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průvodní a technická zpráva 

 

 

A. identifikační údaje 

 

 A.1 údaje o stavbě  

 - název stavby: kaple Sv. Máří Magdalény 
                 - místo stavby: Buštěhrad 

 
 - předmět projektové dokumentace: údržbové práce - dokumentace  
 pro ohlášení stavby 

- sloh a datování objektu: stavba z roku 1848   

 A.2 údaje o stavebníkovi: 

 - vlastník objektu, stavebník: Město Buštěhrad 

  

- památková ochrana: KP číslo ÚSKP: 40157/2-4003 

 - pozemek - parc. č. 1673 

 

A.3 údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 

 projektant: autoriz. architekt Miloslav Hanzl – registrace CKA 02 374, 

 – IČO 13261576, Pětihostská 201, 251 66 Senohraby  

 tel. 724084560, hanzl.w@seznam.cz  

 Datum zpracování: 6.2017  

 Číslo zakázky: 0617 

 A.4 seznam vstupních podkladů: 

- zaměření stávajícího stavu – INDESS 4.2017 
- statický průzkum – SST ing. Svoboda Praha, 1.2015 
- stavebně technický průzkum obhlídkou, bez zpřístupnění z lešení - Hanzl 
5 .2017 
- orientační restaurátorský průzkum barevnosti – zajišťuje stavebník 
samostatně 

 - fotodokumentace – Hanzl 5. 2017 
 

- konzultace v rozpracovanosti s ing.arch. Evou Volfovou – NPÚ ÚOP 
středních Čech v Praze dne 12.6.2017 na pracovišti v Praze … bez 
připomínek   
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SITUACE 
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B. dokumentace stavebního objektu - architektonicko 

stavební část 

 

  - technická zpráva 

 B.1 - specifikace a účel objektu, historické foto 

 

 

Kaple, zasvěcena patronce města Sv. Máří Magdaleně je největší z celkem 
pěti kaplí a kapliček ve městě Buštěhrad, jako jediná se zvonicí. Byla 
vystavěna na Náměstí proti baroknímu pivovaru v r. 1848. Jedná se o 
osmibokou hranolovou stavbu s hranolovou vížkou. Interiér je plochý – 
klenutý  a na zvonici jsou dodnes dva zvonky.  
 
 
 

 

 
Kaple sv. Máří Magdalény na pohlednici – první pol. 20.stol. 
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                                        detail Kaple sv. Máří Magdalény 

  

 

B.2 - stávající stav – 5.2017, fotodokumentace 

 

fotodokumentace 5.2017 
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        severní fasáda  

      

 
západní průčelí 
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 jižní fasáda 
  
 

 
  východní  fasáda  
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stávající stav – 5.2017 

 

- zastřešení, odvodnění střech – krytina z cihelných pálených prejzů (bez 

odvodňovacích střešních žlabů) – uvolněná a poškozená, rozpadající se 

maltování. Dešťová voda je odváděna od objektu volně po terénu. Krytina je i 

přes poškození převážně funkční, do objektu nezatéká. 

 
 

 

- odvodnění - vlhkostní poměry v úrovni základů – v současné době je 

odvodnění nefunkční – bez údržby, zatéká k základové spáře 

 
 

- soklové omítky – novodobé soklové omítky vykazují vlivem vlhkosti a 

mrazových cyklů velkoplošné poškození. Provedené odvlhčení těchto partií 

je dlouhodobá záležitost a soklové partie je třeba doplnit pevnou 

provzdušněnou omítkou, navázanou na provzdušňovací systém kolem 

objektu. 
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- omítky exteriéru v plochách – převážně novodobé omítky z 80.let 

20.století jsou silně poškozené. Viditelné pozůstatky omítek původních 

(převážně v horních pod římsových partií) vykazují pouze povrchové 

poškození. 

 

 
 

- omítky interiéru – soklové partie rozpadlé vlivem vlhkosti, nadsoklové části 

opatřeny novodobým bílým nátěrem 
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- podlaha interiéru – neprodyšné, novodobé teracové dlaždice 

 
  

- nátěry omítaných stěn – novodobá úprava z 80.let  je plošně poškozená. 

Na původních vrstvách zajišťuje stavebník samostatně zjišťovací průzkum, 

pro zjištění vývoje historické barevnosti 

 

- výplně otvorů –  truhlářské prvky – okna, dveře, převážně poškozené  
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- statické poruchy – pukliny způsobené pohybem zdiva v rovině podzákladí 

– posudek SST Praha (stavebník zajistí kontrolní sádrové terče). Pukliny 

probíhají svisle průběžně od říms až k soklové partii. Poškození se propisuje 

až do interiéru, kde je zasažena i plochá klenba -  

 
 

 
Z posudku vyplívá: obvodové zdivo kapličky, které spočívá částečně na konstrukci 
sousedících bývalých pivovarských sklepů, je potrhané. Trhliny se projevují 
dlouhodobě, nejedná se o aktuální a akutní problém. Není ale ověřeno, zda se jedná 
o poruchy aktivní, nebo zda je konstrukce konsolidovaná. Za tímto účelem zajistí 
investor osazení kontrolních pásků a jejich sledování až do doby zahájení 
oprav.  

