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Technická zpráva 
 
Navrhované řešení 
 
Vzhledem ke stávu č á sti zdi z bí lý čh čihel, je optimá lní  ř es ení  tuto novou č á st odbouřát áz  ná betonový  
zá klád á přove st ji čelou znovu, vč etne  přová zá ní  nove ho zá kládu pod jiz ní  křá tkou střánou ve 2. etápe . 
Nává zá ní  ná stářou č á st zdi bude přovedeno zdvojení m čihel fáles ne ho pilí ř ku zálomení  s vloz ení m  
1 čm polýstýřenu á s př izná ní m nutý v omí tče. 
 
Vzhledem k ná kládnosti ř es ení  bude z á doučí  opřávý řozde lit do ví če etáp.  
 
V 1. etapě bý me lá bý t dokonč ená nová  konstřukče zá pádní  střáný.  Př edpoklá dá  to po odbouřá ní  
pu vodní ho zdivá přove st novou konstřukči z plný čh čihel á opátř it kořunou z betonový čh monolitičký čh 
stř í s ek ve spá du jáko u jiz  dokonč ene  opřávý č á sti zá pádní  zdi. (Pouz ití  stř í s ek z bobřovek, zmin ováne  
ve stánovisku NPÚ  není  tečhnologičký vhodne .) 
Konstřukče bý me lá bý t přovedená jáko pu vodní , tj. stř í dá ní m polí  po 7 čihlá čh, tj. 210 čm, kdý je 
výtvoř en fáles ný  sloupek uskoč ení m o 15 čm á po dáls í m poli vřá tit do stejne  linie. Zájistí  to ve ts í  
stábilitu zdi. Zá kládý zu stánou pu vodní  je tř ebá ččá 10% opřáv povřčhový čh vřstev čementovou máltou 
střz enou ná hřubo. Zdivo bude ná sledne  omí tnuto já dřovou omí tkou z obou střán á stoč eno pod finá lní  
ná te ř. Loz ná  spá řá zdivá vý s ký 125 čm bude penetřová ná ádhezní m mu stkem. Pokud bý po zbouřá ní  
pu vodní  zdi býlý zjis te ný přáskliný v zá kládečh, je nutno je sánovát podle řozsáhu pos kození . Cčá po 40 
m je nutno zdivo oddilátovát vloz ení m 1 čm polýstýřenu á zdvojení m fáles ný čh sloupku . Spá řu je vhodne  
v omí tče př iznát jáko nutu. 
 
Ve 2. etapě bý me lá bý t kompletne  zboř ená jiz ní  zeď á přoveden betonový  zá klád do u řovne  soklu 
sousední čh kolmý čh č á stí . Známená  to i přohloubení  u řovne  zá kládove  spá řý  ná min. 600 mm pod teře n. 
Zá klád mu z e bý t v ná řoz í čh přopojen vý ztuz í  vloz enou ná čhemii s č á stmi vý čhodní  i zá pádní  
podezdí vký. Celou č á st je nutno výzdí t znovu jáko u 1. etápý á omí tnout á opátř it stř í s kámi. Rohove  č á sti 
musí  bý t se zesí lený mi pilí ř ký. De lká zdi je př ibliz ne  40 m, tákz e ji není  nutno dilátovát. 
 
Ve 3. etapě bý me lá bý t doř es ená vý čhodní  č á st od jihu ke kápli, kde je moz ný  postup stejný  jáko  
u 1. etápý. 
 
Ve 4. etapě bude dokonč eno odstřáne ní  bř eč ťánu á přovedený opřávý zdivá, kteře  je pářádoxne  ási v 
nejleps í m stávu. Du lez itá  je tám zejme ná obnová kořuný zdi, kteřou bý býlo vhodne  sjednotit po čele m 
obvodu hř bitová. 
 
Zá sádní  otá zkou je polohá sluz ební ho vjezdu, kteřá  bude potvřzená me stem (přávde podobne  z boku  
vý čhodní  č á sti ná jiz ní m konči hř bitová i s ohledem ná budoučí  doř es ení  sádový čh u přáv zá hř bitovem.) 
Př edme tem dí lá je zde pouze osazení vrat šířky 3 m s povřčhovou u přávou pozink á moz ností  
zámýká ní  ná visáčí  zá mek. 
 
Dokonč ení  zdí  ve vs ečh etápá čh bude přovedeno bářvou podle poz ádávku NPÚ  přávde podobne  sve tle 
okřove , kteřá  bý sjednotilá ves keře  omí tký. Zá řoven  kořunu zdi bý býlo vhodne  ponečhát bez ná te řu v 
př í řodní  sve tle s ede  bářve  betonu. S edý  bý mohl zu stát stejne  i sokl zdi, kteřý  bý zvý s il odlis nou 
bářevností  její  plástičitu. 
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