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ANOTACE BAKALÁ�SKÉ PRÁCE

�eskoslovenské opevn�ní První republiky pat�í bezesporu k nejdokonalejším 
pevnostním soustavám v Evrop� i p�es ho�ké události, které byly završeny Mnichovem v zá�í 
1938. Systém bunkr�, tvrzí a p�ekážek fascinuje nejen po stránce taktické, vojenské �i lidské, 
ale také po stránce stavebn� technologické. Pracovní postupy, technologie a mechanizace, 
které byly p�i této rozsáhlé výstavb� používány, dalece p�esahovaly možnosti doby i p�es 
relativní nezkušenost stavitel� s opev�ovací problematikou. Bezmála po 65 letech za�al zájem 
o zbytky t�chto staveb nar�stat a spole�n� s ním byly a jsou zakládány spolky nadšenc�, 
jejichž cílem je tyto stavby revitalizovat a zachovat pro budoucí generace. Cílem této 
bakalá�ské práce je �tená�i p�iblížit zmi�ovanou problematiku s d�razem na rekonstrukci 
p�chotního srubu MO-S 21 Jaroš, na kterém spole�n� s p�áteli p�sobíme. 

ANNOTATION THESIS

 Fortifications Czechoslovak First Republic is undoubtedly one of the ultimate strength 
systems in Europe, despite the bitter events that culminated in Munich in September 1938. 
The system of bunkers, forts, and barriers to fascinate not only in terms of tactical, military 
and human, but also in terms of construction technology. Operating procedures, technologies 
and mechanization, which were at this huge construction used far beyond the possibility of 
time despite the relative inexperience of fortification builders issues. Nearly 65 years after he 
began an interest in the remains of these structures and grow along with him were and are 
established associations of enthusiasts whose aim is to revitalize these buildings and to 
preserve for future generations. The aim of this thesis is to show the mentioned issues with 
emphasis on its infantry blockhouse MO-S 21 Jaros, where we work together with friends. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNA�ENÍ

2K2    kopule pro dvojný kulomet vz.37 
2S110    dvouválcový motor Škoda �KD typ 110 
3S110    t�íválcový motor Škoda �KD typ 110 
a. s.    akciová spole�nost 
A6    4 cm kanón Škoda – interní zna�ení výrobce 
BOZP    bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 
C 12/15   ozna�ení betonu dle �SN EN 206-1 
CNC    computer numeric control – stroj �ízený po�íta�em 
�SN    �eská technická norma 
DZ    držák zbran� – ozna�ení pro lafety 
EN    Evropská norma 
EPS    zp��ovatelný polystyrén 
I�    identifika�ní �íslo 
ISO    mezinárodní norma 
K-Bg-S   Králíky – tvrz Horka – srub 
K-S    Králíky – srub 
KVH    klub vojenské historie 
L1    4 cm kanón Škoda – ozna�ení vojenské správy 
M    dvoj�e kulomet� vz.37 – ozna�ení vojenské správy 
MO-S    Moravská Ostrava – srub 
N    lehký kulomet vz.26 – ozna�ení vojenské správy 
NP    nadzemní podlaží 
N-plán   projekt pro stavební povolení 1:100 
N-S    Náchod – srub 
o. s.    ob�anské sdružení 
OMS    Otto Mohr System - prefabrikovaný železobetonový septik 
OOPP    osobní ochranné pracovní pom�cky 
OP-S    Opava – srub 
PO-plán   projekt pro provád�ní stavby 1:50 a podrobn�jší 
PP    podzemní podlaží 
R    polom�r v mm 
RAL    vzorník standardu barevných odstín�
�OP    �editelství opev�ovacích prací 
SLO    stálé lehké opevn�ní 
STO    stálé t�žké opevn�ní 
TI   tepelná izolace 
UV    ultrafialové zá�ení 
VHA    Vojenský historický archív Praha 
vz.    vzor 
WC    water close - toaleta 
ZN    zvon pro lehký kulomet vz.26 
ZP    zákoník práce 
ŽB    železobeton 
ŽSV    Ženijní skupinové velitelství 
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1.1 – P�edmluva 

�eskoslovenské opevn�ní z období první republiky se stalo díky Mnichovským 
událostem jedním z nejdražších pomník� naší historie. Symbolizuje úsilí a odhodlání národa 
bránit vlast p�ed vn�jším nep�ítelem, symbolizuje velikost tehdejší spole�nosti a dokládá 
technickou a stavební vysp�lost, a i p�esto zmi�ované opevn�ní nedostalo šanci vyst�elit proti 
nep�íteli ani jedinou ránu.  

 P�edem je nutné poznamenat, že �eskoslovenské opevn�ní nebylo budováno se 
zám�rem hermetického uzav�ení státu a za ú�elem stálého boje, ale pro udržení možnosti 
provést zav�asu mobilizaci záložník� a provést organizovaný ústup armády, �ásti 
obyvatelstva a politické garnitury na Slovensko do Karpat a zachovat tak celistvost národa 
pro p�ípadný protiútok s pomocí spojenc�. 

 Již od konce první sv�tové války byly tendence opev�ování hranic silné tém��
v každém stát� Evropského kontinentu. Ve dvacátých letech se za�alo se stavbou velice 
známé Maginotovy linie na severovýchodní hranici Francie a N�mecka a na alpské hranici 
s Itálií. Jednalo se o bezesporu velice propracovanou koncepci p�chotních samostatných 
kasemat dopln�nou o podzemní komplexní objekty spojené chodbami, d�lost�eleckými a 
p�chotními tvrzemi. 

 V t�icátých letech se politická situace ve st�ední Evrop� zna�n� zhoršovala a to 
zejména díky nástupu nacismu v bývalé Výmarské republice. Jejich expanzivní tendence 
vyvolávaly u �echoslovák� myšlenky preventivní a v�asné ochrany demokratického z�ízení a 
svobody, které se zde již více jak deset let úsp�šn� budovaly.  

Tyto skute�nosti vedly k tomu, že se �eskoslovenská garnitura rozhodla za�ít �ešit tuto 
otázku aktivn� a již v roce 1934 za�aly vznikat první plány. Návrh� na obranu státu, se mezi 
vojenskými plánova�i, objevilo nespo�et. Jedním ze základních návrh� bylo vybudování 
mobilní armády, vyzbrojené moderními zbran�mi, moderní technikou a letectvem. Armády, 
která by mohla tak�ka 
p�sobit kdykoliv a 
kdekoliv. Tuto 
koncepci obrany jsme 
si však dovolit 
nemohli z n�kolika 
d�vod�. Jedním 
z nich byl velice 
nevýhodný 
strategický tvar 
podlouhlé republiky, 
jenž jenom spole�ná 
hranice s agresivním 
N�meckem byla delší 
jak tisíc kilometr�. 
Podle propo�t� by 
bylo zapot�ebí jedné 

Obr. 1: Plán �eskoslovenské Republiky s rozmíst�ním plánovaného opevn�ní 
podle návrhu gen. Husárka. Dle charakteru linií lze poznat, jakým sm�rem by 
byl sm��ován organizovaný ústup. 
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divize na 50km hranic. Bohužel tohle nebylo možné zase z hlediska rezerv živé síly. Ze všech 
t�chto závažných d�vod� bylo i p�es nevoli v�tšiny vysoce postavených zástupc� a generál�
p�istoupeno na plán divizního generála Karla Husárka, postavit podél hranice opevn�nou linii. 

Výstavba opevn�ní by celkov�
snížila nároky na lidské zdroje, 
umož�ovala by okamžitou obranu celé 
délky státní hranice a mohla nep�ímo 
ovliv�ovat nep�ítele v rozhodování o 
umíst�ní sm�r� útoku. Mezi léty 1935 
až 1938 bylo vybudováno tém��
souvislé pásmo lehkých a t�žkých 
objekt�, dopln�ných o d�lost�elecké 
tvrze. 

Je zapot�ebí ješt� zmínit, že 
díky smlouvám, které m�lo 
�eskoslovensko podepsáno s jinými 
státy, by nemuselo být samo. Jedná se 
p�edevším o smlouvu s Francií, která se 
zavázala, že v p�ípad� napadení 

celistvosti státu, zakro�í, a bude vojensky �ech�m nápomocna. Francie m�la smlouvu 
s Británií, která se zaru�ila, že v p�ípad� vstupu Francie do konfliktu, bude ona nápomocna 
Francii. Taktéž na východ od nás jsme m�li spojence. Jednalo se o Sov�tský svaz, který byl 
ochoten pomoci, ale zde nastával problém, že by sov�ti nemohli p�ejít p�es Polsko. Nejbližším 
spojencem �eskoslovenska bylo bezesporu Rumunsko, které taky své odhodlání splnit 
závazek potvrdilo svou mobilizací v roce 1938. 

Bohužel politická situace se nevyvíjela p�ízniv� z žádné sv�tové strany. Britský 
ministerský p�edseda, Neville Chamberlain, se zavázal britskému lidu, že ubrání mír 
v Evrop�, za každou cenu. Francouzský ministr zahrani�í Eduard Daladier byl zase slabý 
politik a postavi�ka, která kývla tém�� na vše. Této slabosti a odhodlání západních mocností 
využil Adolf Hitler jak je mu vlastní. Nejenom, že si Hitler uv�domoval sílu budovaného 
�eskoslovenského opevn�ní, ale také si uv�domoval možnosti využít n�mecké menšiny, která 
by mohla �eskoslovensko rozbít zevnit�. Za�al tedy podporovat N�mecké sudetské obyvatele 
jak propagandou lepšího života pod ochranou �íše, ale také je podporoval zbran�mi a první 
teroristické jednotky Freikorpsu na sebe nenechaly dlouho �ekat. Byly to jednotky 
nevojenské, civilní, politické. Jednotky, které provád�ly záškodnickou �innost v sudetském 
vnitrozemí a v p�íhrani�ních oblastech. Hitler t�chto konflikt� využil ve sv�j prosp�ch a 
navenek rozši�oval skute�nost, že �eský lid n�mce utla�uje a terorizuje, a že by bylo zapot�ebí 
je ochránit tak, že se Sudety p�ipojí k N�mecku. Ve skute�nosti Hitlerovi však o sudetské 
obyvatele v�bec nešlo. Uv�domoval si, že proti opevn�ní nem�že jít silou, zde by 
pravd�podobn� vy�erpal své síly. P�ipojením Sudet by Hitlerovi spadlo do klína 90 % objekt�
opevn�ní bez boje.  

Západním mocnostem byla naše republika lhostejná, a pokud by pouhé p�ekreslení 
hrani�ní �áry na map� zachránilo vytoužený mír v Evrop�, byli ochotni na tuto nabídku 
p�istoupit. Celá tato situace vyvrcholila 29. zá�í 1938 Mnichovskou dohodou, kde bylo 
odsouhlaseno, bez p�ítomnosti �echoslovák�, odstoupení hranic, kde se nacházelo více jak  

Obr. 2: Jedna ze dvou dochovaných originálních fotografií 
MO-S 21 Jaroš. Na snímku lze vid�t n�mecké �íslování 
pravého zvonu t�sn� p�ed vytržením. (1940) 
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50 % N�mc�. Odstoupení však 
neznamenalo pouze vysídlení �ech�. 
Znamenalo to i okamžitou evakuaci 
všeho vybavení, které bylo do 
objekt� opevn�ní b�hem p�ti let 
stavby instalováno. Ironií je, že 
v konkrétn�jších podmínkách 
dohody bylo také, že na evakuaci 
mohl být uvoln�n pouze malý po�et 
nákladních aut a lidských sil. 

V období Druhé republiky se 
90 % pevnostních staveb nacházelo 
na území N�mecké �íše. 
Zprvopo�átku o tato stavby N�mci 
nejevili zájem, to se ovšem brzy 
zm�nilo. S p�ipravovanými 
vále�nými plány N�mc� se aktivita 
na opevn�ní zvýšila. Na n�kolika místech byly objekty znovu vybaveny evakuovaným 
pevnostním materiálem, který n�mc�m spadl do klína zabráním zbytku republiky v b�eznu 
1939. V objektech na Králicku nebo na Opavsku byly vybudovány ženijní cvi�išt� a 
vzhledem k podobnosti koncepce našeho opevn�ní s Maginotovou linií to byl ideální model, 
jak si zde natrénovat útok na Francii. Ostatní objekty byly využity na zkoušky ost�elováním 
nov� vyvíjenou municí, zejména v roce 1940 podkaliberní st�elou Röchling. Sou�asn� byly ze 
40 % objekt�, vytrženy pancé�ové prvky jako pozorovací zvony, kopule, st�ílny pro 4 cm 
kanón a st�ílny pro dvojné kulomety vz. 37 s novým místem ur�ení, jímž byla zamýšlená 
stavba Západního valu a pozd�ji Atlantického valu.  

V roce 1945 se pevnosti zapojily do boj� naposledy a to v rámci Ostravské operace. 
Jedná se p�edevším o úseky na Moravské Ostrav� a Opav�. Zde si z nich N�mci vybudovali 

kryty proti leteckým útok�m. Zmrza�ené 
objekty po vytržených st�ílnách již m�ly 
ale pouze mizivou bojovou hodnotu. 
Otvory po st�ílnách byly improvizovan�
dobetonovány s otvorem 100 x 100 mm, 
pro p�ípadnou možnost st�elby. Tyto 
opat�ení však již nem�ly dlouhodob�jší 
význam a zastavit Sov�tská vojska 
neodkázaly. 

V padesátých letech byla tendence 
na obnovu p�edvále�ného opevn�ní 
v rámci obrany proti vniknutí 
kapitalistických vojsk, to se však týkalo 
pouze objekt� lehkého opevn�ní, nov�
nazývaného SLO (stálé lehké opevn�ní) a 
pár objekt� t�žkého opevn�ní (nov�
nazývaného STO – stálé t�žké opevn�ní) 

na jižní hranici a na p�edmostí Petržalka u Bratislavy. Tyto objekty byly reaktivovány, v 60. 

Obr. 3: N�mci vytržený zvon v roce 1940. Je vid�t, že výbuch 
dokázal nad�lat obrovskou paseku a pohnout z padesáti 
tunovým zvonem bez problému. Zde pro ilustraci foto 
z p�chotního srubu OP-S 28 Mezicestí. (foto Emil Trojan) 

Obr. 4: Provizorn� dobetonované otvory po vytržených 
st�ílnách na srubu MO-S 21. V 60. letech byly i otvory 
dobetonovány místními ú�ady. (foto Tomáš Hradil) 
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letech vybaveny modern�jším pevnostním materiálem a využívány armádou až do roku 1999, 
kdy je Armáda �eské Republiky opustila. Opevn�ní na severní hranici pozbylo svého 
významu, a proto bylo v 50. letech vyhov�no žádosti národnímu podniku Kovošrot, aby 
vytrhnul zbývající pancé�ové prvky a ty následn� ztavil v pecích. Od této chvíle za�aly 
objekty chátrat, zar�stat d�evinami a staly se vhodným úto�išt�m pro bezdomovce a pro 
vývoz nelegálního odpadu. Z vlastní zkušenosti se v n�kolika p�ípadech jednalo i o 
ekologicky velmi nebezpe�né odpady. 

