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1 ZÁKLůDNÍ ÚDůJE 

1.1 IDENTIFIKůČÍ ÚDůJE STAVBY 

 

P EDM T 
PRUZKUMU :  

STůVEBN  TECHNICKÝ PR ZKUM OBJEKTU 
URČENÉHO K DEMOLICI 

OBJEDNATEL : M STO ČESKÝ KRUMLOV 
KůPLICKÁ 439 
ČESKÝ KRUMLOV 
381 18 

MÍSTO STůVBY: VEDLE PLAVECKÉHO BůZÉNU 

OBEC: ČESKÝ KRUMLOV 

DůTUM PROVEDENÍ 
PRUZKUMU: 

17. 12. 2013 

 
 
 

1.2 ZPRACOVATEL ZÁV REČNÉ ZPRÁVY 

 
Zpracovatel pr zkumu:  Zpracovatel zprávy:               
Petr Balvín 
www.omnipure.cz 
petr.balvin @omnipure.cz 
 

 Petr Balvín                              
+420 737 256 608 
 

 

1.3 VÝCHOZÍ ÚDůJE ů PODKLůDY 

Výchozím podkladem pro vypracování tohoto stavebn  technického pr zkumu byla podrobná 
prohlídka objektu na míst  spolu s odb rem vzork  stavebních materiál .  
 
 
 

1.4 POUŽITÉ NORMY 

 

Stavebn  technický pr zkum výskytu azbestových materiál  vychází  z národní legislativy 
České republiky s p ihlédnutím  k evropským normám a obecn  platným postup m 
provád ní pr zkumu v okolních zemích. Zejména pak Vyhláška 4řř/2006 a Zákon 106/2005 
sb., O odpadech. 
 
 

2 PR ZKUM OBJEKTU 

                                              

P edm tem pr zkumu byl objekt stávající ubytovny Ěobrázek č.1ě, který je na výše uvedené 
adrese, který bude odstran n. V dob  provád ní stavebn  technického pr zkumu nebyly 

http://www.omnipure.cz/
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n které místnosti p ístupné. Toto však nem lo žádný rozhodný vliv na záv rečná zjišt ní.  
Jedná se o jednopodlažní d evostavbu s pultovou st echou. Obvodové st ny jsou oplášt né 
deskovým materiálem, který byl pozitivn  testován na p ítomnost azbestových vláken 
(obrázek č.1). Podbití st echy a štíty jsou navíc obloženy d ev ným obkladem Ěobrázek č.2ě. 
Vlastní st echa je pak provedena z eternitových vlnitých šablon. 
 

 

   

                             obrázek č.1                                  obrázek č.2                         

 

V p ípad  vnit ních p íček je st na provedena jako d ev ný panel oplášt ný z vn jší i vnit ní 
strany deskovými materiály, které byly p edm tem odebraných vzork  č.1,2.  

Podhledové konstrukce jsou provedeny ze sololitových desek, ale lze p edpokládat, že nad 
t mito deskami jsou desky s obsahem azbestu, tak jak je to b žné u podobných konstrukcí 
Ěobrázek č.3,4). 

   

                             

   

                                      obrázek č.3                         obrázek č.4                         
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N které vnit ní konstrukce byly dodatečn  oplášt né deskovými materiály na bázi d eva 
Ěobrázek č.5). Nov jší elektroinstalace je pak vedena p edevším v lištách Ěobrázek č.6). Lze 
p edpokládat, že pod n kterými prvky elektroinstalace se mohou nacházet ojedin lé 
podkladové destičky s obsahem azbestových vláken. 

 

  

                                       obrázek č.5                       obrázek č.6                         

 

2.1 ODEBRůNÉ VZORKY MůTERIÁL  

 
V pr b hu provád ní stavebn  technického pr zkumu byl proveden odb r 4ks vzork  
stavebních materiál . Vzorky byly označeny po adovými čísly 1-4 a byly p edány 
akreditované laborato i č. 1163, společnosti ůLS Czech Republic s.r.o., jejíž akreditační 
osv dčení je p ílohou č.1 této Záv rečné zprávy. Protokol  o zkoušce evidovaný pod číslem 
zakázky PR1361864 je p ílohou č.2 této Záv rečné zprávy.  

Vzorek č.1 
Deska příčky - pozitivní na obsah azbestových vláken 

Ěmísto odb ru – 1.NP, chodba zadní část) 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

Místo odb ru 
vzorku  č.1 
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Vzorek č.2 
Deska příčky - pozitivní na obsah azbestových vláken 

Ěmísto odb ru – 1.NP, pokoj) 
  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 

Vzorek č.3 
Deska vn jší obvodového plášt  - pozitivní na obsah azbestových vláken 

Ěmísto odb ru – 1.NP, východní strana objektu ) 
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

Místo odb ru 
vzorku  č.2 

Místo odb ru 
vzorku  č.3 
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Vzorek č.4 
Deska vn jší obvodového plášt  - pozitivní na obsah azbestových vláken 

Ěmísto odb ru – 1.NP, západní strana objektu) 
  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 

 

2.2 MůTERIÁLY S VÝSKYTEM AZBESTU  (U OBRÁZK  OZNůČENY SYMBOLEM               ) 

  
V rámci provedeného stavebn  technického pr zkumu s ohledem na výskyt azbestu výše 
uvedeném objektu byla zjišt na přítomnost azbestových materiál  v : 
 

- deskové materiály v konstrukci vnit ních p íček 
- vnit ní deska obvodových st n 
- vn jší deska obvodových st n 
- st ešní vlnitá krytina 

 
 
 
 

2.3 MůTERIÁLY S MOŽNÝM VÝSKYTEM AZBESTU  (U OBRÁZK  OZNůČENY SYMBOLEM               ) 

 
Ve výše uvedeném objektu se v pr b hu provád ní stavebn  technického pr zkumu 
s ohledem na výskyt azbestu nacházely tyto materiály s možným výskytem azbestu: 
 

- deskové materiály nad stávajícím podhledem 

Místo odb ru 
vzorku  č.4 
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- - ojedin lé podkladní destičky pod prvky elektroinstalace 
 

 
Je pot eba mít na pam ti, že pr zkum nemohl zohlednit veškeré skryté konstrukce. P i 
provád ní jakékoliv práce, kdy bude zasahováno do konstrukcí je nutné v p ípad  nalezení 
podez elých materiál , které tato zpráva nezmiňuje, tento pr zkum doplnit, tak aby se 
potvrdila, respektive vyvrátila p ítomnost azbestových materiál  ve stavb . 
 
 
 

2.4 ZÁV R 

 
Z výše uvedeného pr zkumu lze konstatovat, že stavebn  technický pr zkum s ohledem na 
výskyt azbestu potvrdil ve výše uvedeném objektu výskyt azbestových materiál .  
 
Vlastní postupy odstraňování materiál  s obsahem azbestových vláken nejsou součástí této 
zprávy a budou vypracovány v souladu s vlastní projektovou dokumentací a platnou 
legislativou. 
 
 
 
V Klecanech 1. 1. 2014    
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