technického vybavení zvonů, včetně použití mazacích 
tuků v ložiscích. 

6. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ A 
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

 Objekt je přístupný pouze pro pověřené a proškolené zástupce farnosti.  

 Stávající situace s bezpečností stavby při užívání, ochrana zdraví a pracovní 
prostředí se navrženou obnovou zvonice nemění. 

7. STAVEBNÍ FYZIKA  
 Objekt není vytápěn a o jeho vytápění se neuvažuje, proto tepelně technické 

vlastnosti jednotlivých konstrukcí nebyly zkoumány ani hodnoceny.  

 Osvětlení, oslunění, akustika a zásady hospodaření s energiemi nejsou u 
objektu a stavebních úprav tohoto charakteru posuzovány, stávající situace 
se nemění.  

8. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 
 Obnova zvonice nevyžaduje žádné zvláštní požadavky z hlediska požární 

ochrany ani návrh prvků nebo konstrukcí s protipožární úpravou. 

 Další podrobnosti – viz Požárně bezpečnostní řešení.  

9. ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI MATERIÁLŮ A PROVEDENÍ 
 Pro no voustřešní krytinu na zvonici projektant striktně požaduje použít nový 

šindel ze štípaného dřeva. Použití šindele z řezaného dřeva s dodatečně 
ohoblovaným povrchem není vhodné z památkových, estetických ani technic-
kých důvodů – při řezání šindele dochází k přeřezání vláken, jejichž přerušení 
zvyšuje nasákavost dřeva, a ohoblování povrchu způsobuje po položení kry-
tiny utěsnění styků v kontaktu jednotlivých řad šindelů, což vede ke snížení 
provětrávání konstrukce, ke snížení životnosti krytiny a následně i celé kon-
strukce krovu. 

 S ohledem na zvýšené riziko napadení dřevokaznými houbami a hmyzem při 
expozici vybraných prvků zvýšené vlhkosti, zejména v oblasti možného kon-
taktu se zeminou, a památkové a estetické důvody je navrženo použití nové-
ho kvalitního dubového dřeva.  

 Nejsou specifikovány žádné další zvláštní požadavky na jakost materiálu a 
provedení, které by byly nad rámec těchto parametrů požadovaných přísluš-
nými technickými normami a předpisy.  
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10. POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A 
ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ  

 Výměna trámového roštu pod svislými nosnými prvky zvonice jejím vyheve-
rováním je podrobněji popsána ve Stavebně konstrukčním řešení. 

 Dílčí výměna částí dřevěných prvků napadených dřevokaznými houbami a 
hmyzem (tzv. protézování) bude provedena výhradně s použitím styků 
z celodřevěných plátových spojů. 

 Zajištění zvonů během zvedání nosné konstrukce zvonice a jejich následná 
revize – viz kapitola Ostatní práce. 

 Restaurátorská oprava vybraných prvků – viz kapitola Restaurátorské práce. 

 Pokrytí nároží a hrotnice střechy štípaným šindelem bez použití klempířských 
výrobků by měli provádět řemeslně zruční pracovníci se zkušenostmi s po-
kládkou střešní krytiny ze štípaného šindele na obdobně náročných stavbách. 

 Žádné jiné specifické technologické postupy se ve stavbě nevyskytují, zvlášt-
ní požadavky na provádění konstrukcí nejsou požadovány. 

11. POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ 
ZHOTOVITELEM STAVBY 

 Zhotovitel zajistí vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby.  

 Vypracování případné dílenské dokumentace se nepředpokládá, případně 
bude vyžádáno v průběhu stavby projektantem v rámci autorského dozoru 
podle požadavků stavební úřadu.  

12. STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH 
KONSTRUKCÍ A KONTROLNÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠKY 

 Části konstrukcí a kotvení budou za běžného provozu plně nebo částečně 
zakryté a nepřístupné. Před zakrytím těchto prvků v konstrukci je nutné zkon-
trolovat soulad skutečného provedení na stavbě s projektovou dokumentací a 
zaznamenat výsledky do protokolu.  

 Je požadována kontrola vlhkosti nových dřevěných prvků v době montáže. 

 Je požadována vizuální kontrola 100 % spojů dřevěné konstrukce.  

 Po obednění nosné konstrukce budou zaměřeny charakteristické body pro 
následnou kontrolu deformací.  

 Je požadována kontrola vedení zemnícího systému. 

13. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
 ČSN 49 0600-1 Ochrana dřeva - Základní ustanovení.  

 ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení. 

 ČSN-EN 335-1 Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Definice tříd ohro-
žení biologickým napadením. Část 1: Všeobecné zásady. 