Tak�ka 40 let od �ád�ní 
Kovošrotu, n.p. se o opevn�ní za�aly 
zajímat r�zné spolky a sdružení, 
s cílem, obnovit objekty ze 
stavebního hlediska do p�vodního 
stavu. Dnes v naší republice p�sobí 
desítky t�chto spolk�. Bohužel díky 
krkolomné administrativ� státu 99 % 
lidí nepracuje na svém a riskují 
vyhošt�ní z objektu. Vzhledem 
k tomu, že byly objekty stav�ny 
s nálepkou - ,,p�ísn� tajné“, nebyly 
objekty dlouhou dobu zavedeny do 

katastrální evidence staveb a proto je 
nelze považovat za stavby a tudíž je 
nelze p�evád�t. Objekt� v soukromém 
vlastnictví by se dnes dalo spo�ítat na 

jedné ruce. Také objekt MO-S 21 Jaroš pat�í mezi objekty, který si nadšenci vybrali a dnes se 
nachází v polovin� rekonstrukce. 

  
�eskoslovenské opevn�ní bylo tedy vydáno bez boje nep�íteli, proti kterému bylo 

budováno. Jeho bojová kvalita je dnes již t�žko ov��itelná. Ze stavebního hlediska se ovšem 
jedná o velice p�sobivý projekt. Jedná se o velice nákladný po�in, na kterém pracovaly 
desítky inženýr�, stovky stavebních firem a tisíce d�lník�. Koordinace prací, zásobování, 
stavební technologie nebo zem�m��i�ské práce byly vzhledem k dob� na špi�kové úrovni. 
Kontroly prací, zkoušky pevnosti betonu, ocelí, pancí��, na vše byl kladen maximální d�raz 
na kvalitu provád�ní. Dnes se objekty nachází v žalostném stavu a vybrané pot�ebují provést 
odbornou rekonstrukci, aby mohly plnit muzejní a kulturní funkci. 

To jsou d�vody, pro� jsem si pro vypracování bakalá�ské práce vybral práv� projekt 
opevn�ní, fascinuje m� a je pro m� p�ipomínkou odhodlání, které naši p�edkové m�li. 

V bakalá�ské práci se budu v�novat p�chotnímu srubu MO-S 21 Jaroš, jenž se nachází 
na Hlu�ínsku u obce Darkovice, který byl vybrán za ú�elem vybudování muzea. 

Obr. 5: Celkový stav srubu v roce 2003. Vlevo lze vid�t 
zdemolované k�ídlo po vytrženém zvonu a zabetonované 
otvory po st�ílnách. (foto Josef �uraj) 
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1.2 – Koncepce výstavby �eskoslovenského opevn�ní 

 Vzhledem ke skute�nosti, že byla Francie naším dlouholetým spojencem, bylo jasné, 
že se i koncepce našeho opevn�ní bude zaobírat podobným sm�rem jako již dokon�ená 
Maginotova linie. V lét� roku 1934 byla také do Francie vyslána delegace ur�ená pro studium 
tohoto opevn�ní a získání zkušeností. 

K �ízení výstavby byl 20. b�ezna 1935 ustanoven zvláštní odbor na ministerstvu 
obrany tzv. �editelství opev�ovacích prací, které stanovovalo p�esný pr�b�h linií a tras 
s ur�ením naléhavosti u typ� staveb s jejich lokalizací. Tzv. �OP dohlíželo i na samotný 
pr�b�h prací, m�lo své kontrolní orgány ve všech továrnách, které dodávaly pevnostní 
materiál a vedlo technickou a ekonomickou dokumentaci. Jednotlivé úseky linie byly 
rozd�leny na menší vojenské správní celky, na takzvané ženijní skupinová velitelství, ve 
zkratce ŽSV, se sídly v okresních m�stech poblíž linie. ŽSV provedly zam��ení srub�, 
podrobnou prohlídku terénu a poté se na �OP vytvá�ely plány jednotlivých objekt�. P�i 
stavebních pracích ŽSV dohlíželo na provád�né postupy. Samotné stavební práce byly 
zadávány ve výb�rovém �ízení civilním státn� spolehlivým stavebním firmám. Mezi nejv�tší 
stavitele uvádím známého stavitele silnic Dr. Ing. Karla Skorkovského, který se podílel nejen 
na izolovaných srubech, ale také na d�lost�eleckých tvrzích. Do zá�í 1938 bylo ustaveno dev�t 
ženijních skupinových velitelství, z nichž každé bylo opat�eno �ímskou �íslicí a názvem 
blízké obce, kde velitelství sídlilo.  

Sou�asn� s plánováním tras, rozd�lením úsek� a celkovým rozvržením výstavby linie 
byl také z�ízen jednotný systém názvosloví a t�ízení objekt�. V rámci každého vytvo�eného 
ŽSV byly z�ízeny nižší správní celky jako stavební úseky a stavební podúseky. Do stavebního 
podúseku bylo zpravidla zat�ízeno 5 až 20, n�kdy i více, za sebou jdoucích objekt�, na 
kterých pracovala civilní stavební firma. Stavební úsek sdružoval vždy ur�ité množství 
podúsek� a ten byl centráln� �ízen z velitelství ŽSV. Také každému objektu bylo p�id�leno 
kódové ozna�ení podle ŽSV v n�mž se nacházel a krycí ozna�ení p�id�lené zpravidla náhodn�
podle blízké stavby, p�írodního úkazu nebo také podle majitele pozemku, který pozemek 
vlastnil p�ed vyvlastn�ním státem. Pro jasn�jší pochopení systému názvosloví uvedu pár 
p�íklad�. ŽSV IV. Opava, podúsek Jakta�, p�chotní srub OP – S 23 Nad potokem. Kódový 
název OP (úsek Opava) srub po�adové �íslo 23, krycí název Nad potokem, podle potoku 
protékajícího kolem. Nejinak tomu bylo u ostatních úsek� – MO – Moravská Ostrava, StM – 

Obr. 6: Na schématu je znázorn�no umíst�ní p�chotního srubu MO-S 21 a jeho vzájemná poloha se 
sousedními objekty Schématické znázorn�ní není v m��ítku.  
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Staré m�sto pod Sn�žníkem, K – Králíky, N – Náchod, R – Rokytnice v Orlických horách, N 
– Náchod, T – Trutnov. V této práci se budeme v�novat p�chotnímu srubu zat�ízeného do 
ŽSV II. Hlu�ín, stavební podúsek Hlu�ín s názvem MO – S 21 Jaroš. Zde bylo krycí jméno 
p�id�leno na základ� p�íjmení majitele polnosti, na kterém byl objekt postaven. 

Opevn�ní se u nás m�lo skládat z objekt� lehkého opevn�ní, malých typových 
bunk�ík� pro st�elbu z kulomet�, izolovaných p�chotních srub� a d�lost�eleckých tvrzí. Bylo 
rozhodnuto, že linie povede soub�žn� s celou délkou státní hranice s N�meckem a hranicí 
s Ma�arskem. V úseku severní hranice od Bohumína sm�rem Moravská Ostrava, Opava, 
Staré m�sto pod Sn�žníkem, Králíky, Náchod, Trutnov a Liberec bylo plánováno opevn�ní 
t�žké, tedy souvislá linie p�chotních srub�, dopln�ná patnácti podzemními tvrzemi a místy, 
nap�íklad kolem m�sta Opava dopln�ná lehkými objekty. Menší množství p�chotních srub�
bylo také vybudováno na obranu velice strategicky významného p�edmostí na Petržalce u 
Bratislavy a u Komárna. Zbytek hranice m�lo být opevn�no lehkými objekty vz. 36 a vz. 37 a 
dopln�no polními opevn�ními. T�žké opevn�ní na severní hranici m�lo chránit d�ležité 
pr�myslové oblasti Ostravska a T�inecka a v dob�, kdy n�mecké jednotky obsadily Rakousko, 
bylo rozhodnuto o urychlené výstavb� p�chotních srub� i na jihomoravské hranici proto, aby 
bylo zabrán�no kleš	ovému útoku ze severu a z jihu proti roztržení republiky na dv�
poloviny. 

Na podzim roku 
1934 byl generálem 
Ludvíkem Krej�ím 
proveden pr�zkum terénu 
na Ostravsku a již v lét�
v roce 1935 byly 
vypracovány první plány 
objekt� v úseku u 
Bohumína. 22. prosince 
téhož roku byl vybetonován 
první izolovaný p�chotní 
srub MO – S 8 u 
Antošovic. Následovaly 
betonáže objekt� MO – S 2 
až MO – S 7. Jednalo se o 
jedny z prvních objekt� a ty 
jsou také zajímavé tím, že se na jejich p�dorysném uspo�ádání siln� projevily francouzské 
zkušenosti. Objekt byl p�dorysn� veliký, zbran� hlavní výzbroje m�ly každá svoji st�eleckou 
místnost a to m�lo za následek relativn� v�tší možnost poškození a zásahu nep�ítelem. 
�eskoslovenští inžený�i se tedy rozhodli jít vlastní cestou v konstrukci srub�. Celková 
koncepce byla p�epracována a nyní již výstavb� nebránilo nic. Stavby jednotlivých objekt� se 
rozjely na plné obrátky sm�rem z východu na západ. Sou�asn� s Ostravským úsekem se 
stav�l i úsek Kralický, jejichž konstruk�ní detaily jsou si velice podobné. Následovaly úseky 
na Náchodsku, Rokytnický, Bratislavský, Opavský, Trutnovský a Jihomoravský. 99 % 
plánovaných objekt� se poda�ilo vybudovat pouze na úseku Ostravském, kde nebyl 
vybudován pouze objekt MO – S 1 z d�vod� údajných protest� polák�, ale skute�ným 
d�vodem byla nevy�ešená koncepce napojení na dále na východ pokra�ující linii lehkého 
opevn�ní, a druhý objekt MO – S 35, kde byly problémy s vybudováním protipovod�ového 
valu, jenž bránil - ,,ve výhledu“ srubu. 

Obr. 7: P�chotní srub MO-S 7 Antošovice. Fotografie pochází z období 
1939. Typický p�íklad p�dorysn� rozsáhlého objektu postaveného podle 
francouzských vliv�. Vlevo sutiny po vytržení zvonu. (foto Ji�í Van��ek) 
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Koncepce opevn�ní se skládala 
ze t�í základních typ� staveb. Jedná se 
o objekty lehké, objekty vz. 36 a vz. 
37, tzv. �opíky, název odvozen od 
zkratky �OP. Jedná se pevn�stky 
jednoduché, typové, ur�ené pro obranu 
proti p�chot�. Vzhledem k unifikaci 
typ� t�chto pevn�stek bylo možné 
výstavbu urychlit natolik, že se jich 
poda�ilo vystav�t více než 10 000 
kus�. V �opíku nebylo možné nocovat 
ani provád�t jinou nežli bojovou 
�innost. Objekt o jedné místnosti byl 
vybaven pouze jedním až t�emi 

kulomety, ru�ním v�tracím za�ízením a 
p�chotní výstrojí. �opíky se stav�ly 
v jednom až t�ech sledech, kde každý 
objekt m�l z jedné st�ílny výhled na 

alespo� další dva až t�i objekty, které kryl svou palbou. Tém�� kompletní linie lehkých 
objekt� byla postavena na Šumav�, na Slavonicku, v Krušných horách, vn�jší obrana Prahy, 
tzv. Pražská �ára, severní hranici kolem Liberecka a T�inecko. Na Slovensku byla hranice 
obestav�na lehkými objekty od soutoku Dyje s �ekou Moravou do Bratislavy a nejdelší 
souvislé pásmo se nachází v úseku Šahy – Berehovo, na dnešní Ukrajin�. 

Druhou skupinou objekt� byly objekty t�žké, v odborné terminologii nazývané 
izolované p�chotní sruby. P�chotní sruby se stav�ly, jak bylo již výše zmín�no, pouze na 
severní hranici, na jižní Morav� a u Bratislavy. V p�ípad� Bratislavy a severní hranice lze 
konstatovat, že každý jednotlivý objekt m�l jedine�nou konstrukci, byl navržen tak, aby 
zapadl do krajiny, na každý byl vypracován speciální projekt - ,,na míru“. T�žké opevn�ní 
bylo budováno v šesti základních odolnostech. Jedná se o objekty tzv. Arabského typu 1 a 2, 
podle arabských �íslic a o objekty tzv. �ímského typu I, II, III a IV, podle �ímských �íslic. 
Tzv. Araby byly dimenzovány jako slabší objekty, osazené zpravidla pouze jediným 
pozorovacím zvonem, jako dvoupatrové, bez schodišt�, pouze s žeb�íkem. Tyto objekty byly 
umis	ovány do hlubokých les�, na h�ebeny hor, kde se nep�edpokládal v�tší nápor útoku. 
Naopak �ímané byly budované na exponovaných místech, v místech, které m�ly nést tíhu 
boj�. Tyto objekty byly vybaveny již schodišt�m, diesel agregáty, obrovskou zásobou 
proviantu, st�eliva, pohonných hmot, ubikacemi, filtrovnami, vlastními sociálními za�ízeními, 
studnami a dalším za�ízením. Nejodoln�jší izolované objekty byly projektovány ve III. stupni 
odolnosti. Jejich stropní železobetonová deska, v odborné terminologii nazývaná stropnice, 
byla silná 2500 mm.  

Odolnost objekt� ve IV. stupni byla ur�ena pro poslední a nejrozsáhlejší kategorii 
staveb �eskoslovenského opevn�ní. Jedná se o podzemní d�lost�elecké tvrze. Do zá�ijových 
událostí roku 1938 bylo po�ítáno s patnácti tvrzemi, z nichž se jich poda�ilo zcela stavebn�
dokon�it 5. Jedná se o tvrze Smolkov, Horka, Bouda, Adam a Hani�ka. Rozestav�ny byly 
�ty�i tvrze Šibenice, Skutina, Dobrošov a Stachelberg a zbylé tvrze nebyly v�bec zadány 
k výstavb�. Tvrze Smolkov a Adam jsou dodnes pln� využívány armádou �eské Republiky 
jako vojenské sklady. 

Obr. 8: �OPÍK �íslo 53 typu A-160 stojící po pravé stran�
srubu Jaroš. �opík zde byl vložen pro zhušt�ní palby. (foto 
Josef �uraj) 
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Ze stavebního hlediska se jednalo o velice 
propracovanou sestavu povrchových objekt�
s r�znými funkcemi, propojenou podzemními 
chodbami s drážním za�ízením, vedoucí do 
vchodového objektu umíst�ného v týlu území. Poblíž 
vchodových objekt� se umis	ovaly ražené podzemní 
prostory ur�ené pro strojovnu elektrárny, sklady 
st�eliva, kasárny, stravovny, administrativní zázemí 
tvrze, opravny za�ízení a další prostory ur�ené pro 
pln� samostatný chod tvrze. Délka chodeb, tzv. 
galerií, se od vchodového objektu po nejvzdálen�jší 
povrchový objekt pohybovala v intervalu 400 m až 
1600 m. Všechny podzemní chodby byly vybaveny 
úzkorozchodnou železnicí a byly navrženy tak, aby se 
ve všech místech dalo projít s nejv�tším dílem 
výzbroje, s jejímž použitím se po�ítalo. Každá tvrz 
byla vybavena již zmín�ným vchodovým objektem. 
Tento velice unikátní objekt nebyl ur�en pro boj 
s nep�ítelem, ale pro zásobení podzemí. Do útrob 
objektu se vešly velikými vraty u n�kterých i dva 
nákladní automobily, ze kterých se zásoby p�ekládaly 
na železni�ní vozíky. Jelikož byly r�zné tvrze v r�zn�
�len�ném terénu, bylo nutné navrhovat r�zné zp�soby, jak se dostat s galerií do pot�ebné 
hloubky. V rovinných úsecích byly navrhovány p�ímo výtahy svážející materiál kolmo dol�
do podzemí, v místech v�tší �lenitosti se navrhovaly tzv. svážnice, šikmé nákladní dráhy, 
nebo v hornatých oblastech bylo napojení na galerii vodorovné. Povrchové objekty tvrzí IV. 
stupn� odolnosti m�ly �elní st�ny a stropnice o síle 3000 mm. 

