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PŘEDMĚT ZAKÁZKY (SPECIFIKACE) 
 
Petrkov č.p. 13 – havarijní oprava části objektu 

 
V rámci uvedeného Díla bude dle Zadávací dokumentace zejména provedeno: 
 
a) 1.1 Práce v 1. NP zámecké budovy – zajištění zdiva a stropů sýpky dřevěným bedněním. 

1.2.1 Přípravné práce  

Provést zajištění stropů v rámci sýpky pomocí dřevěného bednění (popsáno na výkrese).  

1.2.2 Úpravy zdiva  

V části sýpky je výrazně poškozené zdivo (před prováděním prací zaměřit otvory a dutiny ve 
zdivu).   

Před úpravou zdiva je nutné zkontrolovat korunu zdiva z úrovně 2. NP (po rozkrytí podlahy). 
Postupně po svislých pruzích šířky 1200 mm rozebrat poškozené zdivo a vyzdít znovu na 
maltu vápennou s přísadou trasu s použitím původního očištěného kamene (způsob zdění 
odsouhlasit na vzorku).   

b) Práce v 2.NP zámecké budovy – ve vybrané části osadit novou krytinu, oplechování, 
napojení na stávající krytinu. 

1.3 Práce v rámci 2.NP zámecké budovy 

1.3.1 Přípravné práce  

Dočištění prostoru.  

1.3.2 Odkrytí části podlahy (sýpka)  

Očíslovat prkna a zdokumentovat rozebíranou podlahu – aby byla možná kontrola koruny 
zdiva.  

Do cca 1,5 m od stěny rozkrýt podlahu (odkrýt rozpadlé zdivo a nosné trámy).  

1.3.3 Úpravy stáv. krovu  

Lokálně doplnit poškozené bednění u ponechávané střechy.  

1.3.4 Nový krov - krytina  

Jako krytina je navržená vlnitá střešní krytina Cembrit A5, která bude osazena na latě a 
kontralatě. Součástí skladby střešního pláště je i pojistná hydroizolace. Krov je znázorněn na 
předmětných výkresech. Odstín krytiny volit dle stávající ponechávané krytiny.  

Součástí prací je též oplechování, napojení nové a stávající střešní krytiny a také doplnění 
střešní krytiny vč. bednění na objektu zámečku (viz. výkres střechy).   
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c) 1.4 Práce v 1 NP hospodářských objektů – vyčištění prostoru, statické zajištění klenebních 
pásů, zajištění vstupů a otvorů ve stropě. 
 
1.4.1 Statické zajištění klenebních pasů  

V rámci 1. NP se nacházejí poškozené klenebné pasy, které budou v rámci prací zajištěny. 
Pasy budou zajištěny bedněním, které se zajistí prkny. Poloha prken bude zajištěna skupinou 
nosných sloupků 140/140, které se osadí do bačkory 200/200, která bude osazena na 
podlahu.   

1.4.2 Zajištění vstupů a otvorů ve stropě  

Je nutné zajistit stávající vstupní otvory do objektů, aby nebyly prostory přístupné.   

V rámci prostoru se nachází několik otvorů (bývalých shozů), kde hrozí riziko propadnutí. 
Tyto prostory je nutné bezpečně zajistit, aby nedošlo k úrazu.   

d) Práce v podkroví hospodářských objektů – statické zajištění v podkroví, osazení trámů a 
pracovní lávky, zajištění volné krove podepřením, oprava střechy v místech zatékání. 

1.5.1 Přípravné práce 

Vyčištění prostoru 

1.5.2 Statické zajištění v podkroví  

V rámci prostoru půdy, kde se nacházejí klenby, bude zřízena pochozí lávka (aby nebyly 
namáhány klenby). Na jednotlivé vazné trámy se osadí trámy 160/180, na které se provede 
lávka z prken. Při pracích nutné zajistit pracovníky ke kleštinám krovu (aby nedošlo k úrazu).  

Pod každý vazný trám bude provedena 2x podpěra 180/180, která bude osazena na cihlovou 
stěnu.   

Dále dojde k zajištění volné krokve podepřením.   

1.5.3 Oprava střechy  

V místech zatékání se lokálně odstraní původní krytina (vlnitá nebo skládaná) – pozor azbest.   

V rámci celého hospodářského objektu se lokálně vyskytují místa, kde zatéká. Pomocí šablon 
např. typu Cembrit (cca 40 ks) provést lokální opravy. Typ střešní krytiny je nutné volit dle 
krytiny původní – v rámci objektu se nachází jednak vlnitá střešní krytina, ale také skládaná 
střešní krytina. Odstín krytiny volit dle stávající ponechávané krytiny.  

 
 


