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Stěhujeme trezor do budovy nebo do rodinného domu 

 

1) Technické problémy spojené s nastěhováním 

2) Příklad z praxe 

3) Fotodokumentace  

4) Pojištění odpovědnosti za škodu 

 

Při stěhování trezoru vždy řešíme skupinu technických a organizačních 

problémů, které se více či méně opakují. Smyslem tohoto ebooku je podat 

zákazníkovi dostatečné vysvětlení problematiky a umožnit mu orientaci v této 

velmi specifické problematice. 

Ad 1/Technické problémy 

A – kontrola únosnosti podlah a schodišt. 
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Strop běžné administrativní místnosti má nosnost cca 300 kg/m čtvereční. Když 

vedle běžného kancelářského trezoru o rozměrech 69 x 45 x 40 cm a o váze 100 

kg postavíte dva urostlejší pracovníky stěhovací služby, máte problém. Blížíte se 

k limitu únosnosti stropu. Nosnost stropů se vždy kontroluje v součinnosti se 

stavebním technikem, nebo soudním znalcem. Zvláště pak u výrobků s hmotností 

nad 300 kg. Nosnost moderního monolitického stropu se liší od stropu 

dřevěného, klenbového, apod. Stejné je to s nosností starých schodišť. Zvláště 

dřevěných! I zde je na místě konzultace se stavebním dozorem, nebo statikem. 

Samostatnou kapitolou je nosnost nákladního nebo osobního výtahu, pokud je 

zamýšlíme použít pro transport trezoru.  

B – kontrola průchodnosti dveřmi a ostatními stavebními otvory 

Vždy je nutné předběžně zjistit, zda některý limitní rozměr tělesa trezoru není 

větší, než je skutečný průchozí rozměr dveří. A to včetně manipulační rezervy, 

kterou je zapotřebí započítat na podestách a na úzkých chodbách. To samé platí 

o průchodu tělesa trezoru okny a dalšími stavebními otvory. (I uměle vytvořenými 

pro případ stěhování) Je zapotřebí dávat pozor i na náběh rozměru tělesa při 

rotaci kolem osy (natáčení na schodišti a před dveřmi). Při rotaci o 90 stupňů se 

zvyšují nároky na rozměry prostoru až na rotační radius úhlopříčky trezoru!    
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C – kontrola odolnosti podlah a ohranění stupnic schodišť 

Při stěhování je vždy nutné kontrolovat odolnost podlahy před poškozením. 

Pokud vezeme trezor na prostředku s gumovými pneumatikami, je obvykle vše 

v pořádku. Ovšem pokud je transport realizovaný na paletovém nízkozdvižném 

vozíku s kovovými koly, je bezpodmínečné nutné podkládat pod kola například 

pásy zátěžového koberce, nebo kartony. Při stěhování je rovněž nutné dávat 

pozor na stržení ohranění stupnic schodiště. Pokud je reálná obava z jejich 

poškození, je nutné volit jiný způsob stěhování. Například vytažení trezoru po 

nakloněné rovině tvořené fošnami, nebo lepenými můstky. 

D – kotvení trezoru 

Některé trezory je nutné k dosažení platnosti certifikátu na místě instalace 

pevně spojit s konstrukcí stavby – obvykle s nosnou zdí, nebo kotvením do 

podlahy. A to i přes to, že trezor váží několik set kilogramů a více. Před 

samotnou instalací je zapotřebí změřit zdivo a podlahy detektorem a 

zkontrolovat, zda ve výši budoucí kotvy není elektrické vedení, či vodovodní 

trubky, podlahové vytápění, apod… Samotné kotvení se dnes provádí 

chemickými, nebo rámovými kotvami, či ocelovými svorníky vrtanými skrze 

nosné zdi.                                                                                       
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E – domluva s majitelem budovy 

Než se pustíme do vlastního stěhování, je zcela na místě osobní domluva 

s majitelem nebo správcem budovy. Součástí dohody je určení trasy stěhování, 

způsobu přepravy a vzájemná domluva na všech technických detailech operace. 

Zanedbání tohoto kroku mívá vážné důsledky pro obě strany. O domluvených 

skutečnostech je vhodné provést zápis například do stavebního deníku, nebo je 

zanést do písemné objednávky stěhování, apod… 

Ad 2 /Příklad z praxe 

Popíši zde jednoduchý – dalo by se říci základní případ. 

Trezor typ SL II/S nastěhovat do přízemí – zázemí prodejny. Hmotnost tělesa cca 

480 kilogramů. Byla provedena kontrola přepravní trasy a zjištěny kvalita podlah. 

Všechny potřebné rozměry dveří a vrat vyhovovaly budoucímu průchodu tělesa 

na paletovém vozíku. Tyto skutečnosti byly projednány s vedoucím prodejny. Ten 

určil finální polohu tělesa trezoru. Pod kola vozíku byly podloženy kartony. Před 

nastěhováním byly vystěhovány části nábytkové stěny, které by překážely 

v manipulaci s trezorem na místě instalace. Tím bylo učiněno zadost přípravě na 

vlastní stěhování. /V požadavku nebylo kotvení, takže se neprováděla kontrola 

zdiva v místě budoucího kotevního otvoru./  
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Ad 3 /Fotodokumentace zakázky 

 

 

 

 

 

 

 Štítek trezoru 

 Váha 480 kilogramů 
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Příjezd na parkoviště u prodejny a vytažení trezoru z dodávky. 
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Detail vytažení trezoru 
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Trezor je vytažený z dodávky na chodník. 
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Trezor je naložený na manipulační nízkozdvižný vozík. 
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Manipulace s trezorem na místě instalace. 
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Upřesňování polohy tělesa trezoru na místě instalace. 
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Trezor byl nakonec posunut z rohu místnosti o 1 metr doleva. 
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Velké finále s fotem – trezor nastěhovali pan Jiří Krátký, TELEFON 604 775 330 

 a František Študlar, TELEFON 608 500 803. 
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Ad 2 /Pojištění odpovědnosti za škodu 

Při stěhování jsme pojištěni na škodu ve výši 5.000.000,- Kč.  

Případné dotazy směrujte na telefon 608 500 803. Rád Vám je odpovím. 

 

 

František Študlar 

www.trezory-studlar.com 

www.klicovesystemystudlar.cz 

http://www.trezory-studlar.com/
http://www.klicovesystemystudlar.cz/