Do konce roku 1938, kdy byl 
podepsán Mnichovský diktát, se sta�ilo 
vybudovat 200 izolovaných p�chotních 
srub� z plánovaných 850 objekt�, 10 000 
objekt� lehkého opevn�ní vz. 37 a vz. 36 a 
5 tvrzí z plánovaných patnácti. 

Objekty opevn�ní byly navrhovány 
v linii p�ibližn� 1 až 3 km vzdálené od 
státní hranice s rozestupy 100 – 1500 m 
pro vedení p�evážn� kosé palby. Kosá 
palba m�la n�kolik výhod. Jendou z nich 
bylo vzájemné p�ekrývání paleb z jednoho 
na druhý objekt a tak mohlo být efektivn�
docíleno vzájemné obrany nebo ztížená 
možnost zásahu st�ílny od nep�ítele, kterou 
by mohl objekt vy�adit z �innosti. 

V místech pot�eby aktivní palby i do p�edpolí byly n�které objekty vybavovány kopulemi, 
oto�nými v�žemi a tvrzové objekty oto�nými a výsuvnými v�žemi. 

Obr. 9: Svážnice. Jeden z typ� svislé 
p�epravy nákladu ve vchodových 
objektech. Zde pln� funk�ní soustava 
z K-Bg-S 12a tvrze Horka. (foto Tomáš 
Hradil) 

Obr. 10: Foto demonstrující intervaly mezi sruby. Zde 
foto z roku 1995. P�chotní srub OP-S 26, v pozadí 
OP-S 27. 
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1.3 – Konstrukce objektu t�žkého opevn�ní 

 T�žké opevn�ní je specifické tím, že každý objekt byl vyprojektován p�esn� podle 
krajiny, do které m�l být zasazen. Lze �íci, že co srub, to originál. Ale i p�esto lze mluvit o 
tom, že i zde se projevila zna�ná typizace stavebních prvk�, proto si sou jednotlivé objekty 
tak podobné. 

 Pro návrh 
každého objektu platila 
p�esná pravidla. Po 
zam��ení v terénu, 
p�esné lokalizace 
objektu, vyjasn�ní 
palebných v�jí��, 
zbraní, zvon� a 
takticko-technických 
dat bylo p�istoupeno 
k samotné projekci. 
Technická skupina 
v �OP vytvo�ila 
referen�ní bod, 
v p�vodní 
terminologii - ,,oto�ný bod“. Tento bod se umis	oval vždy do osy otá�ení hlavní zbran�
v pravé st�elecké místnosti, když m�l objekt pouze levou st�eleckou místnost, umis	oval se do 
levé nebo pakliže nem�l žádnou, umis	oval se do osy mezi kopule �i zvony. Spojením t�chto 
bod� s body ostatních srub� byl zjišt�n úhel palebných v�jí��. Tyto informace byly p�edány 
k jednotlivému ŽSV, které podle nich vyhotovili takzvaný N-plán, plán zahrnující všechny 
p�dorysy, �ezy v m��ítku 1:100, situace a zemní práce v�etn� p�ekážek v m��ítku 1:500. Tyto 
plány byly odeslány na schválení do �OP a po p�ehodnocení všech nedostatk�, jejich náprav�
a schválení byly vytvo�eny takzvané P-plány. To již byl projekt stavby ve stupni dokumentace 
dnes používané pro stavební povolení. Následn� byly vytvo�eny PO-plány, tzv. polírní plány, 
v m��ítku 1:50, ur�ené pro provád�ní stavby. V rámci vysokého utajení byl p�esn� �ízen po�et 
kopií projekt� a výkres�. 

 P�ed samotným rýsováním daného 
objektu bylo stanoveno, jakými zbran�mi 
bude objekt vybaven. Po�et zbraní dle 
jejich p�edepsaných obsluh dále udával 
p�edepsaný po�et osob, který bude na 
objektu sloužit. Podle t�chto kritérií byla 
spo�ítána spot�eba vzduchu a ur�en dle 
tabulek typ filtro-ventila�ního ústrojí, jenž 
následn� ur�ovalo velikost filtrovny, 
strojovny, skladu pohonných hmot a rozsah 

prací na rozvodu vzduchotechniky. 
D�ležitou zásadou p�i navrhování p�dorysu 
srubu bylo, že žádný vnit�ní prostor, nesmí 
mít v�tší rozp�tí stropu než �ty�i metry. Dle 

po�tu osádky byly následn� navrženy ubikace, služební místnosti a sociální za�ízení.  

Obr. 11: Schéma postupu projekce srubu s vyzna�ením oto�ného bodu 
v kroužku u pravé kanónové st�ílny. Jakmile byly ujasn�ny palebné sektory a 
všechny ostatní vojensko-taktická kritéria, byl k tomuto výkresu dod�lán zbyt 
srubu. 

Obr. 12: Schéma horního patra MO-S 21. Zde lze 
identifikovat obousm�rný konstruk�ní systém st�edních 
nosných zdí.  
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P�chotní srub MO – S 21 Jaroš, též �asto nazýván U Jaroše, byl vyprojektován 
v prosinci 1935. Ješt� téhož roku bylo vypsáno výb�rové �ízení mezi civilní stavební 
spole�nosti a vít�zem se stal s nejvýhodn�jší cenou stavitel Vít�zslav Nekvasil, a.s., Praha - 
Karlín. Po schválení všech aspekt� byl zadán k výstavb� už na ja�e 1936.  

P�ed zahájením samotných 
prací na objektu, byla vytý�ena 
plocha pro za�ízení staveništ�. 
Plocha byla ohrazena plným 
prkenným plotem o výšce 2 m 
s bránou. Za�ízení staveništ� bylo 
vybaveno plochami pro sklad 
armovacího železa a výkopku, 
boxy pro skladování frakcí št�rk�, 
boxy na cement, staveništní 
elektrické mícha�ky a budky pro 
mistra, stavební dozor, šatny pro 
d�lníky, kantýna, suché záchody a 
sklad �eziva na bedn�ní. Po celou 
dobu stavby byla z�ízena do�asná 
elektrická p�ípojka vedená 
povrchov�. Prostor staveništ� byl 
nep�etržit� st�ežen vojenskými 
strážními oddíly. Ty se také o n�kolik m�síc� pozd�ji staly samotnými osádkami srubu. 

 V dob� výstavby nebylo známé žádné systémové bedn�ní. Celý dvoupatrový objekt o 
kubatu�e 1900 m3 železobetonu byl bedn�n d�ev�ným bedn�ním. Nejprve byla vybetonována 
základová sko�ápka o mocnosti 500 mm, do které byly z�ízeny pr�chody pro odvodn�ní, 

studnu a prefabrikovaný septik, 
tehdejší terminologií nazýván jako 
OMS. Po jejím zatvrdutí byly 
zahájeny vlastní bednící práce. Ty 
probíhaly tak, že se nejprve 
osazovaly obrysy vnit�ních prostor 
a následn� vn�jší sko�ápka. Vnit�ní 
i vn�jší bedn�ní bylo ztužováno 
válcovanými profily I, ale ve v�tší 
mí�e byly používány staré vy�azené 
kolejnice. Pro zajišt�ní stability 
bednících st�n proti posunutí 
p�sobícím tlakem betonu byly tyto 
k sob� svazovány rádlovacími 
dráty a vymezovacími vložkami. 

Výška bedn�ní srubu byla 9 m, ve 
výšce 8 m nad základovou deskou 
byl z�ízen ochoz podporovaný 
kolejnicemi, ze kterého probíhalo 

samotné betonování. Nad celou stavbou se sou�asn� s bedn�ním vybudovalo zast�ešení. 

Obr. 13: Za�ízení staveništ�. Na snímku zachycena fáze 
výstavby d�ev�ného lešení a výtahové šachty pro dopravu 
betonu. Foto 1938. [online]. [cit. 2012-04-10]. Dostupné z: 
www.bunkry.cz 

Obr. 14: Hotové bedn�ní a lešení celého p�chotního srubu. 
V pop�edí lze vid�t 2m vysoké oplocení staveništ� se vstupem a 
strážní budkou. [online]. [cit. 2012-04-10]. Dostupné z: 
www.bunkry.cz 
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Následn� prob�hlo armování celého objektu. Do výztuže byly použity ocelové pruty o 
tlouš	kách 10, 15 a 20 mm. Celkem bylo spot�ebováno 90 tun armovacího železa. Vzhledem 
k obrovskému objemu byly pruty svazovány a po ur�ité vzdálenosti podporovány profily I, 
které p�sobily jako kostra. Sou�asn� s armováním probíhalo osazení ocelolitinových st�ílen. 
Vzhledem ke skute�nosti, že v dob� armování objektu, tj. v roce 1936, ješt� nebyla zcela 
do�ešena konstrukce kanónové st�ílny, tak zde byl vynechán otvor o velikosti st�ílny, s tím, že 
bude st�ílna osazena dodate�n�. Ostatní st�ílny byly osazeny a ukotvené k výztuži. Spole�n�
se st�ílnami byly osazeny také zárubn� dve�í v monolitickém bloku objektu, litinové roury 
granátových skluz�, odvod� prázdných nábojnic, výfuky, nasávání �istého vzduchu, 
pr�chodky a litinový komínek odvodu metanu z OMS.  

Bezprost�edn� po dokon�ení armovacích prací prob�hla kontrola kvality provád�ní 
vojenskou správou, která provedla zápis a dala souhlas k pokra�ování prací. Betonáž objektu 
byla bezesporu nejnáro�n�jší z prací a vzhledem k nutnosti, aby byla stavba monolitická a 
v celém svém pr��ezu jednolitá, nebylo možné povolit jakékoliv p�erušení betonování. 
Betonáž byla zahájena 16. zá�í 1936 a nep�etržit� trvala do 24. zá�í téhož roku, tj. osm dní. 
 Pevnost betonu byla zprvopo�átku stanovena na 350 kg/cm2, pozd�ji byla norma 
zvýšena na 450 kg/cm2 . Vzhledem k technickým požadavk�m byl vypracován recept na 
betonovou sm�s, podle kterého se dalo množství m��it na stavb�. Sm�s se skládala ze 400 kg 

Obr. 15: Schéma za�ízení staveništ� t�žkého objektu. 1) d�ev�né, 2 m vysoké oplocení, 2) staveništ� objektu, 
3) deponie výkopku pro obsyp srubu, 4) deponie ornice, 5) sklad armatury a záme�nická dílna s výhní, 6) 
ohýbárna, 7) tesárna, 8) sklad �eziva, 9) strážní budka, 10) sklad cementu, 11) šatny d�lník�, 12) kancelá�
vojenského stavebního dozoru, 13) kancelá� stavbyvedoucího a polír�, 14) strážnice, 15) suché WC, 16) 
deponie kameniva, 17) d�ev�né boxy pro št�rkopísek a kamenivo frakcí 20/40 a 40/60, 18) mícha�ky 
Ransome 50 litr�, 19) stavební výtah, 20) zásobník s vodou, 21) pohotovostní sklad cementu. Fortsborník. 
Vyd. 1. Brno: Spole�nost p�átel �eskoslovenského opevn�ní, 1997, s. 30. ISBN 80-86463-08-7. 
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cementu, z cementárny Štramberk, 325 litr� písku, 250 litr� �í�ního št�rku frakce 20-40 mm a 
500 litr� �í�ního št�rku frakce 40-60 mm. Na stavb� byl používán št�rk �í�ní, protože 
kamenolomy nedokázaly uspokojit zvýšenou poptávku po lomovém št�rku. Množství 
jednotlivých frakcí je zám�rn� uvád�no v objemových jednotkách. K dom��ování se 
používaly speciální vozítka o známém objemu, ty byly na skládce materiálu napln�ny a latí 
zarovnány do roviny. Tím byl zajišt�n p�esný pom�r frakcí. K betonování byly využívány dv�
stavební mícha�ky o objemu 500 l a hotový beton byl p�evážen japonkami ke staveništnímu 
vrátku a p�epraven na plošinu u vrcholu srubu. Betonová sm�s byla poté vylita do sypák�, 
trub, které vedly t�sn� k povrchu hladiny ukládané sm�si. Použití sypák� bylo nutné, aby se 
b�hem svislé p�epravy neodd�lily jednotlivé frakce od sebe. B�hem betonáže si vojenská 
správa žádala vybetonovat ur�itý po�et zkušebních kostek z r�zných �ástí objektu. P�esný 
po�et se mi nepoda�ilo zjistit. Tyto byly následn� odeslány do Brna, na Státní výzkumný 
ústav silikátový, aby byla zjišt�na jejich pevnost. K drcení kostek byl použit 500 t Amsler�v 
p�ístroj p�sobící plakem 250 tun. Pokud zkoušky prokázaly, že není beton kvalitní, byla po 
stavebníkovi vyžadována srážka z ceny. Firm� V. Nekvasil se minimální pevnost v tlaku 
nepoda�ilo t�sn� dodržet, a proto musel z ceny slevit. Dosažená pevnost srubu Jaroš je 424 
kg/cm2. Po dokon�ení samotné betonáže bylo nutné dodržet technologickou p�estávku 28 dní 
a poté byl objekt odbedn�n. Jedna sm�na nep�etržité betonáže �ítala 20 až 30 d�lník�. To je 
úctyhodný po�et vezmeme-li v potaz 1900 m3 ru�n� namíchaného a p�epraveného betonu v 8 
pracovních dnech, za hodinu je to necelých 10 m3.  

Po odbedn�ní byl srub stavebn� tém�� dokon�en. Betonový povrch byl následn�
opat�en 30 mm silnou cementovou omítkou. Se zám�rem objekt u�init h��e viditelným, byla 
omítka probarvována �ernými pigmenty. Omítka byla d�ležitá nejen pro maskování, ale také 
jako povrchová úprava proti pov�trnostním vliv�m. 

 Srub byl vyprojektován jako dvoupatrový. Vrchní patro, ozna�ované jako bojové, bylo 
kryto stropnicí o síle 2500 mm. Jelikož by byl vnit�ní prostor o velikém rozp�tí, byly zde 
vloženy dv� nosné st�ední monolitické st�ny o síle 1000 mm, umíst�né p�í�ným sm�rem a 
jedna podéln�. Tyto nosné st�ny procházely celou výškou konstrukce až do základové desky. 
Další �len�ní na menší místnosti bylo provedeno p�í�kami z cihel pálených o síle 150 mm, 
s tím, že byly vyzd�ny do výšky 2300 mm. Do zbývající mezery byl vždy vložen korkový pás 
o síle 100 mm za ú�elem zabrán�ní p�enesení rázu ze stropnice do p�í�ky, p�i p�ímém zásahu 
stropnice. Ve spodním pat�e, ozna�ované jako týlové, bylo �ešení nosných st�n a p�í�ek 
shodné. Pouze byla pozm�n�na dispozice podle pot�eby. 

 Železobetonová st�na sm�rem ke státním hranicím byla navržena ve stejné síle jako 
stropní deska. Její p�dorysný tvar byl zvolen vždy co nejoblejší, aby se zabránilo p�ípadnému 
vzniku slabých rohových míst a aby byla dodržena p�edepsaná síla. V p�ípad�, že uspo�ádání 
vnit�ních prostor bylo hodn� veliké, v p�ípad� místnosti strojovny, musel se vnit�ní roh zkosit.  