V případě, že bude prokázáno, že rozvoj poruch pokračuje, zásadním 
opatřením bude odstranění příčin. Budou provedeny kopané sondy pro ověření 
způsobu a hloubky založení zdiva kapličky a opěrné zídky. Následně budou na 
základě zjištěných okolností navržena nutná opatření, spočívající v zajištění 
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základů objektu (mikropiloty, podezdění apod.) formou dodatku této projektové 
dokumentace. 

 

       B.3 - zásady architektonického, funkčního a výtvarného     

řešení  
  

 Navrhované úpravy budou plně respektovat skutečnost, že se jedná o obnovu 

historického objektu.  

 Charakter objektu nebude nijak měněn. Do vlastní hmoty bude zasahováno 

pouze v nezbytně nutném rozsahu.  

 Fasády budou odborně ošetřeny (čištění, konsolidace erodovaných částí, 

hmotové doplňky, výměna soklových ploch omítek a doplnění omítkových vrstev 

v horních částech). 

 Závěrem bude provedena finální barevná úprava vápennou technologií dle 

výsledků zjišťovacího průzkumu. 

  

 

         B.4 - základní přístup z hlediska památkové péče 

  

Obnova fasády kostela vyžaduje citlivě provedený zásah s maximálním 
fixováním a prezentací stávajících konstrukcí a jejich povrchů. 
        Základní podmínkou a cílem obnovy je zachování výpovědní hodnoty 

s  potlačením výrazu všech novodobých doplňkových zásahů.  

 Příprava celé akce bude probíhat za úzké součinnosti investora, projektanta a 
zástupců památkové péče. Při vlastní realizaci je dále zapotřebí zajistit součinnost a 
kooperaci všech výše uvedených složek. 
  
 
 

B.5 - zjišťovací (orientační) restaurátorský průzkum  
 

Zajišťuje stavebník samostatně – k výsledkům bude přihlédnuto v rámci 

realizace obnovy. 

Pro potřeby projektu bylo přihlédnuto k jednoduchému průzkumu odhalených 

souvrství bez sondážních prací – obhlídkou. 

 

 

B.6 - popis stavebně konstrukčního řešení 
 

  

  B.6.1 - přípravné práce 
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odhad délky realizace … 6 měsíců 

zařízení staveniště: 

- voda – odběrné místo zajistí investor v dostupné vzdálenosti přes staveništní 

měření (max. 50 m) 

- el. přípojení – odběrné místo zajistí investor v dostupné vzdálenosti napojení 

přes stavební měření (max. 50 m) 

- mobilní WC  

- skladová buňka 

- stavba na pozemku vlastníka … bez záboru veřejné prostranství  

 

lešení:  pro realizaci bude vybudováno celoplošné lešení  

 …. cca 160  m2  

+ zajištění stavby … ocelové pletivo osazené na plášť lešení do v. 2 000 

s brankou v ocelovém rámu s petlicí a visacím zámkem  … 60 m2  

 

Práce nestavebního charakteru: 

- fotodokumentace realizace – foto v průběhu prací 

- archeologický dohled při výkopech drenáží 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

B.6.2 – stavebně restaurátorské práce  
     

    

TABULKA ÚPRAV STĚN ,  doporučené materiály : 

 

úprava ozn. A … omítka soklové partie … celkem 12 m2 
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- odstranění omítky soklů na zdivo (odvoz sutě na skládku) 

- proškrabání spár do hl. 20 mm (zdivo cihelné) 

- omytí vodou 

- vyrovnání podkladu čistě vápennou maltou 

- vytvoření finální plochy jednovrstvou hrubou sušící hydraulickou maltou (na 

bázi románského cementu – např. KEMASAN) – jednovrstvá hrubá strhávaná 

omítka lžící  

- vápenný sjednocující pačok 

- finální vápenný nátěr (Porokalk) v barevnosti dle výsledků restaurátorského 

průzkumu …. Předpoklad -  odstín žulová šeď 

-   

o - nejdříve provedení velkoplošných vzorků struktury omítky a 

nátěru k odsouhlasení  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

úprava ozn. B …  omítka nad soklové partie ….  

