Veřejná zákázká máleho řozsáhu:
Dílo: „Hřbitovní zeď Veltrusy“
Technická zpráva
Navrhované řešení
Vzhledem ke stávu části zdi z bílýčh čihel, je optimální řesení tuto novou část odbouřát áz ná betonový
záklád á přovest ji čelou znovu, včetne přovázání noveho zákládu pod jizní křátkou střánou ve 2. etápe.
Návázání ná stářou část zdi bude přovedeno zdvojením čihel fálesneho pilířku zálomení s vlozením
1 čm polýstýřenu á s přiznáním nutý v omítče.
Vzhledem k nákládnosti řesení bude zádoučí opřávý řozdelit do víče etáp.
V 1. etapě bý melá být dokončená nová konstřukče zápádní střáný. Předpokládá to po odbouřání
puvodního zdivá přovest novou konstřukči z plnýčh čihel á opátřit kořunou z betonovýčh monolitičkýčh
střísek ve spádu jáko u jiz dokončene opřávý části zápádní zdi. (Pouzití střísek z bobřovek, zminováne
ve stánovisku NPÚ není tečhnologičký vhodne.)
Konstřukče bý melá být přovedená jáko puvodní, tj. střídáním polí po 7 čihláčh, tj. 210 čm, kdý je
výtvořen fálesný sloupek uskočením o 15 čm á po dálsím poli vřátit do stejne linie. Zájistí to vetsí
stábilitu zdi. Zákládý zustánou puvodní je třebá ččá 10% opřáv povřčhovýčh vřstev čementovou máltou
střzenou ná hřubo. Zdivo bude následne omítnuto jádřovou omítkou z obou střán á stočeno pod finální
náteř. Lozná spářá zdivá výský 125 čm bude penetřováná ádhezním mustkem. Pokud bý po zbouřání
puvodní zdi býlý zjistený přáskliný v zákládečh, je nutno je sánovát podle řozsáhu poskození. Cčá po 40
m je nutno zdivo oddilátovát vlozením 1 čm polýstýřenu á zdvojením fálesnýčh sloupku. Spářu je vhodne
v omítče přiznát jáko nutu.
Ve 2. etapě bý melá být kompletne zbořená jizní zeď á přoveden betonový záklád do uřovne soklu
sousedníčh kolmýčh částí. Známená to i přohloubení uřovne zákládove spářý ná min. 600 mm pod teřen.
Záklád muze být v nářozíčh přopojen výztuzí vlozenou ná čhemii s částmi výčhodní i zápádní
podezdívký. Celou část je nutno výzdít znovu jáko u 1. etápý á omítnout á opátřit střískámi. Rohove části
musí být se zesílenými pilířký. Delká zdi je přiblizne 40 m, tákze ji není nutno dilátovát.
Ve 3. etapě bý melá být dořesená výčhodní část od jihu ke kápli, kde je mozný postup stejný jáko
u 1. etápý.
Ve 4. etapě bude dokončeno odstřánení břečťánu á přovedený opřávý zdivá, kteře je pářádoxne ási v
nejlepsím stávu. Dulezitá je tám zejmená obnová kořuný zdi, kteřou bý býlo vhodne sjednotit po čelem
obvodu hřbitová.
Zásádní otázkou je polohá sluzebního vjezdu, kteřá bude potvřzená mestem (přávdepodobne z boku
výčhodní části ná jizním konči hřbitová i s ohledem ná budoučí dořesení sádovýčh upřáv zá hřbitovem.)
Předmetem dílá je zde pouze osazení vrat šířky 3 m s povřčhovou upřávou pozink á mozností
zámýkání ná visáčí zámek.
Dokončení zdí ve vsečh etápáčh bude přovedeno bářvou podle pozádávku NPÚ přávdepodobne svetle
okřove, kteřá bý sjednotilá veskeře omítký. Zářoven kořunu zdi bý býlo vhodne ponečhát bez náteřu v
přířodní svetle sede bářve betonu. Sedý bý mohl zustát stejne i sokl zdi, kteřý bý zvýsil odlisnou
bářevností její plástičitu.
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