 St�ny týlové a st�ny se st�ílnami hlavní výzbroje jsou navrženy o síle 1250 mm 
v rozsahu 1. NP. P�i p�echodu z 1. NP do 1. PP se síla st�ny zv�tšuje na 1500 mm ve st�nách 
pod hlavní výzbrojí a 1750 mm u týlové st�ny. Vnit�ní prostory horního patra, kde bylo 
po�ítáno s pohybem osob, tj. ve st�eleckých místnostech a v místnostech stýkajících se 
s hlavní st�nou, byly pokryty 3 mm silnými ocelovými pásy, které byly, po stranách kotveny 
válcovanými profily T. Toto oplechování m�lo d�ležitou funkci. P�i zásahu st�elou docházelo 
v betonu k ší�ení rázových vln, které zap�í�i�ovaly odšt�pování úlomk� betonu ve vnit�ních 
prostorách a mohly tak zp�sobit vážná poran�ní.   
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Sou�ástí stropnice je nad 
výst�elným prostorem 
vybetonován zkosený p�evis o 
síle samotné stropní desky. Tento 
p�evis, nazýván jako krakorec, 
má funkci ochrannou proti 
leteckému post�elování st�ílen a 
zabra�ovalo vsunutí nálože 
p�ivázané na ty�i nep�átelským 
vojákem, který by se ocitl na 
st�eše. Armování bylo shodné se 
stropní konstrukcí dopln�né o 
�adu válcovaných profil� I 100, 
umíst�ných u spodní strany 
krakorce. Kladeny byly 
v intervalu 200 až 300 mm. Toto 
extrémní ztužení m�lo zabránit, 
v p�ípad� zásahu krakorce, 
tvo�ení visících betonových 
blok� na armovacích prutech, 
které by zakryly st�ílny a tím vy�adily objekt z boje. Horní hrana stropnice je zaoblena a 
opat�ena sto�enými ocelovými pruty o pr�m�ru 20 mm. Zaoblená hrana je o 150 mm 
p�evýšena nad ostatní plochu st�echy. Ty sloužily jako háky pro upevn�ní kamufláže. Stropní 
deska byla izolována dv�ma vrstvami asfaltových oxidovaných pás�, kladených kolmo na 
sebe. Jako ochranná vrstva byl na pásy nanesen cementový pot�r o síle 30 mm. St�echa mí 
sklon 1 % s odtokem vody sm�rem do záhozu. Celý prostor stropnice je pokryt 150 mm 
silnou vrstvou zeminy a zatravn�n. 

 V úrovni 1. PP, ve venkovní 
�ásti objektu, je navržen tzv. 
diamantový p�íkop. P�íkop o hloubce 
3150 mm, který je vybudován za 
ú�elem odvodu prázdných vyst�ílených 
nábojnic ven z objektu, zabrán�ní 
zasypání st�ílen vyvrženou zeminou 
blízkých výbuchem a proti možnosti 
p�ístupu nep�átelského vojáka p�ímo ke 
st�íln� a vložení nálože. Prostor p�íkopu 
je odvodn�n pomocí kanálku, spole�n�
s celým objektem, 150 m dlouhým 
odvod�ovacím potrubím, zakon�eným 
trativodem, tzv. žabí klapou. V p�ípad�
napln�ní p�íkopu bylo možné pomocí 
granátových skluz�, ocelolitinová 
trubka vedoucí z interiéru do p�íkopu, 
vhozením granátu, jeho obsah 
vyvrhnout do prostoru. 

Obr. 16: Na tomto zdemolovaném srubu je krásn� vid�t velice 
husté ztužení krakorce profily I. Jde vid�t, že i po post�elování 
zde nevisí žádné úlomky. [online]. [cit. 2012-04-10]. Dostupné z: 
www.opevneni.cz 

Obr. 17: MO-S 21 Jaroš. Pravá st�elecká místnost po 
�áste�né rekonstrukci v exteriéru. Na snímku jsou již 
osazeny repliky st�ílen pro kanón a t�žké kulomety. Dole 
lze vid�t diamantový p�íkop.Foto Tomáš Hradil 2011 
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1.4 – Pancé�ové prvky 

S ohledem na skute�nost, že bylo zapot�ebí 
vybudovat do srubu prostupy pro vedení paleb, 
pozorování a blízkou ochranu objektu, byly proto 
navrženy speciální výpln� otvor�. Tyto výpln�
otvor� musely být navrženy z materiál�, které 
dokázaly v p�ípad� oslabení pr��ezu železobetonové 
zdi �i stropnice odolat zásahu nebo výbuchu a 
zárove� mít takový tvar, aby bylo možné zamezit 
vniku nežádoucích plyn� do interiéru. Jako vhodný 
materiál byla použita ocelolitina. 

 Pro hlavní výzbroj nacházející se pod 
betonem byly vykonstruovány ocelolitinové rámy 
st�ílen pro dvoj�e t�žkých kulomet�, nacházející se 
v levé st�elecké místnosti a mohutné rámy pro 4 cm 
pevnostní kanón Škoda. Tyto st�ílny se v objektu 
vyskytují ve dvou kusech. Jediná taková st�ílna má 
hmotnost 1400 kg. Jak je uvedeno výše, v dob�
betonáže srubu nebyla zcela dokon�ena koncepce 
st�ílny pro kanón a tak byly vynechány prázdné 
otvory. St�ílna byla rozd�lena na 3 �ásti, aby bylo 
možné díly transportovat za pomoci lidské síly a aby 
se díly protáhly úzkými chodbami a zárubn�mi. 
Jakmile se st�ílna dopravila do st�elecké místnosti a 
smontovala, byla vsazena do otvoru, zrektifikována a 
zabetonována. Ve srubu jsou ješt� zabetonovány �ty�i 
rámy st�ílen pro lehký kulomet vz. 26, který sloužil pro blízkou obranu srubu. 

 Za ú�elem pozorování p�edpolí a okolí byl srub opat�en dv�ma pozorovacími zvony a 
pro možnost p�ímé st�elby do p�edpolí jednou kopulí pro dvojný kulomet. V levé zvonové 
šacht� byl osazen t�í st�ílnový zvon o depresi 1 : 3, hmotnosti 41,36 tun, který byl dodán 31. 
srpna 1937. Následovaly 8. a 9. zá�í 1937 druhý zvon, taktéž o depresi 1 : 3, se �ty�mi 
st�ílnami, o hmotnosti 43,2 tun a kopule pro kulometné dvoj�e o depresi 1 : 5 a hmotnosti 
46,69 tuny. Všechny t�i kusy byly vyrobeny ve Vítkovickém Horním a Hutním T�ží�stvu. 
Mocnost st�n byla p�esn� ur�ena pro objekt III. t�ídy odolnosti 300 mm. Vzhledem ke 
zkušenostem z Francouzské Maginotovy linie nebyl použit tvrdý pancí�, který vykazoval po 
zásahu odšt�pky oceli v interiéru zvonu a byl celkov� k�eh�í. Byla použita speciální ocel 
s vyšší houževnatostí a menší pevností. 

 V roce 1940 byly všechny st�ílny hlavní výzbroje vytrženy trhavinou. Vytržení 
prob�hlo tak, že se z exteriéru srubu navrtaly vrty, do kterých se následn� vložila trhavina. 
Exploze vyvrhla st�ílnu sm�rem do interiéru, kde byla následn� rozebrána na t�i základní dílce 
a odvezena. Podobný postup byl použit i u v�ží, akorát vrtání otvor� bylo zásadn� hustší a 
bylo zapot�ebí více trhaviny. Po explozi byl zvon �i kopule vyvržena sm�rem nejslabší 
mocnosti železobetonu. Mnohokrát se stalo, že exploze byla natolik silná, že se zvon roztrhal 
sm�rem dovnit� a tím byl znehodnocen.  

Obr. 18: Nov� vyrobená ocelová st�ílna 
pro 4 cm kanón Škoda v díln�. St�ílna je 
vyrobena p�esn� dle p�vodní dokumentace 
a jez d�vodu vysoké hmotnosti a rozm�r�
d�lena na 3 díly. Výroba a foto Tomáš 
Hradil 2009 
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 Exploze p�i trhání v�že m�la mimo samotnou destrukci k�ídla za následek také 
neviditelné mikrotrhliny zasahující až 6 m daleko od epicentra výbuchu. Díky t�mto trhlinám 
vniká do objektu voda p�i v�tších deštích nebo p�i tání sn�hu. Po válce byly šachty po 
zvonech a kopuli zaslepeny 20 cm silnou betonovou sko�ápkou, která zabránila vniku osob 
z bezpe�nostních d�vod�. 

 Rekonstrukce k�ídel srubu 
pro zvon a kopuli je zapot�ebí 
provést dodate�ným 
dobetonováním vytržených �ástí 
železobetonu. Je zapot�ebí od�ezat 
nebo odbourat p�evislé a 
nestabilní kusy, které by mohli 
mít za následek snížení kvality 
pevnosti celku a mohlo by dojít 
k sesunutí a možnosti zran�ní. 
Samotné v�že budou provedeny 
speciáln� vyvinutým postupem 
prací také z železobetonu. 
Z finan�ních a technologických 
d�vod� není dnes možné osadit 
p�vodní ocelové v�že.  

 Otvory po vytržených 
st�ílnách byly n�mci v roce 1945 
zabetonovány. Jako náhražky za 
st�ílny do levé st�elecké místnosti 

jsou vyrobeny ocelové rámy st�ílen ze sva�ovaných profil�, silnost�nného plechu. Do levé 
st�elecké místnosti bude umíst�na originální st�ílna získaná z objektu K – S 7 u obce �ervená 
Voda, na základ� povolení Ministerstva Obrany z roku 2012.  

 Rekonstrukci a postupu prací se podrobn� v�nuji v technologické �ásti práce. 

Obr. 19: N�mci zabetonovaná st�ílna pro kanón v pravé st�elecké 
místnosti. Pro osazení nového rámu je t�eba veškerý tento 
p�ebyte�ný beton odstranit. Po okrajích lze vid�t nepoškozené 
oplechování místnosti proti úlomk�m betonu. Foto Tomáš Hradil 
2012
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1.5 – Vnit�ní za�ízení 

 Na výrobu veškerého vnit�ního za�ízení byl kladen obrovský d�raz na kvalitu, kterou 
bylo možné tehdejšími technologiemi dosáhnout. Z toho d�vodu je možné dodnes spat�it 
poz�statky za�ízení nebo stopy po vedení za�ízení. 

 Vstup srubu je vybaven ocelovými m�ížovými vraty, pancé�ovými dve�mi 30 mm 
silných a 15 mm silných. Prostor mezi t�mito dve�mi je ozna�ován jako SAS, prostor pro 
vyrovnání p�etlaku ve chvíli otevírání. Hmotnost 30 mm dve�í je 900 kg a jsou osazeny na 
t�ech �epových záv�sech v zárubních z válcovaných profil� U 100. Všechny ostatní dve�e 
v objektu byly osazeny v lisovaných ocelových zárubních a samotné k�ídla dve�í jsou rovn�ž 
plechové lisované. Generálním výrobcem dve�í pro opevn�ní byla firma Alfréd Ippen 
z Hrance Králové. 

 Objekt je vybaven filtroventila�ním za�ízením typu B. Jedná se o soustavu 
protiplynových filtr�, exhaustor� a oh�íva�� vzduchu umíst�ných ve spodním pat�e pod levou 
st�eleckou místností. Úkolem tohoto za�ízení bylo nasávat �erstvý vzduch z exteriéru v míst�
vchodu a vytvá�et v objektu p�etlak a rozvád�t dýchatelný vzduch. P�etlak vytla�oval 
z objektu pry� jedovaté plyny vznikající p�i st�elb� a v p�ípad� útoku bojovými otravnými 
plyny by se tento nedostal dovnit� a posádka byla chrán�na. Vzduchové exhaustory byly 
pohán�ny elektrickým proudem generovaným p�ímo ve srubu. V p�ípad� poruchy bylo možné 
obsluhovat ru�n� klikou. 

 V místnosti strojovny, taktéž ve spodním pat�e srubu byl umíst�n dieselový motor 
zna�ky Škoda 2S110 s p�ipojeným generátorem. Toto za�ízení, chlazené vodou, bylo schopno 
díky zásobám paliva dodávat 
pot�ebnou energii po dobu 7 dn�
nep�etržitého provozu. Odvod 
výfukových par byl veden 
potrubím o pr�m�ru 100 mm 
bandážovaným sádrou a obvazy. 
Tohle opat�ení snižovalo hluk a 
zabránilo se p�ípadnému 
popálení osob. V roce 2007 jsme 
do strojovny osadili jako 
náhražku podobný stroj 
s generátorem zn. Škoda 3S110. 
Jedná se vlastn� o ten stejný 
stroj, s tím, že má o jeden válec 
navíc. Ve stavu provozu bylo na 
generátor napojeno také osv�tlení 
a komunika�ní prost�edky. 

 Jako d�ležitý faktor pro 
p�ežití osádky bylo nutné zajistit 
zdroj pitné vody. Proto byla v objektu vybudována studna. Studna je vrtaná o celkové 
p�vodní hloubce 42 m, kde bylo naraženo na pramen. Dnes je studna zavalená a má hloubu 
p�es 2 m a i p�esto je to stálý zdroj �isté vody. Nad studnou bylo osazeno �erpadlo zna�ky 
Sigmund, které bylo možné pohán�t elektricky nebo ru�n�. Voda se p�e�erpávala do t�ech 

Obr. 20: Diesel agregát aktuáln� umíst�ný ve srubu MO-S 21. 
Jedná se o motor 3S110 Škoda. Zde v prozatímním provedení 
s chladi�em bez rozvodové sk�ín�. Foto Josef �uraj 2012 
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nádrží o jednotlivém objemu 1000 litr�, které byly umíst�ny v horním pat�e srubu. Voda poté 
samospádem stékala do umývárny s WC v místnosti pod nádržemi. Na toaletách byly 
umíst�ny dv� litinové mísy se splachovacím za�ízením. Odpady byly odvád�ny do 
prefabrikovaného samovyhnívacího septiku OMS. Agresivní biologické plyny byly odvád�ny 
olov�ným vedením o pr�m�ru 80 mm svisle p�ímo až nad úrove� stropnice srubu.  

 Na srubu sloužilo v plném stavu 36 osob. Stravování osádky probíhalo ze zásob 
vydávaného ze skladu proviantu. P�íd�l stravy obsahoval nejen hlavní jídlo ve form� konzerv, 
ale také polévky, �okoládu i cigarety. Provoz v objektu byl rozd�len na t�i sm�ny. První 
sm�na obsluhovala za�ízení a zbran�, tj. vedla boj. Druhá sm�na m�la pohotovost ve smyslu 
údržby za�ízení, zbraní, výstroje a do této �ásti také spadala osobní hygiena a stravování a 
t�etí sm�na provád�la odpo�inek. Proto byl také srub vybaven polovi�ním po�tem postelí pro 
mužstvo. Velitel objektu a podd�stojníci m�li každý postel vlastní ve vlastních místnostech. 

 Za ú�elem komunikace a vedení boje byl srub vybaven dv�ma technologiemi pro 
komunikaci s okolními sruby. Pln� dokon�enou technologií bylo kabelové podzemní vedení. 
V místnosti bezprost�edn� vedle stanovišt� velitele byla pro to vyhrazená místnost - místnost 
telefonní. Díky tomu bylo za pomocí p�epojování na úst�ednách možné, se dovolat nejen na 
sousední srub, ale také t�eba do Náchoda. Samoz�ejmé je, že �as pot�ebný pro tak daleké 
spojení byl velký. Druhou možností komunikace byla zemní telegrafie. I p�esto, že již bylo 
vyvinuto rádiové vysílání, nebylo k n�mu p�istoupeno, protože se dalo snáze odposlouchávat 
a pot�ebné vysoké antény byly zranitelné. Zemní telegrafie byla proto ideálním �ešením i p�es 
relativn� krátký dosah – maximáln� 1500 m.  Místnost zemní telegrafie je umíst�na v týlovém 
pat�e p�ímo u pr�chod� kabel� pro elektrody. 

