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1. Identifikační údaje stavby:
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Hodkovice nad Mohelkou 
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p.p.č. 11 , k.ú. Záskalí

INVESTOR  :               
MÚ. Hodkovice nad Mohelkou, 

PROJEKTANT  :        
Pavla Valenová, 
autorizovaný technik pro pozemní stavby 
ČKAIT č. 0500759
Světlá 702/7,  460 14 Liberec
tel : 723 310 344 
mail: valenova@volny.cz
              

2. Základní údaje o stavbě:

Objekt  č.  p.  23  v  Záskalí je  samostatná  dvoupodlažní,  ve  svahu  stojící  budova 
venkovského  typu,  postavená  před  více  než   sto  lety.  Objekt  byl  v  průběhu  své 
existence  několikrát  přestavěný  či  opravovaný,  vždy  podle  účelu  využívání.  V 
současnosti slouží  převážně jako zázemí pro Sbor dobrovolných hasičů v Záskalí.  
V přízemí se nachází 2 společenské sály s kuchyní,  sociální zařízení  a dále dvě  
garáže  s  autem,  vybavením  a  další  technikou  SDH.   V  suterénu  jsou  vpouze 
skladovací  prostory,  podkroví  je  bez  využití-   tohoto  prostoru  se  dotkne 
rekonstrukce střechy.
Objekt je zásobován pitnou vodou (přízemí), jsou v něm rozvody NN- je možné se  
na tuto sít připojit.



Prostory okolo budovy jsou travnaté s možností parkování, případného uskladnění 
stavební buňky pro skladování stavebních hmot.
Rekonstrukce  se  týká  pouze  střechy  objektu  a  bezprostředně  souvisejících 
konstrukcí- tedy krovu a nadstřešní části obou komínů, hromosvodu, sirény.

Současný stav:

Podkroví je přístupné od vstupu kamenným a dřevěným schodištěm. Podkroví je v 
podstatě  otevřený  prostor,  který  je  dělený  pouze  dřevěnými  prkennými  příčkami,  
nachází se zde jedna uzavřená místnost a to v místě velkého vikýře. Tato místnost  
je  zděná  omítaná  s  omítaným  podhledem.  Této  místnosti  by  se  úpravy  neměly 
dotknout.   Dřevěná  podlaha  podkroví  je  místy  narušená  a  nelze  ji  považovat  za 
dostatečně únosnou.

Střecha s  jedním  mohutným  vikýřem  je  zakrytá  eternitovými  šablonami  s 
oplechováním hřebene, úžlabí, štítů a komínů, sklon střechy je přibližně 45°- vikýř 
50°. 
Střešní  krytina je  porostlá  mechem.  Střecha je  odvodněna pomocí  2 (průčelí)  +2 
(vikýř) okapových žlabů a celkem 5ti ks střešních svodů (pozinkovaný  plech) nad  
terén. 
Střecha je opatřena hromosvodem se 4 mi svody a 5ti ks střešních výlezů ( 2ks ke  
komínům, 1ks k siréně a 2ks prosvětlovací), dále také střešní signalizační sirénou.
Střecha je lehce nerovná, hřeben se mírně vlní.
Údaje a dimenze:
Plocha střechy celkem (eternit šablona): 580 m2 
Plocha severní části střechy (latě 40x60 + dř. šindel + eternit): 272 m2
Plocha jižní části střechy (prkna+ eternit): 263 m2
Plocha vikýře (prkna+ eternit): 45 m2
Podbití dř. prkny přesahu střechy:  20 m2
Pozor,  v  malé  vzdálenosti  (cca  0,3  m)  od  JV  štítu  se  nachází  v  ůrovni  
hambalku vrchní el. vedení NN!