 ČSN-EN 335-2 Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Definice tříd ohro-
žení biologickým napadením. Část 2: Aplikace na rostlé dřevo. 
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 ČSN-EN 350-2 Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Přirozená trvanli-
vost rostlého dřeva. Část 2: Přirozená trvanlivost a impregnovatelnost vybra-
ných dřevin důležitých v Evropě.  

 ČSN-EN 351-1 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva. Rostlé dřevo 
ošetřené ochrannými prostředky. Část 1: Klasifikace průniku a příjmu ochran-
ného prostředku. 

 
 
V Hradci Králové 25. 4. 2017      Ing. Jan Černý 

 
Ing. Petr Rohlíček 

        autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
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FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA 

 

 
 

1. Pohled na vyrovnávací schůdky a hlavní (jedinou) přístupovou pěšinu ke zvonici od hřbitovní brány. 
 
 
 

 
 

2. Pohled na sakristii kostela sv. Jana Křtitele od západu a na stezku, kde bude uložen elektrický kabel 
hlavního domovního vedení.  

 
 
 
 



INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek 
Škroupova 441/9, Hradec Králové 500 02, IČ 481 55 586 
mobil 775 777 810, email: info@inreco.cz, www.inreco.cz 

 

 17

 

S.R.O. 

 
 
 

 
 

3. Pohled západním směrem na hřbitovní stezku, kde bude uložen elektrický kabel hlavního domovního 
vedení. 

 
 
 

 
 

4. Pohled východním směrem na zvonici a hřbitovní stezku, kde bude uložen elektrický kabel hlavního 
domovního vedení. 
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5. Pohled od západu na hlavní průčelí kostela sv. Jana Křtitele a vyrovnávací stupně na hřbitovní stez-
ce, kde bude uložen elektrický kabel hlavního domovního vedení. 

 
 
 

 
 

6. Pohled od jihu na část hřbitovní stezky, kde bude uložen elektrický kabel hlavního domovního vedení. 
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7. Celkový pohled na zvonici od severovýchodu.  
 
 
 
 

 
 

8. Celkový pohled na zvonici od hlavního vstupu do kostela.  
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9. Pohled na jižní průčelí bedněného patra štenýřového hranolu zvonice. 
 
 
 
 

 
 

10. Pohled na severní průčelí bedněného patra štenýřového hranolu zvonice. 
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11. Kovaný latinský jetelo-
vý kříž na vrcholu hrot-
nice.  

 
 
 
 

 
 

12. Roubené stěny v přízemí zvonice – severní pohled.  
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13. Roubené stěny v přízemí zvonice – jižní pohled. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Úzká mezera mezi hřbi-
tovní zdi (vlevo) a roube-
nou stěnou v přízemí 
zvonice (vpravo).  
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15. Roubené stěny v přízemí zvonice a vchodové dveře na východním průčelí zvonice. 
 
 
 
 

 
 

16. Roubené stěny v přízemí zvonice a vchodové dveře na východním průčelí zvonice. 
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17. Prahový trám roubené stěny, zcela destruovaný houbami a hmyzem. 
 
 
 
 

 
 

18. Aktivní napadení roubené stěny tesaříkem. 
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19. Havarijní stav spodního trámového roštu s náhradním vazným trámem. 
 
 
 
 

 
 

20. Probořený a destruovaný trám spodního trámového roštu u vchodových dveří. 
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21. Vnitřní schodnicové schodiště do zvonového patra s opotřebovanými stupni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Dubový ondřejský kříž 
ve zvonovém patře, 
v bělové části poško-
zený dřevokazným 
hmyzem. 
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23. Podhled z otevřené okenice ve zvonovém patře na střešní krytinu spodního krovu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Okenice a paždík po-
škozené povětrností a 
mechanickým opotře-
bením. 
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25. Podhled z podlahy zvonové-
ho patra vzhůru do horního 
krovu; vpravo menší z obou 
zvonů – František Xaver 
z roku 1609. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Pohled z vazného trámového 
roštu krovu na jařmo a větší 
z obou zvonů – Jan Václav 
z roku 1583. 
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27. Závěs většího zvonu na dubové jařmo. 
 
 
 
 

 
 

28. Detailní pohled na uložení čepů většího zvonu na konstrukci zvonové stolice. 
 
 
 



INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek 
Škroupova 441/9, Hradec Králové 500 02, IČ 481 55 586 
mobil 775 777 810, email: info@inreco.cz, www.inreco.cz 

 

 30

 

S.R.O. 