 Hlavním a 
nejd�ležit�jším za�ízením 
v objektu byly vlastní zbran�. 
Krom� ru�ních p�chotních 
zbraní byly všechny uchyceny 
ve speciálních lafetách, které 
umož�ovaly vést p�esnou 
dlouhodobou palbu. Nejmenší 
zbraní, která byla ve výzbroji 
objektu, byl lehký kulomet vz. 
26 výrobce Zbrojovka Brno, 
a.s..  Tento kulomet se 
upev�oval do lafety DZ-10 a 
DZ-27 (zkratka DZ znamená 
držák zbran�). Odvod 
prázdných nábojnic byl 

uskute�n�n do plát�ného pytlíku 
vespod zbran�. T�žký kulomet vz. 
37 stejného výrobce zde byl 
osazen ve dvou lafetách DZ-4 

vždy v páru. Odvod nábojnic byl již sm��ován pomocí trub mimo objekt, do diamantového 
p�íkopu. Palbu bylo možné vést bu�to pevnými mí�idly, p�ipevn�ným dalekohledem nebo 
v noci nebo p�i zadýmení pomocí panoramatické mapy umíst�né nad zbraní. Nejd�ležit�jším 
prvkem celého srubu byly pevnostní kanóny. P�esn�ji se jedná o 47 mm pevnostní kanón vz. 

Obr. 21: 4 cm protitankový kanón Škoda, výrobní zna�ení A6 
osazený v p�chotním srubu N-S 82 B�ezinka. Dva tyto kusy by se 
m�ly osadit v MO-S 21 b�hem roku 2013. Foto Tomáš Hradil 
2011 
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36, výrobce Akciová spole�nost, d�íve Škodovy závody v Plzni. Jedná se bezesporu o velice 
precizn� zpracovanou konstrukci zbran�. Zde na srubu se nacházely kanóny sériových �ísel 
31 a 32.  

1.6 – Zemní práce v okolí srubu 

 Po dokon�ení stavební �inností bylo zapo�ato s úpravami okolního terénu. Výkopek 
z hloubení základ� byl zám�rn� umíst�n do p�edpolí srubu, kde byl následn� použit jako 
zásep. Ovšem p�ed samotným zasypáním byl srub tém�� kolem dokola obložen skládaným 
lomovým kamenem. Tato tzv. kamenná rovnanina m�la za úkol utlumit p�enášení kinetické 
energie z d�lost�eleckého granátu do st�n srubu. Na týlové stran� objektu byla rovnanina 
provedena pouze v 2 m širokém pásu o výšce spodního podlaží. Na stran� p�edpolí byla 
rovnanina provedena 
v celé výšce objektu ve 
vzdálenosti 6 až 7 m. 
Dokon�ená kamenná 
rovnanina byla zakryta 
drny a zeminou 
vyt�ženou p�i hloubení 
základu. Sklon byl vždy 
volen podle deprese 
zbraní pod pancí�em – ve 
zvonech a kopuli. U 
kopule to bylo sklon 1:5 a 
kolem zvon� 1:3.  

 Stropnice srubu 
byla p�ekryta 150 mm 
silnou vrstvou úrodné 
skrývky a byla zde 
zasazena tráva. Z pohledu 
pilota nep�átelského 
pilota byl objekt tak�ka 
neviditelný, jelikož splýval s okolním porostem. Odvod srážkové vody ze stropnice byl 
zajišt�n sklonem stropnice v pom�ru 1:100 se spádem do záhozu. 

 V polom�ru 50 metr� od oto�ného bodu objektu byla vybudována protitanková a 
protip�chotní p�ekážka rozmíst�ním betonových ježk� a železných rozsochá��. V místech 
p�ední hranice výst�elného v�jí�e kanónu byl vykopán p�íkop proti tank�m. Tento p�íkop m�l 
týlovou st�nu vyztuženou železobetonovou deskou proti sesunutí výkopu. Aby bylo zajišt�no, 
že se nep�ítel nebude ve výkopu krýt, byla provedena skrývka ode dna výkopu až po 
diamantový p�íkop. Tak byl zajišt�n dost�el na každé místo v okolí srubu. 

 V povále�ných letech, kdy o opevn�ní nebyl zájem, nez�staly zemní úpravy 
v nepovšimnutí místních obyvatel. Zajímal je p�edevším velice kvalitní lomový kámen ze 
zához� a obložení srubu. Tento byl také kompletn� celý rozebrán a rozkraden na ú�ely stavby 
soukromých silnic a staveb.  

Obr. 22: �ást záhozu srubu. Zemina se musí nahrnout až po horní hranu 
srubu. Nyní je zde vybudován p�íjezd pro nákladní vozidla až na stropnici 
srubu, odkud probíhá betonáž. Po válce byl zához v míst� pod nájezdem 
zcela vyt�žen a byl zde p�íkop až po základovou spáru. Foto Josef �uraj 
2011 
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2 – TECHNICKÁ ZPRÁVA
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2.1  PR�VODNÍ ZPRÁVA 

IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE 

Název stavby: Rekonstrukce p�chotního srubu 

Místo stavby: Darkovice, okres Opava

Parcela �.: 1711/2 k. ú. Darkovice 

Stav. ú�ad: Darkovice

Investor:     KVH MO-S 21 Družstvo Stráže Obrany Státu, o.s. 
Hornická 19, 748 01 Hlu�ín 
I�: 22816135  

Stupe� PD: Projekt stavby 

Zodpov�dný projektant: 

ÚDAJE O STÁVAJÍCÍCH POM�RECH STAVENIŠT�

 Staveništ� p�chotního srubu leží na neoplocené parcele �.1711/2 v extravilánu obce. 
Parcela je rovinná, zatravn�ná, bez vzrostlé zelen� situována mezi okolními polnostmi. U 
stavby nejsou k dispozici žádné inženýrské sít�. P�íjezd ke staveništi po obecní polní 
komunikaci. Zdroj elektrické energie k dispozici pomocí agregátu. 

Pozemky staveništ� jsou ve vlastnictví investora. 

P�EHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD� A PROVEDENÝCH PR�ZKUM�

Mapové podklady:  - katastrální mapa M 1: 1000 
Ostatní podklady:  - vlastní pr�zkumy, zam��ení a fotodokumentace; 

- požadavky investora; 
- zákon �. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním �ádu 
ve smyslu pozd�jších p�edpis�; 
- vyhláška �. 137/1998 Sb.  O obecných požadavcích na 
výstavbu. 

SPLN�NÍ POŽADAVK� DOT�ENÝCH ORGÁN�

Veškeré požadavky dot�ených orgán� byly spln�ny. 

INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK� NA VÝSTAVBU 

 V projektu byly dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky 

š.137/1998 Sb. 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁ�SKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Fakulta stavební, Ludvíka Podéšt� 1875, 708 33 Ostrava 

BAKALÁ�SKÁ PRÁCE

akad. rok 2011/2012                                                                                                                                      Tomáš Hradil, HRA401 - 29 -

ÚDAJE O SPLN�NÍ ÚZEMNÍCH REGULATIV�

 Navrhované �ešení je v souladu s regulativy na dané území dle ÚP.   

V�CNÉ A �ASOVÉ VAZBY 

Nejsou žádné vazby na okolní výstavbu. Rekonstrukce p�chotního srubu bude 
realizována na podn�t investora. 

P�EDPOKLÁDANÁ LH�TA VÝSTAVBY A POPIS POSTUPU VÝSTAVBY 

Zahájení stavby:                 04/2012 
Ukon�ení stavby:                 07/2013   

Postup výstavby:  p�íprava stavby, sanace poškozené nosné konstrukce, betonáž 
zvonových šachet a šachty kopule, betonáž v�ží, betonáže 
st�ílen, vn�jší omítky, hydroizolace st�echy, zelená st�echa, 
zemní práce a kultivace okolí 

ORIENTA�NÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O STAVB�

Zastav�ná plocha:  299 m2 

Obestav�ný prostor:   cca 2481 m3  
P�edpokládané náklady stavby:  cca 1 mil. K�
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2.2  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN� TECHNICKÉ 
�EŠENÍ 

A) ZHODNOCENÍ STAVENIŠT�

Staveništ� se nachází v teplotní oblasti do – 15 °C, s p�evládajícími severními v�try. 
Sn�hová oblast III. Na pozemku stavby se nenachází žádné stavby, které je nutné odstranit. 
P�íjezd na pozemek bude zpevn�n sypaným lomovým kamenem a bude vytvo�ena 
manévrovací plocha pro stavební stroje. 

Veškeré výkopky a stavební odpad je ur�en pro zp�tné využití na pozemku. 
Skladování bude umíst�no v severní �ásti staveništ� a nebude p�ekážet v provád�ní stavby. 

Uložení materiál� bude na pozemku investora. Skladování bude umíst�no tak, aby byl 
zachován pr�jezd pro požární techniku. 

Kopané ani vrtané sondy nebyly provedeny, jelikož se nebude zasahovat do základové 
konstrukce stavby, která je v bezvadném stavu. Vzhledem k typu stavby nebudou provedena 
žádná protiradonová opat�ení. 

B) URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ �EŠENÍ STAVBY 

Z urbanistického hlediska se jedná o stavbu historickou, která zapadá do okolního 
prost�edí v rozsahu jejího p�vodního ú�elu. Jedná se o samostatn� stojící, dvoupodlažní, 
železobetonový monolitický objekt, ze severní �ásti zcela zahrnutý zeminou za ú�elem 
splynutí s terénem. Zásypový terén je opat�en travním porostem s místy zasazenými 
listnatými stromy. Zelená st�echa objektu je pouze zatravn�na. 

Vzhled fasády je lad�n do tmav� šedého odstínu p�ipomínající barvu p�írodního 
skaliska. Pon�kud tmavším odstínem zelené jsou opat�eny všechny výpln� otvor� – st�ílny, 
díky �emuž je vytvo�en p�íjemný kontrast. Zvony a kopule jsou nat�eny šedo�ernou barvou 
dle p�vodní dokumentace. 

Okolí objektu je do vzdálenosti �ty� metr� od vn�jších zdí obsypáno jemným 
lomovým kamenem pro p�ší pohyb osob. 

U všech provád�ných prací je kladen maximální d�raz na vzhled a provedení podle 
p�vodní dokumentace a historické v�rohodnosti. 
  

C) TECHNICKÉ �EŠENÍ STAVBY 

Zemní práce 
Zemní práce budou provedeny v záv�ru stavby. Severní �ást objektu bude zahrnuta 

zeminou do úrovn� st�ešní konstrukce. Pro výpl� t�lesa záhozu budou využity ekologicky 
nezávadné stavební odpady z bouracích prací. Na tuto vrstvu bude nanesena vrstva zeminy o 
minimální mocnosti 1metr s vrstvou ornice o síle 20 cm. 

Svah bude proveden ve sklonu 1:5 s postupným p�echázením sklonu na 1:8 a do 
ztracena. Polom�r hranice záhozu je 50 m se st�edem v oto�ném bodu srubu. Krajní hrany 
záhozu budou zarovnány do sklonu 1:2. 

Stropnice objektu bude opat�ena vrstvou ornice a opat�ena travním porostem. 
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Podzemní voda 
Podzemní voda se nachází v hloubce 2 m pod základovou spárou. Tato sonda byla 

provedena vizuální prohlídkou studny v objektu a vzhledem k zatopení revizní šachty 
umíst�né v záhozu. Hladina podzemní vody nezasahuje do konstrukce stavby. 

Základy 
Základovou konstrukci tvo�í železobetonová deska tlouš	ky 500 mm umíst�ná na 

št�rkovém loži. Deska je vyztužena ocelovými pruty 20 mm kladenými podéln� i p�í�n�. 
V základech jsou vybudovány dva prostupy – jeden pro studnu a druhý pro t�leso 
prefabrikovaného septiku. Základy se v�etn� izolace nachází v bezvadném stavu. 

Svislé konstrukce 
Obvodové zdi jsou vybudovány jako železobetonové monolitické. V severní �ásti 

objektu jsou o síle 2500 mm, v �ástech ostatních horního patra o síle 1250 mm a spodního 
patra 1500 mm. 

Vnit�ní nosné zdi jsou o síle 1000 mm. V interiéru jsou situovány dv� jako p�í�né a 
jedna jako podélná. P�í�ky jsou vyzd�ny z cihel pálených CP 70 x 150 x 300 mm. 

Interiér je opat�en cementovou omítkou a bílým vápenným nát�rem a exteriér 
cementovou omítkou probarvenou. 

Vodorovné konstrukce 
Nosná konstrukce v úrovni 1. NP je jednovrstvá, železobetonová deska o síle 500 mm. 

Stropní deskou je proveden otvor pro umíst�ní schodiš	ového t�lesa. 

St�echa 
Zast�ešení objektu je tvo�eno železobetonovou monolitickou deskou o mocnosti 2500 

mm. St�ešní deska je vyztužena ocelovými pruty o pr�m�rech 10, 15 a 20 mm. Spodní vlákna 
výztuže v místech krakorc� jsou tvo�eny hust� kladenými profily I 200. Deska je poškozena 
povrchovými explozemi v �ásti od záhozu srubu. Tyto trhliny a odlomené �ásti budou 
dobetonovány. Nová výztuž bude navázána na p�vodní vy�nívající obnaženou výztuž. 
Bedn�ní bude provedeno pomocí �eziva op�rným zp�sobem. Hydroizola�ní vrstva ve form�
oxidovaných asfaltových pás� je v nadpolovi�ní v�tšin� nepoškozena. V místech poškození se 
provede lokální oprava položením nové vrstvy asfaltového pásu. Na tyto se provede ochranná 
betonová mazanina o síle 40mm. Jako krycí vrstva bude nanesena orná zemina ve vrstv� 150 
mm a oseta travinou. 

Konstrukce spojující r�zné úrovn�
Konstrukce schodišt�, spojující 1. PP a 1. NP, je provedeno jako železobetonové 

monolitické s dv�ma rameny a mezipodestou. Schodišt� je nepoškozené, nebude se zde 
provád�t žádná rekonstrukce. 

Výpln� otvor�
Do otvor� budou osazeny chyb�jící ocelové st�ílny. St�ílna typu M a L1 v levé 

st�elecké místnosti jsou nov� vyrobeny jako kopie, st�ílna typu L1 pravé st�elecké místnosti 
bude osazena originální. St�ílny typu N se v objektu zachovaly a nebude probíhat jejich 
rekonstrukce. 

Dve�e objektu jsou již ve srubu osazeny a nebude probíhat jejich montáž. 
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Úpravy povrch�
Vn�jší omítka srubu je probarvená cementová omítka v odstínu tmav� šedé skály. Je 

nanesena ve vrstv� 30 mm na penetra�ní nát�r provedený na monolitický skelet objektu. 
Struktura povrchu je hladká, je nutné tuto zachovat stejnou s porovnáním dochované omítky 
na jiných místech srubu. Šikmé náb�hy a zálivka zvon� jsou opat�eny asfaltovým nát�rem od 
hrany zvonu po celé ploše až k ocelovým hák�m – prase�ím ocásk�m. Hydroizolace st�echy 
musí prob�hnout až po dokon�ení omítek, jelikož se podél celé hrany objektu p�etáhne 
asfaltový pás až k prase�ím ocásk�m tak, aby bylo zabrán�no vnikání stékající vody pod 
omítku a její následné odlupování. 
Ocelové prvky výplní otvor� jsou opat�eny tmav� zeleným nát�rem vojenskou aceton barvou 
ve dvou vrstvách. Barvu dodá investor. 
Zvony a kopule jsou nat�eny tmav� šedou až �ernou barvou s gumovým charakterem nát�ru 
pro zabrán�ní vnikání vody do pór� betonové klenby. Tento nát�r bude proveden minimáln�
t�ikrát s technologickou p�estávkou jeden den. 
Povrch st�n v interiéru je opat�en cementovou omítkou s vápenným bílým nát�rem. 
Oplechované st�ny jsou opat�eny zelenou vojenskou aceton barvou ve skladech a ubikacích. 
Ve st�eleckých místnostech je oplechování nat�eno sv�tle šedou barvou odstínu RAL 9002, 
dle respektování dobové úpravy bez projektu. 
Vnit�ní povrch bude upraven lokáln� dle pot�eby a opat�en vápenným nát�rem. 

