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Oprava barokního opevn ní Prahy podél ulic náb .E.Beneše – U Bruských kasáren
Dokumentace pro zadání stavby

Místo stavby
Stavba je umíst na na pozemcích parc. . 697, 698, 699/1, 699/2, 777
v katastrálním území Hrad any (727121) – Praha 1 a na pozemcích 2104/1, 2197
v katastrálním území Holešovice (730122) - Praha 7, okres Praha, St edo eský kraj.
Stavba se nachází v památkov chrán ném území a je sama památkov chrán ným
objektem.
Objednatel (investor)
eská republika - Ú ad vlády eské republiky
se sídlem:
náb . E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
O:
00006599
DI :
CZ00006599
Zastoupen:
Mgr. Ing. Filip Miná , editel Odboru technicko-hospodá ského
bankovní spojení:
NB Praha, ú et .: 4320001/0710
kontaktní osoba:
Ing. Eva Tu ková, tel. 224002467
edm t opravy.
edm tem stavby je oprava a dopln ní op rné zdi podél ulic a náb eží E. Beneše
a U Bruských kasáren. Stavba sestává ze dvou odd lených celk :
Ze
. 1: smíšená kamenná a cihelná ze , zajiš ující výškovou úrove parkovišt ve
vnit ním prostoru bastion .
Ze . 2A a 2B: cihelné bastiony.
Úvod
Práce na oprav zdi .1 byly zahájeny p edáním staveništ 01.09.2016 a
k 31.8.2017 byly práce zastaveny dohodou o ukon ení smluvních vztah . innosti na
stavb - oprava vad a nedod lk , jejichž rozsah byl dohodnut na kontrolních dnech
stavby, likvidace za ízení staveništ a zajišt ní stavby byly ukon eny k datu
08.09.2017. Práce na oprav zdi . 2A a 2B zahájeny nebyly. V pr
hu prací na zdi .
1 byl uzav en dodatek . 1, který obsahoval pracovní innosti, které vyplynuly v pr
hu
stavebních prací. N které z t chto prací byly zahájeny ale nedokon eny, n které nebyly
zahájeny v bec.
Rozestav ná ze . 1 byla p ed ukon ením zdi provizorn zajišt na:
- Bylo z ízeno oplocení v horní úrovni parkovišt , zamezující vstup ke korun zdi.
- Západní ást koruny v délce cca 17,5 m je ochrán na geotextílií fixovanou cihlami.
- Výkopy za korunou zdi byly zahozeny št rkem.
Rozsah prací provedených na op rné zdi . 1 je dokumentován v projektu
„Dokumentace skute ného provedení stavby – ze . 1 (rozestav ný stav)“, 09/2017.
Výkaz vým r se soupisem stavebních prací je sestaven dle cenové soustavy URS,
íslušná cenová úrove je ozna ena v soupisu prací. Výkaz vým r je zpracován v SW
Kros 4.
V této technické zpráv je popsán rozsah doposud provedených prací na zdi . 1
a práce, které je ješt nutné provést pro dokon ení opravy zdi . 1. Tyto práce jsou
obsahem výkazu vým r a soupisu prací pro ze . 1. Oproti p vodní dokumentaci jsou
dopln ny innosti a práce, které vznikly v pr
hu opravy. Pro ze
. 2A a 2B platí
vodní dokumentace v plném rozsahu.
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V p ípad pot eby si dodavatel vypracuje na jednotlivé ásti stavby realiza ní
dokumentaci.
Na jednotlivé pracovní innosti budou vypracovány technologické postupy.
Nároží zdí 2A a 2B bude opraveno restaurátorem dle zpracovaného
restaurátorského zám ru a závazného stanoviska vydaného MHMP – OPP.
Po ukon ení prací bude na NPÚ p edána kompletní restaurátorská zpráva
s podrobným
technologickým
postupem
provedených
prací
a
fotodokumentací.
Upozorn ní: požadované menší formáty cihel lícového zdiva nelze vytvá et
ezáním z v tších formát !
Op rná ze 1, popis, stav p ed opravou
Tato ze p evážn vyrovnává výškové úrovn ve vnit ním prostoru bastion , na
západní ásti tvo í op rnou ze podél ulice U Bruských kasáren. Je vyzd na
z kamenného zdiva z letenské b idlice, místy je zdivo cihelné, pravd podobn oprava
v minulých letech. Koruna zdi je tvo ena cihelnou ímsou z cihel svisle kladených. Tato
ást zdi je v rozsahu od cca 0,30 m do 1,20 m od horní hrany ve velmi narušeném stavu
a je nutno ji p ezdít v etn odstran ní zbytk vegetace (pa ez vrostlých do zdi) a
vým ny ocelového zábradlí. Ze je p erušena objektem trafostanice, p ed pravou ástí
zdi jsou umíst ny garáže. Ze vyrovnává výškový rozdíl mezi p ístupovou komunikací
do prostoru nad bastiony a parkovišt m. V korun zdi je umíst no ocelové zábradlí.