Konstrukce  krovu  je  dřevěná  hambalková,  dobře  přístupná  (z  interieru  bez 
zakrytí), složitější přístup je však k západní části krovu (nad garážemi), kde chybí  
dřevěná podlaha půdy- hambalky jsou zde nezakryté.  
Konstrukce  krovu  se  jeví  jako  zdravá  bez vážnějších  poruch  a  napadení  houbou 
nebo jinými škůdci. Jsou zde patrné stopy od občasného zatékání, jehož následky 
nelze  bez  sondy  stanovit.  Hřeben  a  plocha  střechy  se  mírně  vlní.  Nebyly  však  
prováděny žádné sondy, které by skutečný stav jednoznačně určily.
Krov  je  zakrytý  na  severní  straně  latěmi  a  na  nich  jsou  dřevěné  šindele,  na  
opačné, jižní straně jsou krokve zakryté přímo dřevěným bedněním včetně vikýře.

Dimenze konstrukcí: 
Krokve 120/140 – 140/180 mm
Hambalky 140/160 mm
Vaznice 160/200 mm
Příčné vzpěry 140/160 mm
Pásky (podélné vzpěry) 160/160 -160/180 mm
Sloupky 160/190 mm
Pozednice nezjištěny

Klempířské prvky- pozinkovaný plech:
Okapový žlab průměr 150mm - celková  dl.68 bm  
Dešťový svod průměr 120 mm - celková dl. 26 bm
Okapové plechy – celková dl. 68 bm 
Lemování komínů a vikýře - celková dl. 13 bm



Závětrné lišty (lemování štítů)- celková  dl.  44 bm
Oplechování hřebene – celková dl. 32 bm
Úžlabí vikýře - celková dl. 11 bm

Komíny 
V domě jsou dva komíny, oba jsou zděné a vystupují nad střechu, jeden je zděný z 
cihel  a  je  opatřen  pouze  bílým  nátěrem  (bez  omítnutí),  druhý  je  vystavěný  z 
pohledových pískovcových kvádrů.
Oba jsou opatřeny komínovou betonovou hlavou, vyčnívající komínové vložky jsou 
opatřeny stříškou.

Další střešní prvky 
Na  střeše  je  instalován  hromosvod   1  ks  hlavní  +  1ks  na  komíně  se  čtyřmi  
zemnícími  svody – střešní vedení v celkové dl. cca 70 m (cca15 let starý)
Na střeše je signalizační zařízení – siréna (její funkčnost nezjištěna)
Ve střením plášti se nachází celkem 5 ks střešních výlezů vel. cca 500 x 500 mm

3. Návrh:

Návrh byl zpracován ve dvou variantách provedení střešní krytiny. 
První  návrh řeší  skládanou střešní  krytinu  z  šablon  vyrobených  z recyklovaných 
materiálů Capacco Jesenická šablona SK1 (rozměr 345 x345 mm)- lehká plastová 
střešní krytina se vzhledem přírodní břidlice.  Krytina je nerozbitná, stálobarevná a 
bezúdržbová, vzhledem velice blízká původním eternitovým šablonám.
Druhý  návrh řeší  střešní  krytinu  z  předlakovaného  falcovaného  plechu  (např.  
Lindab seamline) v odstínu Antracit. 
Jedná  se  o  krytinu  se  snadnou  montáží  s  dlouholetou  zárukou  na  povrchovou 
úpravu žárovým pozinkováním  s povrchovou úpravou polyesterovým lakem. 

Střešní  plášť  je  navrhován jako provětrávaný s  ohledem na požadavek  možnosti 
budoucího  zateplení podkroví. 
Obě  střešní  krytiny  vyžadují  pokládku  na  bednění,  z  hlediska  stability  je  nutné  
provést  úpravu v konstrukci  krovu přidáním mezikrokví a hambalků s ohledem na  
větší vzdálenost stávajících krokví.