Podlahy 
Veškeré podlahy v objektu jsou provedeny jako cementová mazanina, sypané 

cementem a hlazené. Na p�echodech podlaha st�na jsou provedeny fabiony R = 25 mm a na 
všech chodbách je vždy na jedné stran� proveden odvod�ovací kanálek R = 25 mm. 

Izolace proti zemní vlhkosti 
Izolace proti zemní vlhkosti je provedena v roce 1936. Její funkce je bez závad. Svislé 

st�ny ze strany záhozu budou opat�eny nopovou fólií a za ni budou systematicky naskládány 
staré stavebniny. Tyto opat�ení zajistí zamezení hromad�ní prosakující vody a bezpe�ný 
odvod do revizních šachet v záhozu. 

Ostatní izolace proti vlhkosti 
Objekt je vybaven hydroizolací st�echy z asfaltových oxidovaných pás�. Pásy jsou 
místy poškozeny. Nutné provést rekonstrukci st�ešní hydroizolace. 

Izolace tepelné a zvukové 
V objektu není možné z historického a technologického hlediska žádným zp�sobem 

zajistit tepelné zaizolování. Nejedná se o stavbu ur�enou pro trvalé bydlení osob. Požadavek 
na zvukovou nepr�zvu�nost interiér-exteriér spln�n. Na nepr�zvu�nost mezi místnostmi 
v interiéru srubu není kladen požadavek. 

D) NAPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

 Deš	ové vody jsou odvád�ny ze stropnice srubu do záhozu, kde se vsakuje a hromadí 
v revizních šachtách. Z t�chto je voda odvedena keramickým odvod�ovacím potrubím do 60 
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m vzdálené jímky, vyúst�né tzv. žabí klapou. Voda kumulovaná v diamantových p�íkopech 
odtéká kanálky do revisních šachet a další cestu sdílí s vodou odvedenou ze stropnice. 

 Splaškové vody jsou odvád�ny p�epadem ze samovyhnívací jímky OMS do revisních 
šachet, kde se mísí s deš	ovou vodou. Toto �ešení je dnes nevyhovující, ale bude zachováno a 
sociální za�ízení bude sloužit pouze jako vizuální exponát. 

 Plynovodní p�ípojka není u objektu p�ivedena. 

 Vodovodní p�ípojka není u objektu p�ivedena. Jako zdroj vody se používá studna 
dislokovaná ve spodním pat�e objektu. 

 P�ípojka elektrifika�ní není u objektu p�ivedena. Jako zdroj elektrického proudu 
bude použit benzínový agregát. 

E) �EŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Na stavbu je p�íjezd po nezpevn�né polní komunikaci ze silnice II. t�ídy ulice Dlouhá 
obce Darkovice. Na pozemku stavby bude z�ízena zpevn�ná plocha lomovým kamenem 
frakce 16-32 na ploše o vým��e 20 x 20 m. Plocha bude ur�ena k parkování a otá�ení vozidel 
stavby. Ru�ní mícha�ky v�etn� skladu voln� sypaného materiálu bude umíst�no na stropnici 
srubu. P�íjezd na stropnici je proveden zpevn�ným nájezdem p�es zához srubu. 

F) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ 

V objektu není navrženo stálé zabudované vytáp�ní. V zimních m�sících budou 
vytáp�né pouze prostory s expozicí p�enosnými propan butanovými ho�áky. 
Sociální za�ízení v objektu bude v provozu pouze jako výstavní exponát. 
P�i dodržení projektu, všech souvisejících norem a správnosti provedení všech prací, nebude 
stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prost�edí. 

G) BEZBARIÉROVÉ �EŠENÍ OKOLÍ STAVBY 

Jelikož investor nevznesl požadavek na bezbariérovost objektu, není projekt 
vypracován podle požadavk� vyhlášky 369/201 o obecných technických požadavcích 
zabezpe�ujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

H) PR�ZKUMY A M��ENÍ 

Byl proveden standardní pr�zkum zájmového území projektantem p�ed projektovými 
pracemi. Vzhledem ke skute�nosti, že se nejedná o obytné prostory, nebyl proveden radonový 
pr�zkum. P�ed výstavbou byl proveden pr�zkum podloží vrtanou sondou, který potvrdil 
lokalitu za vhodnou ke stavb�. 

I) GEODETICKÉ PODKLADY 

Katastrální mapa M 1:1000. 
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J) �LEN�NÍ STAVBY 

Stavba není �len�na na žádné provozní ani technologické celky. 

K) VLIV STAVBY NA OKOLÍ 

Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný vliv, budou dodrženy p�íslušné odstupy. 

L) OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPE�NOSTI PRACOVNÍK�

P�i realizaci musí být dodržován projekt, �SN, vyhláška o bezpe�nosti a ochran�
zdraví p�i práci (�. 309/2006 Sb.) v�. všech souvisejících p�edpis� a technologické postupy 
dané výrobcem jednotlivých výrobk� a materiál�. V pr�b�hu stavby budou provád�t speciální 
pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby zp�sobilé tuto �innost 
vykonávat. 

Pro zajišt�ní bezpe�nosti p�i budoucím provozu bude stanoven zp�sob zajišt�ní 
bezpe�nosti práce dle �SN EN 1050 (83 3010), �SN ISO 3864 (01 8010), �SN 26 9030. 

Dále budou respektovány ustanovení zákona �.22/1997 Sb. v platném zn�ní a na n�j 
navazující ustanovení vlády - vládní na�ízení  591/2006 Sb. Požadavky na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Charakter sana�ních prací na stavb� nevyžaduje žádné statické výpo�ty.  

3. POŽÁRNÍ BEZPE�NOST 

Použité materiály musí být certifikované a musí prokazovat zachování nosnosti a 
stability po ur�itou dobu dle druhu konstrukce.  
Stavba je v dostate�né vzdálenosti od okolních staveb, a proto je vylou�eno ší�ení požáru 
z objektu na objekt. Navržené komunika�ní prostory jsou posta�ujících parametr� pro 
dostate�n� rychlou evakuaci osob a zví�at v p�ípad� požáru. 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ 

Po dobu provád�ní stavebních �inností se budou dodržovat platné zákony a vyhlášky 
související s environmentální politikou a ochrannou životního prost�edí. 
 Veškeré stavební práce budou provád�ny tak, aby nedocházelo k obt�žování okolí 
exhalacemi, hlukem, ot�esy, prachem, zápachem a osl�ováním nad p�ípustnou míru. 
Vozidla vjížd�jící na stavbu a vyjížd�jící ze stavby musí dbát bezpe�nosti silni�ního provozu 
a nesmí zne�iš	ovat vozovku. V p�ípad� zne�išt�ní vozovky musí být toto okamžit�
odstran�no. 
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5. BEZPE�NOST P�I UŽÍVÁNÍ 

P�i p�edávání hotové stavby budou její uživatelé pou�eni o zp�sobu užívání. Pou�ení o 
za�ízeních instalovaných ve stavb� a související se správným provozem objektu provede 
p�edávající ze strany zhotovitele stavby �i technologického vybavení. Po p�edání hotové 
stavby už není zhotovitel zodpov�dný za úrazy vzniklé nesprávným užíváním stavby a jejích 
�ástí. Ke všem za�ízením obdrží uživatel návody k jejich používání a údržb�, které je 
bezpodmíne�n� nutné dodržovat. Veškeré speciální pevnostní za�ízení je nutné �istit z pevné 
podlahy a p�i práci ve výšce se musí zajistit bezpe�nost pracovníka bezpe�nostním pásem 
upevn�ným k pevné konstrukci. Vlastní p�ístup k objektu se musí udržovat �istý, zejména v 
zimním období. 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

  Stavba nebude svým provozem vytvá�et nadm�rné hlukové zatížení svému okolí. 
Veškeré stavební práce budou provád�ny v dob� mimo klidovou �ást dne. Mechanismy 
použité p�i realizaci nep�esáhnou hranice p�ípustného akustického tlaku zvuku. 
  Z výše uvedeného d�vodu nebude nutné provád�t opat�ení pro zamezení ší�ení 
staveništního hluku. 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou žádné požadavky na úsporu energie a tepla. 

8. BEZBARIÉROVÉ �EŠENÍ STAVBY 

Vzhledem k charakteru stavby není možné objekt vybavit bezbariérovým za�ízením 
pro p�epravu osob mezi podlažími. Vstup do 1. NP je zp�ístupn�n pro osoby s omezenou 
pohyblivostí. 

9. OCHRANA STAVBY P�ED ŠKODLIVÝMI VN�JŠÍMI VLIVY 

V dané lokalit� nevznikají významné vn�jší vlivy omezující �ešenou stavbu. Stavební 
parcela se nenachází na poddolovaném území ani na území s vlivy seismicity. Stavba se 
nachází na p�evážn� pís�itém podloží, které ovšem nem�lo dosud vliv na stavbu. Hladina 
podzemní vody nachází 2 m pod základovou spárou objektu. 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba je situována ve volném prostoru užitného pole mimo obyvatelnou oblast obce. 
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11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 

ODVODN�NÍ ÚZEMÍ V�ETN� ZNEŠKOD
OVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 
Odpadní vody a svod vody ze st�echy jsou svedeny do revisní šachty a dále do 

vsakovací jímky s trativodem. Vzhledem k nefunk�nosti sociálního za�ízení budou odvád�ny 
výhradn� nezávadné vody. 

  
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Objekt je zásobován vodou z vlastní studny s vyúst�ním v objektu. 

ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI 
Zásobování elektrickou energií bude b�hem stavby zajišt�no benzínovým p�enosným 

agregátem. Po dokon�ení prací se p�ejde na b�žný provoz prost�ednictvím dieselagregátu 
3S110 o výkonu 70 kW. 

P�ÍJEZD A P�ÍSTUP 
Objekt je napojen na obecní polní komunikaci zbudovaným nájezdem na hranici 

pozemku. V roce 2013 bude polní komunikace p�estav�na vlastníkem na zpevn�nou 
asfaltovou komunikaci o ší�ce 3 m s povolením k vjezdu zmocn�ným osobám. Na hranici 
obecní komunikace a pozemku investora bude vybudováno stání pro �ty�i osobní automobily. 
P�íjezd na pozemek ke stavb� je chrán�n ocelovou závorou s ochrannými zídkami o pr�jezdné 
ší�ce 3 m.  

TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 
Na celém staveništi této stavby bude vyrovnán a upraven terén. Zához objektu bude 

pokryt ornou p�dou a zatravn�n. Ve vzdálenosti 30 m od objektu budou vysazeny listnaté 
stromy pro zpevn�ní náspu. Prostor kolem vstupní �ásti bude opat�en lomovým kamenem 
frakce 16-32 pro p�ší. 

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 
Požadavky na ve�ejné komunika�ní sít� nejsou. 

2.3  SITUACE STAVBY 

 Je za�azena do stavební �ásti F 

2.4  DOKLADY
Viz samostatná složka. 
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2.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA
  
 a) Informace o rozsahu a stavu staveništ�

 Staveništ� bude limitováno plochou ohrani�enou sou�asným oplocením a hranicemi 
pozemku. Situace za�ízení staveništ� je patrná z výkresové dokumentace. V sou�asné dob� je 
staveništ� p�ipraveno k zahájení prací. Staveništ� se nenachází v zastav�né oblasti a je za�ízen 
mobilní zdroj elektrické energie. 
 Bude p�istaveno chemické WC. Po celou dobu výstavby bude ú�inným zp�sobem 
udržován bezpe�ný stav pracovních ploch i p�ístupových komunikací na staveništi 
(pracovišti). P�i stavebních pracích za snížené viditelnosti bude zajišt�no dostate�né osv�tlení. 
      
 b) Významné sít� technické infrastruktury 

 Pozemkem stavby neprochází sít� TI a tak nebudou stavbou dot�eny.   

     c) Napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní staveništ�

 Staveništ� bude napojeno na zdroj vody z místní studny prost�ednictvím výkonného 
�erpadla. Zdroj elektrické energie bude zajišt�n mobilním benzínovým agregátem. Odvodn�ní 
staveništ� bude �ešeno volným vsakováním pod do�asn� zpevn�nou pracovní plochou 
lomovým kamenem. 

     d) Úpravy z hlediska ochrany t�etích osob 

 Staveništ� bude zabezpe�eno proti vniknutí nepovolených osob do staveništních 
objekt�. Veškeré vstupy na staveništ�, montážní prostory a p�ístupové cesty, které k nim 
vedou, budou ozna�eny bezpe�nostními zna�kami a tabulkami se zákazem vstupu na 
staveništ� nepovolaným osobám. 

      e) Ochrana ve�ejných zájm� – uspo�ádání staveništ�

  Z hlediska ochrany ve�ejných zájm� bude staveništ� zabezpe�eno – viz bod d) 

      f) �ešení za�ízení staveništ�

  Objekty za�ízení staveništ�, sklad� a skládek budou situovány v severozápadní �ásti 
pozemku a na stropnici srubu. Staveništní vjezd bude v míst� zbudovaného vjezdu.  
Zápis o p�evzetí, p�edání staveništ�, záchytných a pomocných stavebních konstrukcí:
provede stavbyvedoucí zápisem do stavebního deníku.
Z�ízení staveništ�: z�ízeno na dobu provád�ní montážních prací, a sestává z: 

 P�ívodu elektrické energie, osv�tlení, uzemn�ní : Pro funk�nost sva�ovacích invertor�
a elektrického ru�ního ná�adí je zajišt�na p�ípojka elektrického proudu s dostate�ným po�tem 
vývod� 400/230 V. Komunikace, skladovací a montážní prostory budou dostate�n� osv�tleny. 
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 Skládky prvk�: Ke skládce se využívají prostory staveništ� v blízkosti stavby. Budou 
�ešeny tak, aby umož�ovaly skladování, odebírání nebo dopl�ování dílc� bez nebezpe�í jejich 
poškození a znehodnocení. Voln� sypané materiály budou skladovány na gumových d�lních 
pásech na stropnici objektu. 
 P�ístupové cesty: Pro pojezd nákladních aut slouží do�asné št�rkové lože z lomového 
kamene. 

      g) Popis staveb staveništ� vyžadujících ohlášení 

  Nebude realizováno. 

      h) Plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi 

 Opat�ení pro bezpe�nost osob, pohybujících se v ochranném pásmu: V p�ípad�
�innosti více dodavatel� stavebních prací, provede vedoucí montážních prací prokazatelnou 
instruktáž ostatních vedoucích stavebních prací o vytý�ení ochranného pásma, se zápisem do 
stavebního deníku montážní organizace a instaluje výstražné zna�ky. Vzájemné písemné 
seznámení s riziky a koordinace prací dle ZP § 132 odst. 4. 
 Zp�sob svislé a vodorovné dopravy materiálu:Manipulace s dílci na staveništi je 
provád�na pomocí autoje�áb�, p�ípadn� vrátku nebo kladkostroje. Zp�sob dopravy 
jednotlivých dílc� na místo stavby vždy ur�uje stavbyvedoucí. V p�ípad� pot�eby provede 
konzultaci s vedoucím montážních prací. Zp�sob pomocných úvazk� ur�í stavbyvedoucí. 
Pro p�ístup na jednotlivá místa montáže budou používány montážní plošiny, žeb�íky a lešení. 
 Ochrana montér� proti pádu p�i pracích ve výškách a nad volnou hloubkou: P�i 
dodržení vyhlášky 309/2006 Sb. se pro montážní práce ve výškách používá montážních lávek, 
montážních plošin a typizovaných lešení. V p�ípad�, že tato ochranná za�ízení nelze použít 
nebo p�i práci do 1,5 m od hrany pádu ze st�echy, budou používány prost�edky osobního 
zajišt�ní. Jedná se o: bezpe�nostní lano, bezpe�nostní pás, bezpe�nostní postroj, prost�edky 
pro spoušt�ní a vytahování v�etn� p�íslušenství. Druh prost�edku osobního zajišt�ní, p�ípadn�
jejich kombinaci ur�uje stavbyvedoucí podle charakteru a náro�nosti montážní práce. Musí 
být certifikát a proškolené o používání. 
 Skladování materiálu na pracovišti ve výšce: Zp�sob a místo uložení materiálu ve 
výšce ur�í stavbyvedoucí. Po celou dobu uložení, b�hem práce a po jejím skon�ení zodpovídá 
stavbyvedoucí za zajišt�ní všech materiál� ve výšce proti pádu, sklouznutí nebo shození 
v�trem. Stavbyvedoucí dále zodpovídá za to, že uložením materiálu na konstrukcích nedojde 
k p�ekro�ení povoleného, normového nahodilého zatížení konstrukce. 

