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 Milovaní farníci, bratři a sestry, 
dovoluji si Vás oslovit touto mimořádnou přílohou, abyste byli informováni 
o nastalé situaci kolem opravy našich kostelních lavic. Ve středu pan inženýr 
Rosa, jehož nabídka vyhrála výběrové řízení na opravu kostelních lavic, rozdělal 
část lavic a bylo zjištěno, že stav současných lavic je horší než jak se zdálo 
a čekalo. 

Jsme tedy postaveni před vážné rozhodnutí, zda investovat peníze do stáva-
jících lavic, anebo pořídit úplně nové. Jedná se o velkou investici, a protože tyto 
finance budeme muset dát dohromady sami, rozhodla se ekonomická rada, 
zjistit názor farníků. Níže otiskujeme posouzení obou variant, které připravil 
Ing. Tomáš Rosa. 

Nechme si dostatečný čas na rozmyšlení a o 3333. neděli postní. neděli postní. neděli postní. neděli postní bychom provedli 
farní referendumfarní referendumfarní referendumfarní referendum.  

P. František Antonín Dostál, správce farnosti 
 

Nabídka na zhotovení lavic do kostela Nabídka na zhotovení lavic do kostela Nabídka na zhotovení lavic do kostela Nabídka na zhotovení lavic do kostela     
Povýšení sv. Kříže v Hustopečích nad BečvouPovýšení sv. Kříže v Hustopečích nad BečvouPovýšení sv. Kříže v Hustopečích nad BečvouPovýšení sv. Kříže v Hustopečích nad Bečvou    

 
SSSSTÁVAJÍCÍ STAV KOSTELTÁVAJÍCÍ STAV KOSTELTÁVAJÍCÍ STAV KOSTELTÁVAJÍCÍ STAV KOSTELNÍCH LAVIC NÍCH LAVIC NÍCH LAVIC NÍCH LAVIC     
- Lavice jsou v místech, kde bylo ponecháno při jejich 
výrobě bělové dřevo, poškozeny dřevokazným hmyzem. 
Místa s vysokou koncentrací těchto požerků vykazují 
zvýšenou křehkost a snižují tak mechanickou pevnost 
takto napadené konstrukce.  
 

- Při demontáži několika lavic byl zjištěn stav jejich 
podloží. Smrková podlaha je vlivem vzduchové mezery 
pod ní, poměrně slušně zachovalá. Ovšem nosné polštáře 
podlahy jsou vlivem působení vlhka místy zcela zničeny 
 

- Vlhko jde především od obvodových stěn, což je patrné z boků lavic, které se 
nachází v jejich těsné blízkosti. I zde je možno spatřit poškození spodní dubové 
části lavic dlouhotrvajícím vlhkem. 
 

RRRRENOVACE SOUČASNÉHO SENOVACE SOUČASNÉHO SENOVACE SOUČASNÉHO SENOVACE SOUČASNÉHO STAVUTAVUTAVUTAVU   
Dovolujeme si doporučit: 

- Sanaci podlahy pod lavicemi, její částečné odizolování minimálně v místech 
uložení nového podkladního roštu. 
- Nový impregnovaný podkladní rošt s menšími rozestupy, jež zabrání průhybu 
podlahy a vrzání. 



- Jako materiál na novou dřevěnou 
podlahu modřínové dřevo, pro lepší 
mechanické vlastnosti než má použitý 
smrk. 
- Nutnou výměnu některých poškozených 
dílů lavic (sedák, opěráková výplň, spodní 
rámový vlys opěradla atd.) či jejich částí, 
které vykazují zejména pevnostní 
nedostatky. (Takto zrenovovaná místa 
budou ovšem, i přes celkovou novou 
povrchovou úpravu, viditelně vždy odlišná 
od původní konstrukce.) 
- U menšího poškození zejména na hranách, změnu profilace těchto hran. 
- Celkovou renovaci povrchové úpravy všech částí lavic. 
- Všechny stávající lavice zkrátit tak, aby jejich čela byly vzdáleny od obvodových 
zdí minimálně 50cm.Tato vzdálenost už zabezpečí dostatečné proudění vzduchu 
a zabrání nepříznivému působení vlhkosti ze zdí na konstrukci lavice. Vznikl by 
rovněž i prostor pro lepší dostupnost lavic. 
 

Cenová kalkulace na takovouto renovaci je poměrně složitá z důvodu 
originality poškození každého kusu lavice. Předpokládané náklady na renovaci 
jedné lavice, dle navrhovaných bodů, se budou pohybovat v rozmezí 5.0005.0005.0005.000----
10.000 Kč10.000 Kč10.000 Kč10.000 Kč v závislosti na náročnosti a rozsahu provedených prací. 

 
VVVVÝROBA NOVÉ KOSTELNÍ ÝROBA NOVÉ KOSTELNÍ ÝROBA NOVÉ KOSTELNÍ ÝROBA NOVÉ KOSTELNÍ LAVICELAVICELAVICELAVICE    
- Přesná replika současné konstrukce  
z dubového masivu. 
- Přizpůsobení rozměrů lavice současným 
ergonomickým požadavkům. 
- Použití zkrácené verze lavic pro lepší 
konstrukční ochranu před vlhkostí. 

 

Cenová kalkulace na výrobu a montáž 
podlahy – celková výměra 69,9m2 
- Masivní modřínové podlahy na modříno-
vém/dubovém roštu – 75.000 Kč. 
 
Cenová kalkulace na výrobu a montáž dubové lavice – navrhovaná zkrácená 
délka 3500 mm 

- Přední čelo lavice s ozdobnými prvky  
   (dřevořezby, lištované výplně atd.)                    … 17.500 Kč17.500 Kč17.500 Kč17.500 Kč 
- Lavice se sedákem                               … 18.500 Kč18.500 Kč18.500 Kč18.500 Kč 
- Zadní krycí čelo se sedákem               … 19.500 Kč19.500 Kč19.500 Kč19.500 Kč 

 
    

Záruka na dodané výrobky a služby 10let.Záruka na dodané výrobky a služby 10let.Záruka na dodané výrobky a služby 10let.Záruka na dodané výrobky a služby 10let.    
Ing. Tomáš Rosa, Dotek dřeva 
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