3.1. Demontáže a bourání
- Demontáž stávajícího hromosvodu včetně lana a držáků  v dl. cca 70 bm  – lano 
bude zpětně namontováno do nových držáků, rovněž jímací tyč
- Demontáž stávající sirény -bude nově natřena a zpětně namontována
- Sejmutí původní střešní krytiny  Eternit v celkové ploše 580 m2- nutná ekologická 
likvidace  s  dokladem  o  ní.  S ohledem  na  výskyt  azbestu  bude  eternitová  krytina 
demontována tak, aby se eliminoval rozptyl drobných částí azbestu do okolí stavby. 
Při  demontáži  krytiny se  do  jednotlivých  šablon  nesmí  zasahovat  např.  řezáním,  
vrtáním  a  jiným  způsobem,  kterým  by mohlo  dojít  k  narušení  desek.  Šablony se 
musí  demontovat  jako  celek,  který  se  uloží  do igelitových vaků  a odvezou se  na 
skládku  – s tímto  materiálem bude zacházeno jako  s nebezpečným odpadem dle 
platných  ČSN.   Eternitové  desky  nesmí  být  ze  střechy při  demontáži  shazovány,  
musí  být  přímo  na  střeše  ukládány  do  igelitových  pytlů.  Rovněž  bude  střecha 
v průběhu demontáže střechy zkrápěna vodou tak, aby se zamezil rozptyl drobných 
částic do ovzduší.
Při manipulaci s deskami musí být zaměstnanci řádně proškoleni o ochraně zdraví 
při  práci  a  musí  dodržovat  základní bezpečnostní  podmínky – musí mít  ochranný 
oděv. 
- Demontáž 5 ks střešních výlezů 500 x 500 mm
- Odstranění veškerých klempířských prvků (pozinkovaný plech)

Okapový žlab průměr 150mm - dl.68 bm  



Dešťový svod průměr 120 mm – dl. 26 bm
Okapové plechy – dl. 68 bm 
Lemování komínů a vikýře  dl. 13 bm
Závětrné lišty – lemování štítů  dl.  44 bm
Oplechování hřebene – dl. 32 bm
Úžlabí vikýře - dl. 11 bm

- Demontáž podkladních vrstev střešní krytiny -severní průčelí:
 latě 40 x 60 mm cca 2,3 m3
 dřevěný šindel (plocha 272 m2) cca 10m3

- Demontáž podkladního bednění střeš. krytiny -jižní  průčelí v celk. ploše 310 m2
 dřevěné bednění   (tl.cca 24 mm.) cca 7,5 m3

- Demontáž dřevěného podbití přesahu střechy (mimo vikýř) v celkové ploše 20 m2
dřevěné bednění   ( tl.cca 18 mm.) cca 0,1m3

- Demontáž stávajících dřevěných příček v celkové ploše 50 m2
dřevěné bednění   ( tl.cca 24 mm.)  cca 1,2m3

-  Demontáž  stávajícího  dřevěného  schodiště  na  hambalek  kvůli  úpravě  v  krovu 
(hambalek) cca 1m3
- Demontáž stávající podlahy z prken tl. 28 mm o ploše 137 m2

( tl.cca 28 mm.) cca 3,8 m3
- Vybourání kapes pro nové krokve ve zdivu z cihel (cca 1,5m3)

3.2 Úpravy krovu
Jedná  se  o  klasickou  konstrukci  krovu,  kde  nosnou  konstrukci  tvoří  dř.  sloupky, 
vaznice, vzpěry, pásky a pozednice (okapní vaznice). Střešní hřeben se vlní, stejně 
působí  i  střešní  „rovina“.  Stáv.  dř.  konstrukce  krovu  jako  jsou  krokve,  pozednice 
atd. se po rozkrytí prohlédnou, narušené dř. prvky krovu se demontují, nahradí se  
novými nebo se oboustranně příložkují fošnami 60/140 (způsob provedení výměny 
stáv.  krokví  za  nové  nebo  jejich  příložkování  bude  řešeno  až  na  stavbě  dle  
skutečného konstrukčního stavu jednotlivých dř. prvků). Jejich počet nelze přesně 
stanovit.
Po  odstranění  všech  vrstev  původního  střešního  pláště  musí  být  stávající  nosné 
části  krovu ošetřeny nátěrem či  tlakovým postřikem proti  dřevokaznému hmyzu a 
houbám  účinným  prostředkem  (např  Lignofix  I-profi).  Plocha  stávajícího  krovu  k  
ošetření  je cca 450 m2.
Mezi stávající krokve budou osazeny nové krokve 140x160mm dl.= 8,8m a rovněž 
nové  hambalky140/160mm  dl.=  5,8m,  do  nichž  se  budou  nové  krokve  „opírat“  a  
kotvit.  Výměny u  schodiště  a  komína  budou  z prvků  140/160  mm.  Pokud  budou 
zásahy do krovu komplikovanější, je nutná konzultace se statikem.