Pracovní postup: 

 P�ípravné práce - po p�evzetí staveništ� musí být provedeno: Zam��ení a zhodnocení 
rozsahu rekonstruk�ních prací. P�i všech pracovních úkonech p�ísn� dodržovat ustanovení 
vyhlášky 309/2006 Sb. U subdodavatel� provede stavbyvedoucí kontrolu jejich vybavení 
OOPP a pou�í je o zp�sobu použití na stávající stavb�. Týká se i vyhrazených technických 
za�ízení (zvedací za�ízení, motorové vozíky, tlakové nádoby, sva�ování) s kontrolou 
oprávn�ní. Seznámení pracovník� s místními podmínkami. 

 Budou-li na staveništi vykonávány práce a �innosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny provád�cím právním 
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p�edpisem, zadavatel stavby zajistí, aby p�ed zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti 
stavby tak, aby pln� vyhovoval pot�ebám zajišt�ní bezpe�né a zdraví neohrožující práce. V 
plánu je nutné uvést pot�ebná opat�ení z hlediska �asové pot�eby i zp�sobu provedení; musí 
být rovn�ž p�izp�soben skute�nému stavu a podstatným zm�nám b�hem realizace stavby. 

P�i stavebních pracích v celém rozsahu týkající se p�edm�tné stavby budou dodrženy:  
 Vyhl. 309/2006 Sb O bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i stavebních pracích 

a vládní na�ízení 591/2006 Sb. Požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

staveništích 

 Práce nad sebou: Provádí se pouze výjime�n�, pokud se bez nich nelze obejít, 
stavbyvedoucí ur�í ústn� bezpe�nostní opat�ení, která se dle vzniklé situace budou provád�t - 
musí být seznámení s ov��ením znalostí a zápisem s osnovou. 

      i) Podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb�

 P�i samotné výstavb� u�init opat�ení, aby nemohlo dojít ke kontaminaci vody látkami 
ropného charakteru, vybavení staveništ� nejnutn�jším množstvím sorbent� ropných látek, 
veškeré odpady likvidovat smluvn� u subjekt� k tomu oprávn�ných. 

     j) Orienta�ní lh�ty výstavby 

     Zahájení stavby                                   kv�ten 2012 
     Ukon�ení stavby                                   kv�ten 2013 
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2.6 DOKUMENTACE OBJEKT�

1. POZEMNÍ (STAVEBNÍ OBJEKTY) 

A. Architektonické a stavebn� technické �ešení 

A. 1.  Technická zpráva 

a) Ú�el objektu 

Pevnostní skanzen. Není ur�en pro bydlení osob. 

b) Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �ešení a �ešení 
vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �ešení p�ístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Z urbanistického hlediska se jedná o stavbu historickou, která zapadá do okolního 
prost�edí v rozsahu jejího p�vodního ú�elu. Jedná se o samostatn� stojící, dvoupodlažní, 
železobetonový monolitický objekt, ze severní �ásti zcela zahrnutý zeminou za ú�elem 
splynutí s terénem. Zásypový terén je opat�en travním porostem s místy zasazenými 
listnatými stromy. Zelená st�echa objektu je pouze zatravn�na. 

Vzhled fasády je lad�n do tmav� šedého odstínu p�ipomínající barvu p�írodního 
skaliska. Pon�kud tmavším odstínem zelené jsou opat�eny všechny výpln� otvor� – st�ílny, 
díky �emuž je vytvo�en p�íjemný kontrast. Zvony a kopule jsou nat�eny šedo�ernou barvou 
dle p�vodní dokumentace. 

Okolí objektu je do vzdálenosti �ty� metr� od vn�jších zdí obsypáno jemným 
lomovým kamenem pro p�ší pohyb osob. 

U všech provád�ných prací je kladen maximální d�raz na vzhled a provedení podle 
p�vodní dokumentace a historické v�rohodnosti. 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, orientace, 
osv�tlení a oslun�ní. 

Zastav�ná plocha:   299 m2

Obestav�ný prostor:   cca 2481 m3  
P�edpokládané náklady stavby:  cca 1 mil. K�

Orientace v��i sv�tovým stranám je patrná z výkresové �ásti. 

d) Technické a konstruk�ní �ešení objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb� na užití objektu 
a jeho požadovanou životnost. 

Nosná konstrukce je tvo�ena z monolitického železového betonu. Zvolený druh 
materiálu má vysokou životnost. Jeno lokální poruchy, podléhající rekonstrukci, jsou 
zp�sobené mechanickým poškozením. 
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e) Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�. 

Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí nejsou v souladu s charakterem 
stavby �ešeny. 

f) Zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického pr�zkumu. 

Základové podmínky optimální, spodní voda v dostate�né hloubce pod základovou 
spárou. Nebyly zaznamenány poruchy vlivem sedání. 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení p�ípadných negativních 
ú�ink�, dopravní �ešení. 

Objekt nebude mít svou existencí ani provozem negativní dopad na životní prost�edí. 
K p�ístupu ke stavb� bude použit vybudovaný nájezd na pozemek z ul. Dlouhá. 

h) Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, protiradonová opat�ení. 

Vzhledem k charakteru stavby nebyla proti-radonová opat�ení provedena. 

i) Dodržení obecných požadavk� na výstavbu. 

Veškeré požadavky byly dodrženy. 

A. 2.    Výkresová �ást 

01 P�dorys 1. PP – nový stav 
02 P�dorys 1. NP – nový stav 
03 Vodorovný �ez stropnicí – nový stav 
04 Pohled na stropnici – nový stav 
05 �ez p�í�ný – nový stav 
06 �ez podélný – nový stav 
07 Pohledy – nový stav 
08 Situace – nový stav 
09 P�dorys 1. PP – stávající stav 
10 P�dorys 1. NP – stávající stav 
11 Vodorovný �ez stropnicí – stávající stav 
12 Pohled na stropnici stávající stav 
13 P�í�ný �ez – stávající stav 
14 Podélný �ez - stávající stav 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁ�SKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Fakulta stavební, Ludvíka Podéšt� 1875, 708 33 Ostrava 

BAKALÁ�SKÁ PRÁCE

akad. rok 2011/2012                                                                                                                                      Tomáš Hradil, HRA401 - 42 -

B. Stavebn� konstruk�ní �ást 

B. 1.     Technická zpráva 

a) Popis navrženého konstruk�ního systému stavby, výsledek pr�zkumu stávajícího 
stavu nosného systému stavby p�i návrhu její zm�ny. 

Monolitický železobetonový skelet kontinuálního betonování. Vnit�ní ztužující 
konstrukce podélné a p�í�né ztužující st�ny. 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstruk�ní prvky. 

Využívají p�vodní historické technologie a prvky v rámci dnešních možností. 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných p�i návrhu nosné 
konstrukce. 

Odpovídají p�vodnímu ú�elu stavby. Odolnost konstrukce dimenzována na náraz 40 
cm granátu moždí�e Škoda. 

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstruk�ních detail�, technologických 
postup�. 

V objektu se vyskytují speciální prvky a konstrukce. Jejich výroba a montáž musí 
prob�hnout p�esn� dle p�vodních postup�. 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, p�ípadn� sousední stavby. 

Bude nutné dodržet veškeré zásady, zejména tuhnutí a tvrdnutí betonu. 

f) Zásady pro provád�ní bouracích prací a zpev�ovacích konstrukcí �i prostup�. 

P�i provád�ní bouracích prací je nutné dodržet technologické postupy stanovené 
technologickým p�edpisem a dodržet dle zákona �. 309/2006 Sb. zásady o BOZP. 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí. 

P�ed zakrytím konstrukcí (stropnice, šachty, zvony) bude p�ivolán stavební dozor a 
bude proveden zápis do stavebního deníku. 

h) Seznam použitých podklad�, �SN, technických p�edpis�, odborné literatury, 
software. 

Charakter stavby nevyžaduje.  
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i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provád�ní stavby, 
p�ípadn� dokumentace zajiš	ované jejím zhotovitelem. 

Nejsou definovány. 

B. 2. Výkresová �ást 

v p�íloze 

B. 3. Statické posouzení 

Na stavb� se nevyskytují žádné neobvyklé konstrukce, které by vyžadovaly statický 
posudek. 

B. 4. Požárn� technické �ešení 

Samostatná p�íloha 

B. 5. Technika prost�edí staveb 

Samostatná p�íloha 
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3 –�ÁST TECHNOLOGICKÁ
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3.1 – Rekonstrukce st�ílen 

P�chotní srub MO-S 21 Jaroš byl poškozen odst�elem pancé�ových v�ží a st�ílen 
n�mci v roce 1940. Díky explozím, vyvolaných uvnit� konstrukce navrtanými náložemi, je 
velikost poškození daleko rozsáhlejší, než kdyby byly detonace praktikovány povrchov�. 
Energie vyvolaná výbuchem se neší�í 
pouze sm�rem ven ze stavby a 
nep�enáší se pouze do trhaného 
p�edm�tu, ale spoustu jí pohltí okolní 
st�ny. Díky tomu vznikla rozsáhlá 
sí	 trhlin a prasklin, dokonce 
v n�kolika místech se naklonil celý 
blok st�ny o hmotnosti n�kolika 
desítek tun. Otvory po vytržených 
rámech st�ílen nevykazují rozsáhlejší 
poškození do okolního zdiva. 

 Sou�ástí nosných vn�jších zdí 
jsou výše zmi�ované rámy st�ílen 
pro kanóny a dvoj�e kulomet�. 
Pot�ebné rámy st�ílen bude nutné 
vyrobit nov� dle dochované 
výkresové dokumentace. Vzhledem 
k finan�ní náro�nosti výroby model� pro odlévání budou tyto sestaveny s ocelových dílc�. 
Sestava dílc� se skládá z ocelových plát� vy�ezaných CNC laserem a dílc� obráb�ných na 
ru�ní frézce. Díky této technologii výroby lze efektivn� docílit vysoké pevnosti, kvality, 
p�esnosti a historické d�v�ryhodnosti. 

 Na stavb� prob�hne p�edp�íprava staveništ�. V diamantovém p�íkopu je nutné 
vybudovat trubkové lešení s podlážkou v úrovni 
podlahy st�elecké místnosti. Tyto podlážky je 
zapot�ebí opat�it plachtou proti pronikání sutin do 
p�íkopu, jejich následné vyvážení by p�idalo práci. 
Zabetonované otvory pro st�ílny se vybourají 
bouracími kladivy a to sou�asným bouráním zevnit�
a zven�í. Stavební sutiny se z interiéru vyváží 
kole�kem p�ed objekt, kde se ru�n� t�ídí, p�i�emž 
ekologicky nezávadné sutiny se odváží do záhozu, 
kde poslouží jako náhražka kamenné rovnaniny a 
ostatní odpady se ukládají do p�istaveného 
kontejneru. V bouraném úseku se nachází hustá sí	
armatury, která odolala výbuchu a byla následn�
znovu zabetonována. Tato nesmí být od�ezána, 
naváže se na ni nová betonová zálivka rámu st�ílny.  

 Po vysekání otvoru dosta�ujícího pro osazení 
st�ílny se provede d�kladné vyklizení celého 
okolního prostoru, aby se zajistil bezpe�ný transport 
dílc� do místnosti. Vysekané okno se omyje vodou. 

Obr. 23: Ukázka lešení v diamantovém p�íkopu s ochranou 
proti padání sutin do p�íkopu. Foto Josef �uraj 2009 

Obr. 24: Osazená, zrektifikovaná a 
oplechovaná st�ílna L1. Ve st�íln� je 
provizorn� osazena originální t�snící koule 
z kanónu A6. Foto Josef �uraj 2011 
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 Ve st�elecké místnosti se provede montáž rámu, v jeden celek a pomocí hever� se 
uprost�ed místnosti vynese do pot�ebné výšky nad podlahou. Jako referen�ní rovina se použije 
horizontální osa ránu st�ílny a výška podlahy st�elecké místnosti, jejichž vzdálenost se musí 
rovnat 1370 mm. Následn� se pomocí zvou horizontáln� položených profil� I st�ílna zasune 
do vysekaného otvoru. 

 Po osazení, zrektifikování a zaklínování se provede obedn�ní rámu a okolní st�ny, aby 
nevytekla zálivka, která se provede bezprost�edn� po osazení rámu. Po dokon�ení betonáže 
obou rám� st�ílen v levé st�elecké místnosti se provede oplechování st�ny kolem rám�. 
Oplechování se skládá z plech� síly 3mm a válcované profily T 60 x 60, které se kladou svisle 
v intervalu 550 mm. Originální dochované oplechování se zachová a provede se jeho 
povrchová úprava spole�n� s nov� dod�lanými �ástmi. 

 V pravé st�elecké místnosti je postup prací shodný s rozdílem, že se zde bude osazovat 
pouze kanónová st�ílna, která je ovšem originální z ocelolitiny. Její celková hmotnost je asi o 
450 kg vyšší, a proto je nutné dbát na bezpe�nost p�i manipulaci. 

  

3.2 – Rekonstrukce zvon� a kopule, fasáda

 Pancé�ové v�že není možné již dnes z ekonomických d�vod� vyrobit z oceli. Jako 
vhodná alternativa se nabízí jejich výroba ze železobetonu a osazení ocelových pr�zor�. 
Tento zp�sob napodobení pancé�ových zvon� a kopule je v p�ípad� zdárného provedení 
velice v�rohodný. Na jejich provedení 
je používána specifická technologie. Je 
známo pár p�íklad�, kde se n�které 
kroky vynechaly, nebo urychlily a 
výsledný efekt p�sobí velice 
diskutabiln�. 

Šachty odstran�ných zvon� a 
kopule jsou zabetonovány tenkou 
betonovou sko�ápkou proti vniknutí 
neoprávn�ných osob a proti zamezení 
možnosti vzniku úrazu pádem. Tyto 
sko�ápky je nutné odstranit a o�istit 
dosedací plochy pro zvon. Tyto plochy 
budou sloužit jako výchozí roviny pro 
další zam��ování. 