                               ….  celkem  18 m2 

 

 
  

- odstranění poškozené části omítky na zdivo (odvoz sutě na skládku) – 

odstranění do vodorovné linie 

- proškrabání spár do hl. 20 mm (zdivo cihelné) 

- omytí vodou 

- vyrovnání podkladu čistě vápennou maltou 

- vytvoření finální plochy dvouvrstvou - štukovou sušící hydraulickou maltou 

(na bázi románského cementu – např. KEMASAN) – jednovrstvá omítka 

utažená dřevem  

- vápenný sjednocující pačok 

- finální vápenný nátěr (Porokalk) v barevnosti dle výsledků restaurátorského 

průzkumu …. Předpoklad -  odstín okr světlý 

-   

- nejdříve provedení velkoplošných vzorků struktury omítky a nátěru 

k odsouhlasení 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

úprava ozn. C … omítka nad soklové partie …. původní omítkové souvrství 

                             …. celkem  50 m2 

 
 

- opatrné oškrabání ploch špachtlemi na pevnou primární vrstvu  

- odstranění degradovaných částí omítky 

- proškrabání drobných puklin (statické poruchy – pukliny řešit v předstihu) 

- omytí vodou 

- oprava poškozeného jádra vápennou maltou 

- oprava chybějící lícové vrstvy štukem 

- vápenný sjednocující pačok 

- finální vápenný nátěr (Porokalk) v barevnosti dle výsledků restaurátorského 

průzkumu …. (upřesnit odstín po zpřístupnění a průzkumu a plošných 

odkryvů) 

o - nejdříve provedení velkoplošných vzorků k odsouhlasení 

o  

- vodorovné plochy u oken po vyzrání opatřit hydrofobizací … Porosil VV plus 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

úprava ozn. D … omítkové římsy  celkem … 22 m´ 

 

 
 

- přebroušení, oškrabání ploch na pevnou primární vrstvu  

- proškrabání puklin  
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- omytí vodou 

- oprava poškozeného jádra vápennou maltou 

- oprava chybějící lícové vrstvy (nepřetahovat sousední lícové 

plochy) 

- vytažení a srovnání hran 

- vápenný sjednocující pačok 

- finální vápenný nátěr (Porokalk) v barevnosti dle výsledků restaurátorského 

průzkumu …. (upřesnit odstín po zpřístupnění a průzkumu a plošných 

odkryvů) 

- nejdříve provedení velkoplošných vzorků k odsouhlasení 

 

- vodorovné plochy po vyzrání opatřit hydrofobizací … Porosil VV plus 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

úprava ozn. E … omítka soklové partie interiéru … celkem 31  m2  … do v. 

1 600 mm 

 
 

- odstranění omítky soklů na zdivo (odvoz sutě na skládku) do v. 1 200 mm 

o nejdříve dokončit průzkum barevnosti omítek 

- proškrabání spár do hl. 20 mm (zdivo cihelné) 

- omytí vodou 

- vyrovnání podkladu čistě vápennou maltou 

- vytvoření finální plochy dvouvrstvou - štukovou sušící hydraulickou maltou 

(na bázi románského cementu – např. KEMASAN) – jednovrstvá omítka 

utažená dřevem  

- vápenný sjednocující pačok 

- finální vápenný nátěr v barevnosti dle výsledků průzkumu barevnosti  …. 

Předpoklad -  odstín teplá bílá 

-   

- nejdříve provedení velkoplošných vzorků struktury omítky a nátěru 

k odsouhlasení 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

úprava ozn. F … omítka nadsoklové partie interiéru …. původní omítkové 

souvrství celkem 35 m2   

 

 
 

- opatrné oškrabání ploch špachtlemi na pevnou primární vrstvu  

- odstranění degradovaných částí omítky 

- proškrabání drobných puklin (statické poruchy – pukliny řešit v předstihu) 

- omytí vodou 

- oprava poškozeného jádra vápennou maltou 

- oprava chybějící lícové vrstvy štukem 

- vápenný sjednocující pačok 

- finální vápenný nátěr v barevnosti dle výsledků průzkumu barevnosti  …. 

Předpoklad -  odstín teplá bílá 

 

 - nejdříve provedení velkoplošných vzorků k odsouhlasení 

 

 

úprava ozn. G … omítka klenby interiéru … celkem 7 m2 
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- opatrné oškrabání ploch špachtlemi na pevnou primární vrstvu  

- proškrabání drobných puklin (statické poruchy – pukliny řešit v předstihu) 

- omytí vodou 

- oprava poškozeného jádra vápennou maltou 

- oprava chybějící lícové vrstvy štukem 

- vápenný sjednocující pačok 

- finální vápenný nátěr v barevnosti dle výsledků průzkumu barevnosti  …. 

Předpoklad -  odstín teplá bílá 

-  

 - nejdříve provedení velkoplošných vzorků k odsouhlasení 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

úprava ozn. H   pukliny v klenbě  celkem 6  m´ 

 

provádět po jednoduchém podepření a po vyklizení a vyčištění rubu klenby v 

krovu  

 

 
 

- proškrabání puklin  

- omytí vodou 

- volné klínování dubovými klínky + kousky cihel  

- oprava poškozeného jádra vápennou maltou 

- oprava chybějící lícové vrstvy (nepřetahovat sousední lícové 

plochy) 

- vápenný sjednocující pačok 

finální vápenný nátěr …. Viz. G 

 

úprava ozn. CH … úprava omítek zvonicového patra… celkem 12 m2 
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- opatrné oškrabání ploch špachtlemi  