Nové prvky budou rovněž impregnovány proti  napadení houbami a hmyzem (např.  
Lignofix E-profi). Plocha nové části krovu k ošetření  je cca 300 m2.
Výpis prvků krovu viz výkres č. A 03.

3.3 a  Střešní plášť – varianta Capacco SK1
Střešní  krytina  bude  položena  dle  typových  detailů  výrobce  krytinu  v  souladu 
s ČSN  73  3610.  Detaily  spojené  s pokládkou  střešní  krytiny  jsou  patrné 
z technických listů výrobce krytiny.
-  na krokve  bude přikotvena  difusní  kontaktní  folie  (např  Jutadach 135g)  celkem 
580 m2 – pokládka a  spoje dle doporučení zvoleného výrobce
- na krokve budou přitlučeny kontralatě 60 x 40 mm dl. 8,8m 
-  na  místě  původních  budou  osazeny  nové  střešní  výlezy  –  např.  střešní  výlez 
Solstro velikost 450x550 mm celkem 5 ks
-  na  kontralatě  bude  přitlučeno  bednění  z  prken  tl.  24  mm  celoplošně  580m2 
(14m3)
-  na  bednění  bude  přitlučena  lepenka  A330H  jako  pojistná  vrstva  v  celé  ploše 
střechy (dle údajů výrobce)
-  na  bednění  budou  přibity  šablony  Capacco  SK1  –  malý  formát  345  x345  mm 
způsobem kladení, který bude imitovat  původní krytinu. V horní části budou mezi  
krokvemi instalovány odvětrávací plastové tašky bobrovky- celkem 48ks
-  ve  vdál.  1,3m  u  hřebene  bude  osazena  systémová  odvětrávací  taška  o 
provětrávací  ploše  min.  100  cm2.  (cca  60  ks)  Hřeben  střechy  bude  ukončen  
systémovou odvětrávací tvarovkou.
-  v  dolní  části  střechy budou ve  dvou  úrovních  osazeny sněhové  ocelové  tyčové 
zachytávače  v délce 2m celkem 34 ks
-  mezera mezi  latěmi  (střešním bedněním a folíí  bude zakryta plastovou mřížkou 
proti hmyzu (celkem 87 m)  
- na hřeben a při okraji střechy budou použity kotevní držáky hromosvodu
-  mezi  šablony  budou  v  dosahu  komínů  a  výlezů  k  bednění  kotveny  držáky  pro  
stoupací plošiny- celkem 5 ks
- nové podbití přesahů střechy – palubky 19/146mm 30 m2

3.3 b Střešní plášť – varianta falcovaný plech
Střešní  krytina  bude  položena  dle  typových  detailů  výrobce  krytiny  a  v  souladu 
s ČSN  73  3610.  Detaily  spojené  s pokládkou  střešní  krytiny  jsou  patrné 
z technických listů výrobce krytiny.
-  na krokve bude přikotvena difusní  kontaktní  folie  (např Jutadach 135g)  celkem 
580 m2 – spoje dle doporučení zvoleného výrobce
- na krokve budou přitlučeny impregnované kontralatě 60 x 40 mm dl. 8,8m 
-  na  místě  původních  budou  osazeny  nové  střešní  výlezy  –  např.  střešní  výlez 
Solstro velikost 450x550 mm- celkem 5 ks
-  na  kontralatě  bude  přitlučeno  bednění  z  prken  tl.  24  mm  celoplošně  580m2 
(14m3), (alternativně možno použít OSB desky tl.  18 mm impregnované ) skladba 
střechy 
- na bednění bude přitlučena lepenka jako separační vrstva v celé ploše střechy
- na lepenku bude přikotvený falcovaný plech (např LINDAB seamline) technologií  
dle doporučení zvoleného výrobce
- ve vzdálenosti á 1,3 m u hřebene bude osazena systémová odvětrávací taška o 
provětrávací  ploše  min.  100  cm2  (cca  60  ks).  Hřeben  střechy  bude  ukončen 
systémovou odvětrávací tvarovkou.
-  mezera mezi  latěmi (střešním bedněním a fólíí  bude zakryta plastovou mřížkou 
proti hmyzu (celkem 87 m)  
-  v  dolní  části  střechy  budou  ve  dvou  výškových  úrovních  osazeny  sněhové 
ocelové tyčové zachytávače  v délce 2m celkem 34 ks
- na hřeben a při okraji střechy budou použity kotevní držáky hromosvodu 