 
 
 
 
 

 
 

29. Celkový pohled z podlahy zvonového patra do horního krovu zvonice. 
 
 
 
 

 
 

30. Roznášecí trámový rošt pod horním krovem zvonice. 
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31. Pohled z interiéru na spodní líc dožilé a netěsné střešní krytiny z dřevěných šindelů.  
 
 
 
 

 
32. Hambalek krovu, zlomený u hrotnice a s vytrženým plátovým spojem ve styku s krokví (viz šipky). 
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TE/** (mm) (m) (ks) (m*3) (mm) (m) (ks) (%) (m*3) (mm) (m) (ks) (m*3)

roubené R1 prahový trám 190 x 510 4,800 1 0,465 X kopie původního prvku
stěny R2 prahový trám 190 x 280 3,400 1 0,181 X kopie původního prvku

(viz D.1.1.)
DUBOVÉ DŘEVO TŘ. D16 D24 CELKEM : 0,65 0,00 0,00

Hradec Králové - Třebeš, dřevěná zvonice v areálu kostela sv. Jana Křtitele
Informativní výpis dřevěných prvků - nové a nahrazované DUBOVÉ DŘEVO
Poznámka : Seznam prvků uvedených ve výpise je pouze orientační pro účely srovnávacího rozpočtu. Skutečný rozsah výměn, délka, profily a počty vyměňovaných prvků 
budou stanoveny po jejich odkrytí a zpřístupnění v průběhu stavby (jedná se především o nepřístupné části horního krovu). O skutečném rozsahu výměn rozhodne projektant 
v rámci autorského dozoru. Uvedené délky u prvků částečně nahrazovaných (protézovaných) jsou uvedeny včetně délky plátového spoje.

Poloha Ozn.

Popis prvku

Výměna stávajících prvků

Poznámky: V rámci projektu se předpokládá použití řezaného dřeva s ručně dohoblovaným povrchem (požadavek památkové péče). Celý povrch 
ponechávaných i nových dřevěných prvků zbavit případných zbytků kůry a lýka, prachu a ostatních nečistot a chemicky ošetřit biocidem bez 
signálního zabarvení do třídy ohrožení 2, resp. 3 - další podrobnosti viz Technická zpráva. Roubené stěny a spodní krov jsou označeny na 
výkresech v části D.1.1. Architektonicky stavební řešení, nosné prvky zvonové stolice, štenýřového hranolu a horního krovu jsou označeny na 
výkresech části D.1.2. Stavebně konstrukční řešení. 
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TE/** (mm) (m) (ks) (m*3) (mm) (m) (ks) (%) (m*3) (mm) (m) (ks) (m*3)

spodní R3 krokev 150 x 120 3,600 1 0,065 X výměna malého profilu
krov R4 krokev 150 x 120 3,900 2 0,140 X stávající prvek je krátký

(viz D.1.1.) R5 krokev 150 x 120 4,100 1 0,074 X stávající prvek je krátký
R6 nárožní krokev 150 x 120 4,300 1 0,077 X stávající prvek je krátký

SMRKOVÉ DŘEVO TŘ. S10 C22 CELKEM : 0,36 0,00 0,00

Hradec Králové - Třebeš, dřevěná zvonice v areálu kostela sv. Jana Křtitele
Informativní výpis dřevěných prvků - nové a nahrazované SMRKOVÉ DŘEVO
Poznámka : Seznam prvků uvedených ve výpise je pouze orientační pro účely srovnávacího rozpočtu. Skutečný rozsah výměn, délka, profily a počty vyměňovaných prvků 
budou stanoveny po jejich odkrytí a zpřístupnění v průběhu stavby (jedná se především o nepřístupné části horního krovu). O skutečném rozsahu výměn rozhodne projektant v 
rámci autorského dozoru. Uvedené délky u prvků částečně nahrazovaných (protézovaných) jsou uvedeny včetně délky plátového spoje.

Poloha Ozn.

Popis prvku

Výměna stávajících prvků Nové prvky Úprava
zjištěné
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Poznámky: V rámci projektu se předpokládá použití řezaného dřeva s ručně dohoblovaným povrchem (požadavek památkové péče). Celý povrch 
ponechávaných i nových dřevěných prvků zbavit případných zbytků kůry a lýka, prachu a ostatních nečistot a chemicky ošetřit biocidem bez 
signálního zabarvení do třídy ohrožení 2, resp. 3 - další podrobnosti viz Technická zpráva. Roubené stěny a spodní krov jsou označeny na výkresech 
v části D.1.1. Architektonicky stavební řešení, nosné prvky zvonové stolice, štenýřového hranolu a horního krovu jsou označeny na výkresech části 
D.1.2. Stavebně konstrukční řešení. 
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