- odstranění drobné plochy degradovaných částí omítky 

- omytí vodou 

- doplnění obnažených ploch čistě vápennou omítkou jednovrstvou utaženou 

dřevem … cca 20 % plochy 

- vápenný sjednocující pačok 

-   finální vápenný nátěr -. odstín teplá bílá 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOPORUČENÉ MATERIÁLY: 

 

- použité vápno: kaše z kusového, uleželého vápna hustota 12 (váha cca 

1,5kg/l) – varianta, uležené aktivované hašené vápno „Čertovi schody“  

- písek: kopaný se spojitou granulací od 0,01 – 6mm (nejlépe místní 

 zdroj) 

 - voda záměsová: pitná, bez příměsí solí a organických nečistot 

 - tónovací pasta: směs pigmentů BAYFERROX (žlutá, černá) v pastě 

- hydraulické sušící malty KEMASAN 

 - vápenný nátěr omítek fasád POROKALK 

 - finální hydrofobizace … POROSIL VVplus 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tabulka stavebních úprav 

 

ozn. 1/S nová drenáž ….V.Č. A.1 …. Celk. dl, 17,5  m´ 

 provádění současně se vzduchovým kanálem  

- odstranění okapního betonového žlabu ´š. cca 30 cm…1 cca 12 m  

 

- provedení 2x sondy cca 600/600 hl. 700 mm (1x horní partie u komunikace + 1x 

v dolní partii – pro zjištění stavu a hloubky základové spáry …. v případě mělkého 
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založení dojde k postupnému podezdění základů …. není součástí výkazu 

výměr) 

 

- provedení výkopu kolem objektu – š. cca 500 mm, hl. 750 mm – šikmo od spádovat 

od objektu 

- na dno vložení geotextilie 100 

- položení drenážní pvc trubky průměr 50 mm (cca 400 mm od základů ve spádu 

k výtokům) 

- přesypání trubky štěrkem fr. 16-32 v tl. Cca 200 mm 

- uzavření násypu položenou geotextilií 

 

odtok: …  

- v koncových polohách provést 1x vrt do stávající betonové zdi (1x otvor vytvořen 

v čele nového zdiva)… průměr 80 mm, tl. cca 300 mm 

 

ostatní práce …. součást vzduchového kanálu 2/S 

    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ozn. 2/S soklový větrací kanál  V.Č. A.1. … Celk. dl,   18,5 m´ 

provádění současně s drenáží 

větrací kanál: 

- provedení podkladního betonu u paty zdiva (vyrovnání pro kanál) … š. 250 mm tl. 

cca 50 mm ( na štěrkovém podsypu u drenáže) 

- vyzdění obvodového kanálu ve vzdál. od zdiva kaple cca 100 mm -  zdivo tl. 150 

mm z cihel betonových na cementovou maltu do v. cca 400 mm  

- překrytí kanálu betonovou cihlou na plocho opřenou o zdivo kaple 

-  kryt kanálu opatřit betonovým klínem t. 50 – 80 mm 

- vnější plochu kanálu opatřit hydroizolační cementovou stěrkou 

 

odvětrání: … výfuk, sání 

- v koncových polohách provést propojení kanálu s exteriérem …. 3x vrt do stávající 

betonové zdi (1x otvor vytvořen v čele nového zdiva)… průměr 120 mm, tl. cca 300 

mm 

 

zásyp: 

- výkop provedení při drenáži … zasypání hutněnou jílovou zeminou /ucpávka) 

mocnost cca 450 mm š. 250 mm 

 

ostatní práce …. součást okapního chodníku 3/S 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ozn. 3/S okapní chodník ..V.Č. A.1 …. Celk. dl, 16,5  m´  

provádění po dokončení drenáže a vzduchového kanálů s násypem 

 

 

 
 

- provedení štěrkového podsypu fr. 3-4 mm v tl. cca 50 mm 

- uložení nejlépe druhotných žulových či čedičových dlažebních kostek š. 500 

mm ve spádu cca 2% od objektu …. kolem objektu na sraz s prosypem jílovým 

pískem  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ozn. 4/S podlaha interiéru … 10,5 m2  

realizace nového souvrství s ohledem na zvýšenou vlhkost 

 
 

- odstranění stávajících betonových – teracových dlaždic 

- odtěžení podkladu v tl. cca 150 mm (předpoklad – beton) 

 

- nový celoplošný hutněný štěrkový podsyp štěrkem fr. 16 – 32 tl. cca 120 mm 

- štěrkový posyp štěrkem fr. 3-4 mm tl. cca 30 mm 

 - uložení nové cihelné dlažby- cihelná dlažba BELETA - cca 200/200/30   
do čistě vápenné malty – kladení na koso (pomalé zrání – cca 10 dní 

nevstupovat) 

- po vyzrání dlažbu (mimo spár) opatřit olejovým voskovým nátěrem  OSMO 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ozn. 5/S vstupní práh… 0,5 m2  

 

 
 

- odstranění stávajícího betonového prahu 

         - odtěžení podkladu v tl. cca 200 mm š. 450 mm  (předpoklad – beton) 