-  mezi  šablony  budou  v  dosahu  komínů  a  střešních  výlezů  k  bednění  kotveny 
držáky pro stoupací plošiny- celkem 5 ks
- nové podbití přesahů střechy – palubky 19/146mm 30 m2
3.4. Klempířské konstrukce
Dle  výpočtové  tabulky  LINDAB  je  projektováno  celkem  5  ks  dešt.  svodu  DN 
120mm (mimo vikýř -DN 100), podokapní žlaby DN 190 mm (mimo vikýř -DN 150)  
-  klempířské  doplňky  střechy  budou  provedeny  předlakovaným  pozinkovaným 
plechem tl. 0,7 mm nebo v systému – např. LINDAB  v rozsahu (viz tabulka PSV) :

- Systémový okapový žlab DN=190mm -celk.  dl.=60m, 6 ks čela, DN150mm 
celk. dl.=14 m, 4ks čela, žlabový kotlík DN190 5 ks, DN 150 2ks.
- okapový plech RŠ. = 250mm
- Systémový dešťový svod  DN120mm v celk. dl. 27m, DN100 v celk. dl.=6 m
- Žlabové háky celkem  DN190mm -50ks,  pro  DN150mm -6ks   (kotvené na 
každou druhou krokev)
- 5 ks výtokových kolen DN 120mm, 2 ks výtokových kolen DN 100
- Kotevní objímky DN 120 celkem cca 20ks, DN 100 celkem cca 6 ks
-  Lemování  komínů  a vikýře  r.š.  =  330 mm  dl.  =20m.  Pro  lemování  vikýře  
oklepat  část  omítky  pro  oplechování,  menší  komín  omítnout  až  po 
oplechování komína.  
- Lemování štítů -závětrné lišty r.š.=  250 mm dl.  44 m
- Oplechování hřebene hřebenovou šablonou– dl. 32 + 7= 39m
- Úžlabí vikýře  r.š.= 450 mm, celková dl. 12 m
- další doplňky pro kotvení hromosvodu, lávky komínů a pod- viz tabulky PSV
- klempířský flexibilní tmel  (např. SOUDAL)

Klempířské  konstrukce  budou  provedeny  dle  typových  detailů  výrobce  krytiny  a 
výrobce oplechování v souladu s  ČSN 73 3610.

3.5 Stavební pomocné práce
Po dokončení tesařských prací je nutné dozdít, doomítat a natřít otvory, vytvořené  
pro osazení nových prvků krovu, eventuální další opravy kolem štítů, vzniklé trhliny 
při demontážích a podobně. 
Dále budou opraveny  komíny v úrovni nad  rovinou střechy. Komíny  jsou rozdílné-  
komín  bližší  hřebeni  je  vyzděn  z  pískovcových  kvádrů-  tento  bude  očištěn 
plastovým  kartáčem  a  napenetrován  prostředkem  na  ochranu  kamene  (Plocha 
komína cca 1,5m2). Druhý- vyšší komín (zděný z cihel) bude zbaven nátěru, spáry 
je  nutné  proškrábat  a  přespárovat,  celý  bude  napenetrován  a  po  provedení  
oplechování omítnut jádrovou omítkou, hladkým štukem a po vyzrání bude natřen 
prostředkem  proti  pronikání  skvrn  od  kouře  a  dehtu  přípravkem  Flek–stop 
(Remal), poté bude opatřen bílým fasádním nátěrem (plocha komína cca 3m2). 
Položku pomocných stavebních prací  nelze blíže specifikovat,  je  tedy popsána a  
specifikována pouze hodinovou sazbou. Odhad prací zednických je cca 50 hodin.