 V šacht� pro zvon se vybuduje 
d�ev�né bedn�ní o vnit�ním sv�tlém 
rozm�ru zvonu. Toto bedn�ní kopíruje jeho kuželovitý tvar do výšky pr�zor� pro st�ílny. Od 
úrovn� pr�zor� po klenutý vrchlík se bedn�ní provede z EPS polystyrénu. P�i výrob�
polystyrenového vrchlíku se v díln� využije technologie skružování. Speciáln� vytvarovaný 
vy�ezávací n�ž se nah�eje autogenem a následn� se tvar do polystyrénu vy�eže. Tímto je 
zaru�ena rota�ní symetrie. Hotové vnit�ní bedn�ní zvonu se upevní proti posunutí. 

Obr. 25: Šachta levého zvonu. Bedn�ní je již odstran�no. 
Zle vid�t zd�nou obezdívku a vybetonovaný meziprostor 
z n�hož vy�nívá armatura. Nyní se nasadí EPS vrchlík a 
armovací koš. Foto Tomáš Hradil 2009 
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 Kolem p�ipraveného bedn�ní se vyzdí ztracené bedn�ní tak, aby sv�tlá vzdálenost 
mezi nimi byla 100 mm a do výšky spodní hrany pr�zor� pro st�ílny. Mezera se následn�
zalije betonovou zálivkou a tím se zajistí prostorová tuhost. Samotný vrchlík se betonuje 
mírn� odlišným zp�sobem. Nad osazené polystyrenové bedn�ní se osadí speciáln� svá�ený 
armovací koš, ve kterém jsou p�esn� vym��ené a osazené pr�zory st�ílen a na jeho vrcholu je 
svisle umíst�ná trubka o sv�tlosti 90 mm a délce síly st�ny zvonu, tj. 300 mm. Tato trubka se 
rektifikuje p�esn� do svislé roviny dle vodováhy. Po dokon�ení zvonu bude tato trubka sloužit 
jako pr�zor pro vsunutí periskopu. 

 B�hem betonáže vrchlíku 
zvonu se tato trubka použije jako osa 
pro otá�ení skružovala, které má vn�jší 
rozm�ry zvonu nebo kopule. 
Skružovadlo, jak tento mechanismus 
nazýváme, je vyrobeno z desek 
FunderMAX. Je možné také použít 
vod�odolnou p�ekližku a jiné podobné 
materiály. Beton se následn�
nahazováním postupn� po vrstvách 
nanáší na polystyrenové bedn�ní. 
Rota�ního tvaru zvonu nebo kopule je 
docíleno pootá�ením skružovadla. 
Vrchlík je nutné vlh�it a p�ikrýt 
plachtou, aby nevznikaly trhliny. 

 Tento postup se opakuje 
shodným zp�sobem u levého i pravého zvonu. U kopule, nacházející se mezi zvony je postup 
stejný, nicmén� se liší rozm�ry bedn�ní, skružovadel a vložek pr�zor�. 

 Odpálené k�ídlo kolem zvon� a kopule je nutné dobetonovat. P�ed zapo�etím samotné 
betonáže a p�ípravy bedn�ní je 
nutné roztrhaný povrch o�istit od 
ne�istot a mechu, který se zde 
v hojném množství usadil. Toto 
o�išt�ní se provede tlakovou mycí 
hadicí – wapkou. Bedn�ní se 
provede d�ev�né, svisle kladenými 
prkny, aby bylo možné dosáhnout 
oblých tvar� zdi. Vzhledem 
k vysoké hmotnosti �erstvého 
betonu se provede pojistné bedn�ní 
z betonových tvárnic. Tyto se vyzdí 
ve vzdálenosti 400 mm od 
tesa�ského bedn�ní po celé výšce a 
sváže se ocelovou výztuží. Vnit�ní 
prostor se prováže výztuží, které se 
napojí na obnaženou originální 
výztuž. Nosná 20 mm výztuž se 

Obr. 26: Na fotografii je znázorn�no skružovadlo, díky 
kterému je možné dosáhnout perfektního rota�ního tvaru 
vrchlíku. Foto Josef �uraj 

Obr. 27: Lešení postavené kolem srubu. Vlevo lze spat�it 
hotový vrchlík zvonu. Nyní probíhá �išt�ní od vadné omítky a 
jiných ne�istot, v�. penetra�ního nát�ru. Foto Petr B�lošický 
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sva�í pomocí stejn� silných prut�, aby se zajistilo spolup�sobení a zabránilo se p�ípadnému 
sesunutí betonovaného bloku. 

 Vlastní betonáž se provede ve t�ech fázích. Fáze první zajistí vybetonování prázdného 
prostoru mezi tesa�ským a ztraceným bedn�ním a provede se technologická p�estávka. Ve 
druhé fázi se provede betonáž hlavního prostoru a ve fázi poslední se betonuje šikmá plocha 
kolem zvonu. Po dokon�ení betoná�ských prací se na hran� k�ídla dod�lají ocelové háky – 
tzv. ,,prase�í ocásky“. Jejich montáž se provede navrtáním otvor� a vsunutím ocásk� do 
cementového mléka.  

Vn�jší omítky se z 30 % dochovaly nepoškozené a je nutné je v rámci možností 
zachovat. Nestabilní kusy staré omítky se odstraní. Odstraní se bedn�ní vybetonovaných 
k�ídel objektu a provede se kontrola roviny. Obnažené �ásti objektu, v�etn� nov�
vybetonovaných �ástí se opat�í penetra�ním nát�rem. Po vyschnutí penetrace se aplikují nové 
omítky. 

Omítková sm�s je cementová probarvená v barv� šedé skalní. Tento odstín barvy byl 
p�evzat z archivních dokument�. 
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3.3 – Technologický p�edpis provád�ní hydro-izolace zelené st�echy 

  
1. POPIS OBJEKTU 

Jedná se o objekt t�žkého opevn�ní z let 1935 – 1938. Stavba má jedno nadzemní a 
jedno podzemní podlaží. Objekt má p�dorysné rozm�ry 25,8 x 17,7 m. Geometrie pokládání 
asfaltových pás� viz schéma. Na hydro-izolaci je nanesena 150 mm silná vrstva orné zeminy 
a bude využívána jako užitková plocha. 

  

2. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

Na hydroizolaci st�echy bude použito asfaltových pás� KV EW 45A s úpravou proti 
pror�stání ko�en�. Pásy budou nataveny na betonovou podkladní vrstvu C 12/15 ošet�enou 
penetra�ním nát�rem BV 10. 

Na st�ešní konstrukci se již nachází p�vodní hydroizolace z oxidovaných asfaltových 
pás� a na nich je cementový ochranný pot�r C 12/15 tlouš	ky 30 mm. Na tuto vrstvu bude 
nanesena 2 mm vrstva penetra�ního nát�ru BV 10 a 4 mm asfaltový pás KV EW 45A. 

Pásy jsou dodávány v rolích o ší�ce 1 m. Po rozvinutí mají pásy 10 m. Role pásu musí 
být skladovány ve svislé poloze a musí být chrán�ný p�ed dlouhodobým p�sobením 
pov�trnosti a UV zá�ením. Penetrace BV 10 je dodávána v plechových nádobách o objemu 10 

Obr. 28: Pohled na stropnici objektu s vyzna�ením kladení asfaltových pás�. Pásy atiky se s ní kladou 
rovnob�žn�.  
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litr�. Skladovány mohou být po dobu 6 m�síc� od výroby v originálních neotev�ených 
plechových nádobách v suchých krytých skladech. Je t�eba je chránit p�ed vodou, vlhkem a 
mrazem. 

Orná p�da je skladována voln� sypaná na deponii v záhozu srubu. Je zapot�ebí zajistit 
aby se do sm�si ornice nedostaly žádné stavební a jiné odpady a ne�istoty. 

3. SPOT�EBA MATERIÁLU 

 VODOROVNÉ PLOCHY: 
Plocha st�echy je 190 m2 a je t�eba po�ítat s p�esahem pásu, a to s ší�kou bo�ního p�esahu 100 
mm a �elním 100 mm. K pokrytí vodorovných ploch je pot�eba 336 m pás�, tj. 34 rolí pás�. 
Spot�eba asfaltové penetra�ní emulse BV 10 je 0,4 kg/m2. Na vodorovné plochy budeme 
pot�ebovat 190 x 0,4 = 76 kg penetra�ní emulse. 

 PLOCHA ATIKY: 
Jejich plocha je 25 x 1,8 = 45 m2. Ve výpo�tu je zapo�tena i výška atiky 150 mm. K pokrytí 
plochy atiky je zapot�ebí 50 m asfaltového pásu. Spot�eba asfaltové penetra�ní emulse na 
atiku je 45 x 0,4 = 18 kg. 

 ORNÁ ZEMINA: 
K pokrytí st�echy bude zapot�ebí 190 m2 x 0,15 m = 28,5 m3 orné p�dy. 

4. PRACOVNÍ PODMÍNKY, P�IPRAVENOST 

 K pokládání asfaltových pásu nesmí dojít v p�ípad� teplot nižších než doporu�ených 
(teplota vzduchu ani pásu by nem�la klesnout pod 5 °C), za dešt�, sn�hu, námrazy nebo p�i 
silném v�tru. Také za horkých letních dnu už p�i teplot� 25 °C ve stínu se pohybuje teplota 
pásu okolo 50 °C (d�vodem je teplotní roztažnost pásu a tím zabudování nedovoleného nap�tí 
do pásu). Povrch p�ed pokládkou asfaltových pásu musí být zbaven ne�istot a nat�en 
penetra�ním nát�rem. Plynulé plošné zak�ivení je p�ípustné v rámci tolerance �SN 73 02 20. 
Maximální nerovnost podkladu na délce 2 m je 5 mm. 

5. P�EVZETÍ STAVENIŠT�

 Staveništ� p�ebírá stavbyvedoucí zápisem do stavebního deníku. Provádí kontrolu 
vyhotovení každé vrstvy a to ješt� p�ed zapo�etím pokládky vrstvy další. 

6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 Po�et pracovníku pro pokládání hydroizolace na staveništi 2. �eta se skládá z mistra a 
pomocníka. Po�et pracovník� p�i navážení zeminy - 4, z toho 1 mistr a 3 vozi�i a pomocníci. 
Za pr�b�h prací odpovídá mistr zárove� �len �ety. 
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7. STROJE A PRACOVNÍ POM�CKY 

 Bude zapot�ebí ochranné krytí proti zne�išt�ní sousedních ploch. Pravítko minimální 
délky 1 m (ke zkoušce rovnosti), sada št�tc� (k nat�ení povrchu penetrací), špachtle (k 
zarovnání spoj�), propanbutanový ho�ák na natavování asfaltových pás�, brnka�ka, metla pro 
odstran�ní náhlé ne�istoty a zapalova�. 
 K provád�ní ornice bude zapot�ebí lopata 3 x, železné hráb� 3 x, stavební kole�ko 3 x, 
válec na trávník, prkna pro vytvo�ení provizorního pojezdu p�es hydro-izolaci, vyrovnávací 
la	 a smeták.  

 Ochranné pom�cky na obli�ej, brýle, pracovní obuv, ochranné rukavice a lékárni�ka. 

8. PRACOVNÍ POSTUP 

 Zarovnanou a �istou betonovou základovou desku a atiku s p�esahem od d�lící hrany 
50 cm nat�eme asfaltovou penetra�ní emulzí BV 10. Poté položíme válec asfaltového pásu.  
 Prvn� pokládáme pásy stropní desky a to od týlového krakorce sm�rem k záhozu. Pás 
nah�ejeme propanbutanovým ho�ákem a válec o kousek rozbalíme. Pokra�ujeme až do 
rozložení celého válce. Pásy klademe podéln� v jednom sm�ru a st�ídáme je o p�lku délky 
pásu. Podéln� pásy p�ekrýváme o 100 mm. Podélné spoje pásu dodate�n� zašpachtlujeme.  

 Izolace atiky je provád�ná na betonový podklad opat�en penetra�ním nát�rem a 
p�echází na cementovou omítku, rovn�ž opat�enou penetra�ním nát�r BV 10. Vrstvy pásu nad 
sebou klademe podéln� v témže sm�ru a st�ídáme je navzájem o polovinu délky pásu. Podéln�
pásy p�ekrýváme o 100 mm.  

 P�i pokládce pás� je nutné dbát na p�esné na�asování roztavení pásu, aby se neroztavil 
nebo nep�etrhnul. 

 Na hotovou hydro-izolaci se nanese 150 mm silná vrstva zeminy. Není zapot�ebí na 
pásy pokládat žádnou ochrannou vrstvu, pásy jsou již na toto dimenzovány. Ornice se zaváží 
ru�n� ve stavebním kole�ku a aplikuje se od týlového krakorce sm�rem k záhozu. �lenové 
�ety vozí ornici a nahrubo rozprostírají. Mistr ornici rovná, válcuje a kultivuje. P�i pojezdu po 
izolaci je nutné jezdit po prknech aby se pásy nepoškodily.  

9. JAKOST, KONTROLA KVALITY 

 Izola�ní vrstva musí být celistvá, bez puchý�� a prasklin. P�i kontrole provád�ní, musí 
být vždy zkontrolovaná dokon�ená vrstva p�ed zapo�etím tvorby vrstvy další. Kontroluje se 
pracovní prost�edí, podklad, jednotlivé vrstvy, p�elepování vložek a kvalita ochranné vrstvy. 
P�i natavování je nutné dodržet na�asování nah�ívání, aby se pás nep�etavil a není povoleno 
na pásy šlapat v horkém stavu. 
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 Vrstva ornice musí být rovná, rovnom�rn� hutná a bez ne�istot a kamen�. Vrstva 
nesmí p�esahovat na místa bez izolace (ucha zvon�) a nesmí p�esahovat atiku. Na hotovou 
vrstvu se zaseje trávník. 

10. BEZPE�NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P�I PRÁCI 

Zákon �. 309/2006 sb. Zákon o zajišt�ní dalších podmínek k bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i 
práci (BOZP). 
Na�ízení vlády �. 591/2006 sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na staveništi.  
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4 – ZÁV�R

 P�chotní srub MO-S 21 Jaroš byl vystav�n za ú�elem obrany státu pro napadení 
vn�jším nep�ítelem. Vzhledem k událostem, se opevn�ní stalo pouze p�edraženým 
památníkem p�ipomínající úsilí a tvrdou práci našich p�edk�. Objekty opevn�ní po p�l století 
chátraly a stály na polích, v hlubokých lesích nebo v horách, bez povšimnutí a zájmu. Snaha 
nadšenc� n�které z t�chto staveb zachránit a uvést do stavu p�ed válkou má za cíl, 
reprezentovat jejich historii a osudy všech dot�ených lidí. 

 Srub Jaroš je v pé�i ob�anského sdružení KVH MO-S 21 – Družstvo Stráže Obrany 
Státu, jehož jsem spoluzakladatelem, již n�kolik let. Podklady pro vypracování této 
bakalá�ské práce vychází nejen z knih jiných autor�, ale také p�edevším z vlastních zkušeností 
a studia této problematiky v terénu a v archivech. Práce se v�nuje jeho rekonstrukci, která se 
již nachází v ur�itém stádiu. Díky této je možné díky fotografiím podat �tená�i také 
obrazovou p�edstavu o této problematice. Nicmén� je ješt� p�ed námi spoustu práce a dovolím 
si konstatovat, že se nyní po�ád nacházíme na za�átku. 
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5 – SEZNAM POUŽITÝCH PRAMEN�

Archivní dokumenty 

Vojenský historický archiv (VHA) Praha: 
fond �editelství opev�ovacích prací 1935 – 1939 
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