 - nový práh cihly mrazuvzdorné KLINKER 290/140/65 na stojato – vazba 

  na šířku prahu 

 - spára vyplněna mrazuvzdornou směsí pro Klinker 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

ozn. 6/S pukliny ve zdivu  celkem  7,5 m´puklin , celkem  12 ks systému 

Helifix po dl. 800 mm 

úprava navazuje na statický posudek SST ing. Svoboda Praha, 1.2015 
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- proškrabání puklin  

 - vymytí vodou  

- volné klínování trhlin kousky cihel a kamene na cementovou maltu 

- sepnutí trhlin vložením nerezové výztuže na vnějším líci zdiva - 
systém 

Halifix. Hlavní komponenty - výztuž HeliBar a tmel HeliBond MM3 .  
- vyfrézování drážek do hl. 35 mm do zdiva dl 800 mm … celkem 10 m 
- do vnějšího líce zdiva budou kolmo na trhlinu vloženy pruty HeliBar O8 mm 
délky 80 cm. v osové vzdálenosti cca 50-70 cm od sebe.  
- trhlina bude vyplněna jemnou cementovou maltou, zatlačenou do maximální 
hloubky.  
 
Postup a způsob provedení bude upřesněn podle technologických pokynů 
výrobce. 
 
- pře vystižené pukliny bude vložen pruh výztužné tkaniny do omítky. Nejdříve 
budou dutiny (trhlina) vyplněny úlomky kamene a maltou. Výztužná tkanina 
omítky bude na obou stranách kotvena do zdiva (do spár). Osazena tkaniny 
nikoliv přímo na líc zdiva, ale do cca 1/3 tloušťky omítky směrem od povrchu. 
 

 

Finální úprava povrchů viz. A,B,C 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ozn. 7/S prejzová krytina – rozebrání + nové položení … 35 m2 
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 -  celoplošné rozebrání krytiny  

 - protřídění a očištění prvků krytiny a uložení 

 - provizorní zaplachtování 

  po vyčištění krovu a úpravě krovu – viz 8/S  

 - nové položení ve stávajícím systému … nová krytina cca 30% plochy 

 - zamaltování pokrývačskou maltou 

 

 

 

 

 

 

ozn. 8/S prostor krovu lodě a věžičky – vyčištění 19 m2 
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 - celkové vyčištění od suti a holubího trusu 

 - celkové očištění dřevěných krovových prvků (není vyloučena drobná 

 výměna prvků – skryté poruchy … není ve výkazu výměr) 

 - vyčištění a vyplnění trhlin v klenbě  cementovou maltou 

 - prostříkání dřevěné konstrukce Bochemitem QB 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.6.3 - TABULKA PRVKŮ – kovářské a zámečnické, truhlářské, klempířské 
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Prvky kovářské a zámečnické 

 

 

Prvek ozn. 1/Z - 1x nová provlékaná dveřní mříž dvoukřídlová – 900/1900 

 Kovářské provedení - DOMĚŘIT 

 - 4x očištění stávajících trnů ve zdivu 

 Nový prvek: 

 - kované pásy nýtované 

 - 4x nýtované oko závěsu 

 - 1xpár – nýtovaná oka pro visací zámek  

 - nový nátěr aktivní kovářskou grafitovou barvou - černá 

 

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Prvek ozn. 2/Z - 1x stávající vrcholový ocel. zlacený kovaný kříž s měděnou 

cibulkou (kříž ocel, cibulka měď) 

 

 
 

- vyjmutí prvku z konstrukce – dílenská oprava 

 

 - očištění kovu od rzi 

 - drobná kovářská a klempířská oprava 

  

 - kříž …. nové zlacení 

 

Nové osazení na původní místo se separací mědi a ocel. části olověnou vložkou  

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Prvek ozn. 3/Z - 1x stávající  vrcholový ocel. kovaný kříž s měděným límcem 

a cibulkou 
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 - vyjmutí prvku z konstrukce – dílenská oprava 

 

 - očištění kovu od rzi 

 - drobná kovářská a klempířská oprava 

  

 - kříž s hrotnicí …. nové zlacení 

 

Nové osazení na původní místo se separací mědi a ocel. části olověnou vložkou 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

prvek ozn. 4/Z … 4x kovaná mřížka na odvětrání 190/190 

 

- výroba a osazení nového kovářského prvku … kovaná žíhaná nerez 

- rámeček 20/3 mm 

- dělící tyčky průměr 6 mm 

Kotveno pomocí 4x vrutů do hmoždinek 

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Prvky truhlářské 

 

Prvek ozn. 1/T 1x vstupní dveře 

 
 

-  očištění 

- drobná truhlářská oprava, dílčí přebroušení a tmelení 

- odstranění novodobého štítku s klikou 

- nová kovaná klika se štítkem … dohledat v antiku 

- odstranění druhotných táhlových závěsů 

- 4x nový kovaný závěs křížový – dohledat v antiku či kovářská výroba 

 

- povrch – lazurní nátěr voskový olej OSMO …. Ořech 

- kov …. aktivní kovářská barva grafitová  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prvek ozn. 2/T 1x vstupní poklop do věže 