3.6   Uzemnění střechy:
Před  realizací  opravy střechy bude na  předmětné  části  budovy stávající  zemnící  
svod  demontován  a  bude  proveden  nový.  Nový  hromosvod  bude  napojen  na 
stávající  zemnící  systém  podél  budovy  (v  případě,  že  se  na  základě  vyjádření  
revizního technika zjistí, že je stávající zemnící systém kolem objektu vedený pod  
terénem nefunkční, bude tento proveden nový). Zemnící pásek kolem objektu není  
zahrnut  do  výkazu  výměr,  v případě,  že  bude  nutné  ho  provést,  budou  práce 
spojené  s jeho  realizací  oceněny  na  základě  skutečnosti.  Při  předání  stavby 
stavebníkovi  předloží  zhotovitel  stavby i  protokol  o provedené revizi  hromosvodu 
(zahrne do své cenové nabídky).  
Ochrana  před  bleskem  bude  provedena  mřížovým  jímacím  vodičem  o  průměru 
8mm,  uzemněným  samostatnými  svody  vedenými  ke  zkušebním  svorkám  dle 
souboru  norem  ČSN  EN  62305.  Na  jímací  soustavu  budou  připojeny  všechny 
kovové  předměty  (vč.  antény  STA)  umístěné  na  střeše.  V  případě,  že  připojené 



kovové  předměty  zasahují  do  objektu,  budou  tyto  v  objektu  nejkratší  cestou 
pospojeny na hlavní ochrannou přípojnici v objektu. 
U  zemnění  bude napojeno  na  společnou  stávající  zemnící  síť  provedenou okolo 
základů  objektu  páskem  FeZn  30/4  (předpoklad).  Uzemnění  objektu  bude 
propojeno se zemnícím páskem FeZn vedeným do elektroměrové skříně.  Vývody 
pro  uzemnění  hromosvodu  a  sběrnici  hlavního  ochranného  pospojování  (HOP) 
budou provedeny vodičem FeZn o 10mm do výšky 2m nad upravený terén. Vedení 
v zemině musí být chráněno proti korozi. 
Sběrnice  hlavního  ochranného pospojování  (HOP)  bude připojena  přes  zkušební 
svorku na uzemnění objektu.  Na sběrnici  HOP budou zároveň připojena všechna 
vodivá  potrubí  a  kovové  předměty  vstupující  do  objektu,  všechny  rozvaděče  a  
všechny podružné uzemňovací sběrnice umístěné v místnostech, ve kterých bude 
provedeno lokální  pospojování.  Sběrnice HOP bude umístěna pod rozvaděčem v 
objektu.
3.7   Komínová lávka:
Po dokončení střešní krytiny bude nově instalován kabel hromosvodu a jímací tyč.  
Kabel bude napojen svorkami na stávající kabely vedoucí po fasádě. Ke  komínům 
budou  namontovány  (celkem  2  ks)  nové  komínové  stoupací  plošiny  pro  hladké 
krytiny dl. 600  a 1000 mm, š. 250mm včetně držáků plošiny a zábradlí.

4. ZÁVĚREM:

Tato dokumentace byla vypracována jako projekt pro výběr dodavatele, nejedná se  
o  dokumentaci  provedení  stavby.  Některé  prvky  nebylo  možné  přesně  doměřit 
(například  komíny),  některé  byly zakryté,  z  tohoto  důvodu může dojít  k  drobným 
odchylkám, které by neměly ovlivnit cenu stavby.
Případné nejasnosti,  či detaily lze řešit  v rámci stavby s projektantem na základě  
dohody o autorském dozoru.
Veškeré práce budou prováděny odborně dle platných ČSN při respektování všech 
bezpečnostních  předpisů  pracovníků  ve  stavebnictví.  Práce  bude  realizovat 
odborná firma s proškolenými pracovníky z BOZP ve stavebnictví

Vypracovala   Pavla Valenová                                                       Datum: září  2016

 