 

 
 - vyjmutí z konstrukce 
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-  očištění 

- drobná truhlářská oprava, dílčí přebroušení a tmelení 

- povrch – lazurní nátěr voskový olej OSMO …. Ořech 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prvek ozn. 3/T -  3x oválné okno … oprava 

 

 
 

 

     - vyjmutí z konstrukce (2x lavičník) 

- vyjmutí zasklení z drátoskla 

-  očištění 

- drobná truhlářská oprava, dílčí přebroušení a tmelení 

 - povrch – lazurní nátěr voskový olej OSMO …. Ořech 

 - nová výplň …. nerezové pletivo … oka 10/10 mm tl. drátu 1 mm 

 …. kotveno nerez vruty a zajištěno v drážce sklenářským tmelem 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prvek ozn. 4/T -  3x okno žaluziové   …. oprava 

 
 

     - vyjmutí z konstrukce 

-  očištění 
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- drobná truhlářská oprava, dílčí přebroušení a tmelení 

 - povrch – lazurní nátěr voskový olej OSMO …. Ořech  

 - nové osazení na původní místo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prvek ozn. 4.1/T -  1x okno žaluziové….. výroba kopie 

 
 

     - vyjmutí torza žaluzie z konstrukce 

- výroba přesné kopie 

 

 - povrch – lazurní nátěr voskový olej OSMO …. Ořech  

 - nové osazení na původní místo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prvek ozn. 5/T zvonová konstrukce věžičky 

v době zpracování dokumentace nepřístupno – vlastní zvony nejsou předmětem 

řešení 
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-  očištění 

- kontrola konstrukce a spojů 

- drobná truhlářská oprava + napuštění fermeží 

- očištění kovových prvků + nátěr kovářskou černou barvou 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prvky klempířské  
 

 

Prvek ozn. 1/P -  krytina věžičky 

 
 

-  očištění 

- kontrola spojů a kotvení 

- drobná klempířská oprava 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Prvek ozn. 2/P -  úžlabí, lemovací plechy 
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provádění v součinnosti s opravou krytiny 

 

-  očištění 

- kontrola spojů a kotvení 

         - klempířská oprava …. Vodní drážky, nové kotvení pomocí příponek 

  na zdivo věžičky 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

B.6.3 - barevnost fasád a interiérů 

 

Barevná úprava interiéru i exteriéru bude upřesněna před realizací odkryvem 

velkoplošných sond a odsouhlasena s památkovým dohledem. 

Z předběžného nedestruktivního průzkumu vyplívá: 

 

Exteriér – sokl … žulově šedá 

 -  ostatní plochy včetně věžičky …. světlý okr 

Interiér -  teplá bílá  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

B.6.4 – kvalitativní podmínky 

 

- veškeré práce musí být prováděny v nejvyšší kvalitě.  
- použité materiály musí splňovat 1.třídu jakosti (veškeré i doporučené ČSN a 
ON jsou v tomto případě směrodatné). Zhotovitel prací doloží kvalitu materiálu 
příslušnými schvalovacími certifikáty v platném znění. 
 
- upřesnění požadavků na použité technologie je podmíněno zhodnocení 
nálezové situace a bude završeno po provedení detailních průzkumů ještě před 
zahájením prací. 
  
 

B.7 - podmínky pro realizaci 
 
a) podstatná část realizačních prací má specifický charakter – obnova 

historických objektů. Tomu musí být přizpůsoben i výběr realizátorů. Pro 

obnovu je nezbytné vybrat firmu, která prokázala svými realizacemi vysoce 

kvalitní výsledky v oblasti péče o památky.  
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Práce budou prováděny neměnným týmem (stálý realizační tým) podle 

projektové dokumentace a instrukcí architekta a zástupce státní památkové 

péče. 

b) vedoucí firmy či jeho pověřený zodpovědný zástupce zajistí, aby instruktáže 

a pokyny k obnově mohl předávat projektant i zástupce státní památkové péče 

za přímé účasti odpovědného vedoucího stavby a příslušných pracovníků 

(nezprostředkované informace). 

c) v průběhu realizace bude dbáno o maximální ochranu všech historických 

konstrukcí, detailů a materiálů. 

d) v případě nálezů dosud skrytých původních prvků či konstrukcí zastaví 

zhotovitel neprodleně práce a oznámí zjištěné skutečnosti projektantovi, 

zástupci investora a státní památkové péče. 

e) pro úspěšnost realizace je důležité stanovit před zahájením celé akce jasný a 

podrobný harmonogram prací včetně osnovy pravidelných kontrolních dnů. 

Práce musí být prováděny v optimálním časovém a jasně ohraničeném úseku 

dle stanovených kroků, dohodnutých na kontrolních dnech stavby 

f) důležitou podmínkou je včasné zajištění odpovídajících a kvalitních materiálů  

g) během realizace je nezbytné zajistit zamezení přístupu návštěvníků do 

upravovaných partií. Po každé směně bude proveden pečlivý úklid staveniště. 

Zhotovitel musí zajistit bezpečnost návštěvníků, pohybujících se v blízkosti 

stavby. 

h) je nutné, aby práce probíhaly v souladu se zájmy památkové péče  

i) veškeré změny na stavbě je nutno předem projednat s investorem a 

projektantem stavby 

j) práce s mokrými procesy budou prováděny v optimálním ročním období za 

vhodných klimatických podmínek: 15.květen – 30.září   

 k) vzhledem k charakteru stavby je třeba počítat, že v průběhu prací dojde 

k nálezu neočekávaných komplikací, které se budou řešit na místě stavby. 

Projektový návrh není a nemůže být v této fázi vyčerpávající a také čas, který 

uplyne mezi projektem a realizací znamená změny ve stavu konstrukcí, které 

bude nutné dodatečně řešit. 
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B.8 - zásady údržby a rekonzervace 
 

významnou součástí péče o památky je jejich následná pravidelná údržba. 

Zajištění kontroly stavu a pravidelné údržby je významnou povinností toho, kdo 

nese zodpovědnost za spravování tohoto vzácného majetku. I opravené 

(restaurované dílo) vyžaduje průběžnou kontrolu a provádění dílčích oprav a 

konzervačních zásahů. Trvalou pozornost je nutné soustředit na sledování 

veškerých těch detailů, kde dílčí porucha může být opomenutím okamžité 

opravy příčinou výrazného zhoršení stavu určité části díla.  

Po dokončení realizace bude provedena podrobná fotodokumentace stěn. 

Jedno vyhotovení bude trvale archivováno přímo v archivu investora a bude 

sloužit k vizuální kontrole stavu. V archivu investora budou též uloženy 

závěrečné pokyny pro údržbu, které budou součástí dokumentů přejímky stavby 

(podle povahy prvků bude v tomto materiálu určen zhotovitelem stavby způsob, 

rozsah, časový sled a další podrobnosti plánované rekonzervace). 
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C -  výkresová část…  
 

  

  A.1 – půdorys v rovině odvzdušňovacích kanálů 

  A,2 – půdorys přízemí 

  A.3 – půdorys střechy a věžičky 

  A.4 – pohled východní 

  A.5 – pohled severní 

  A.6 – pohled západní 

  A.7 – pohled jižní 

A.8 – řez podélný 
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A.1 
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            A.2 
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             A.3 
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            A.4 
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             A.5 
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              A.6 
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              A.7 
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             A.8 
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D. požárně bezpečnostní řešení 
 

Předmětem požárně bezpečnostního řešení je obnova kaple  Sv. Máří 

Magdalény v Buštěhradě, které jsou ve velmi špatném stavebně 

technickém stavu.  

Nosné konstrukce zajišťující stabilitu řešené části jsou nehořlavé 

(stávající masivní zděné stěny).      

Koncepce požárně bezpečnostního řešení: 

předmětné části objektu – vychází z  ČSN 73 0834, přílohy B 

stanovující technické požadavky na změny staveb památkově 

chráněných, §41 Vyhl.246/2001 Sb. a navazujících předpisů. 

Záchrana a restaurování je řešena jako změna stavby skupiny I ve 

smyslu ČSN 73 0834 s uplatněním omezených požadavků požární 

bezpečnosti.  

Obnovou a restaurováním se: 

- nemění původní využití,  

- nedochází ke zvýšení požárního rizika  

  (původní účel objektu se nemění),  

- nedochází ke zvýšení počtu osob dle ČSN 73 0818  

  (využití objektu se nemění),  

- nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo 

neschopných samostatného pohybu, 

- nedochází ke změně věcně příslušné ČSN 73 0802, 

- nemění se stávající nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu, 

dle čl.4 ČSN 73 0834 stavební úpravy související s obnovou 

nepředstavují žádné další stavební změny, nevyžadují další opatření z 

hlediska požární bezpečnosti : 

a)  nosné konstrukce zajišťující stabilitu se nemění 
b)  stávající stavební konstrukce objektu se nemění, 

c)  velikosti požárně otevřených ploch ve stávajících obvodových stěnách  

se nemění, 

d)  nebudou zřizované žádné nové prostupy  
f) nejsou zřizovány žádné nové prostupy stávajícími stropními 

konstrukcemi, 

h)  nezvětšuje se obestavěný prostor objektu, nemění se stávající 
přístupové komunikace, nástupní plochy, vnější zásahové cesty. 
Nedochází ke zvýšení počtu osob v původních prostorách, nemění se, 
nezvyšují se požadavky na vnější i vnitřní odběrná místa požární vody. 
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E. dokladová část 

 

 

  

- specifikace doporučených materiálů … technické listy 

 

- výkaz výměr (volná příloha) 
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KEMA stavební materiály, s.r.o. 
Sviadnov 435, PSČ: 73925 
Česká Republika 
 

 

Tel.: +420 558 655 222 
Fax: +420 558 655 222 

 

www.kemacz.cz 

info@kemacz.cz  

 

Technický list 

KEMASAN 590 
Sušící omítka na bázi románského cementu 
 
VLASTNOSTI 
KEMASAN 590 je hotová suchá omítková směs na bázi románského cementu s dodatkem 
stabilizovaného vápna, kvarcitového písku a speciálních aditiv, která obsahuje velké množství difuzně 
otevřených mikropórů. 

 pro trvalé odvlhčování extrémně vlhkých zdí 

 odpovídá požadavkům na omítky R dle EN 998-1/2004 

 ruční nanášení 

 účinkuje i bez přerušení kapilární vzlínavosti 

 odolává atmosférickým vlivům, solím, je mrazuvzdorný, neškodí životnímu prostředí 

  

POUŽITÍ 
KEMASAN 590 se používá k trvalé sanaci zdí s vysokou kapilární vlhkostí, je vhodný na fasády i do 
vnitřních prostorů. Pro omítání soklů, zdí pod úrovní terénu, na zdivo smíšené, silně zasolené, zvláště 
doporučen je na sanaci objektů v památkové péči, neboť nedochází k jeho zasolení. Dále je doporučen 
všude tam, kde z technických důvodů nelze obnovit vodorovnou izolaci.  

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Obsah vzduchových pórů 25 %obj. 

Zrnitost Dmax 3,15 mm 

Specifická hmotnost malty 1,35 kg/l 

Tloušťka vrstvy 20-50 mm 

pH 11-13,5 při 20 °C. 

Spotřeba vody 4,2 litry na 25 kg suché směsi 

Doba míchání min. 10 minut 

Doba zpracovatelnosti malty 45min 

Pevnost v tlaku po 60 dnech 2-2,3 MPa 

Pevnost v tahu za ohybu po 60 dnech 1,3 – 1,4 MPa 

Spotřeba cca 26kg/m
2
 na 2 cm tloušťky, závisí na rovnosti podkladu a 

konečné tloušťce vrstvy 

Skladování v dobře uzavřených obalech na suchém místě 

Doba použitelnosti při řádném skladování  min. 9 měs. 

Balení papírové pytle s plastovou vložkou 25 kg 

 
 

STANOVENÍ TZV. BEZPEČNÉ ZÓNY 
Výška, do které nutno aplikovat  KEMASAN 590  sušící omítku, je závislá na tloušťce zdí a stupni 
vlhkosti v % hmotnostních. Přesně se stanovuje vlhkoměrem, odpovídající vlhkost je 5-5,5% hmotn. H2O 
ve zdivu(dle povahy stavby).. Orientačně tak, že k viditelné stopě vlhkosti na zdivu přidáme 0,8 násobek 
tloušťky zdiva. Do této výše se doporučuje sejmout staré zkorodované a slané omítky a po úpravě 
podkladu nanést KEMASAN 590   sušící omítku. 
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KEMA stavební materiály, s.r.o. 
Sviadnov 435, PSČ: 73925 
Česká Republika 
 

 

Tel.: +420 558 655 222 
Fax: +420 558 655 222 

 

www.kemacz.cz 
info@kemacz.cz 

 

 

Technický list 

KEMASAN 590 FF 
Srovnávací hmota na bázi románského 
cementu 
 

POUŽITÍ 
Pro finální srovnání fasád a říms, pro opravu štukatur na památkově 
chráněných objektech v tloušťce vrstvy 2-6 mm.  

 

VLASTNOSTI 

 Dokonalá přilnavost na podklad 

 Materiál nebobtná, nepraská, nesmršťuje se během tuhnutí 

 Odolnost proti vlhkosti a solím 

 Pro vnitřní i vnější použití 
 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

PŘÍPRAVA OMÍTKY 

Do přesně odměřené čisté vody vsypeme suchou směs a mícháme do 
dosažení homogenní hmoty bez hrudek. Poté necháme asi 5 min. nabobtnat, 
načež znovu promícháme. Takto připravenou maltu spotřebujeme do 45 
minut. 

Objemová hmotnost V sypkém stavu : 1,14 kg/l  EN 1015-1:1999 

 Čerstvé malty : 1,66 kg/l EN 1015-7:1999 

 Ztuhlé malty : 1,48 kg/l EN 1015-11:2001 

Zrnitost 0,315 mm EN 1015-1:1999 

Pevnost v tlaku >= 2 MPa (CS II) EN 1015-11:2001 

Počátek tuhnutí 60 minut EN 1015-12:2001 

Konec tuhnutí 90 min 

Obsah vzdušných pórů 20 vol.% 

Doba zpracování                                                               45 – 60 min. 

Dávkování vody 0,28-0,3 l vody na 1kg suché smesi 
1,4-1,5 l vody na 5kg suché směsi 
7-7,5 l vody na 25kg suché směsi 

Balení 3x5kg v uzavřeném plastovém sáčku-vědro 15 kg 

Skladování 
 
 

Skladování: 12 měsíců v originálním uzavřeném obalu. 
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F. výkaz výměr (příloha) 