V levé (západní) ásti se nachází prostor bývalého schodišt (poterna) opat ený m íží.
V této ásti jsou zbytky omítky. Nad poternou se nachází zbytek ímsy v narušeném
stavu, který vyžaduje zajišt ní. Statický stav konstrukce (krom již zmín né koruny) je
vyhovující.
Odstran ní provizorních ochranných konstrukcí
Na základ rozhodnutí o p erušení prací bylo dohodnuto provést zajišt ní a ochranu
zdi. Byla provedena vodorovná plocha v š. 1,0 m v západní ásti pod úrove stávající
koruny, v celém rozsahu byly zahozeny rýhy za korunou zdi. Živé sít a prostupy za
korunou jsou vyzna eny. Kamenná ást zdi na západním konci (cca 17,5 m) je
ochrán na geotextílií zajišt nou proti v tru.
Z prostoru parkovišt bude umíst no oplocení zamezující p ístup ke korun zdi
s výstražnou tabulí. Rovn ž u paty zdi mimo areál ÚV R je provedeno zamezení
vstupu.
K dokon ení:
Demontáž zábradlí, odstran ní geotextílie a cihel, a odt žení št rkového záhozu rýhy.
Provedené práce:
Odstran ní náletové zelen
U paty zdi i za korunou byla odstran na veškerá náletová zele , v etn pa ez do min.
vzdálenosti 2,5 m od zdi. Rovn ž byla odstran na popínavá zele na ploše zdi.
Zemní práce u paty zdi.
V levé (západní) ásti byla sesuta zemina na stávajícím chodníku u paty zdi. Tato
zemina byla kompletn odstran na až k p vodnímu povrchu chodníku.
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Pod odstran nou zeminou byl zjišt n nestejnorodý povrch chodníku ( áste
dlažba,
áste
zemina). Definitivní úprava povrchu nebyla sou ástí opravy a musí ji ešit
vlastník (správce) chodníku. Rovn ž byly ponechány p vodní prefabrikované betonové
zábrany (typ New Jersey). Prostor je zajišt n výstražnou páskou s cedulí „vstup
zakázán. Zajišt ní prostoru bude ponecháno do doby dokon ení úpravy zdiva pod m íží
vstupu k bývalému schodišti a do doby opravy ímsy nad schodišt m.
U paty zdi byl proveden pr
žný výkop rýhy o š. 0,3 a hl. 0,4 m pro ov ení stavu
zdiva a lokální opravu.
Odstran ní starých nefunk ních armatur a vedení.
Veškeré kovové armatury a vedení byly odstran ny.
íž na západní ásti zdi.
Ocelová m íž byla demontována, ošet ena a zp tn osazena. Prostor za m íží byl
vy išt n v rozsahu cca 2 m od m íže. Odvoz vyt ženého stavebního rumu probíhal pod
dohledem archeologa ur eného NPÚ.
Zahájené ale nedokon ené práce:
Zemní práce za korunou zdi.
Byl proveden výkop v rozsahu hl. 0,6 m a š. 0,4 m. Obrubníky a zatrav ovací dlažba
parkovišt byla ponechána. Výkop nebyl proveden v celém rozsahu.
K dokon ení.
Zbývá provést výkop v západní ásti zdi v délce 17,5 m.
Odbourání cihelné koruny.
Cihelná nadezdívka byla odbourána a bylo demontováno ocelové zábradlí.
K dokon ení:
Zbývá odbourání koruny v západní ásti v délce 17,5 m.
Ošet ení povrchu zdi:
Uvoln né a špatn držící zbytky omítky byly odstran ny. Kamenné (cihelné) zdivo bylo
v celé ploše prohlédnuto a narušený materiál ze spár odstran n. Stla ený vzduch nebyl
použit. Zdivo bylo išt no kartá i. Kamenná ást zdiva byla p espárována v rozsahu
odstran ného materiálu spár. Lokáln byly pro opravu použity cihly. Použita byla malta
ve složení objemových díl : 10 písku : 4 vápna : 1,5 Prompt Vicat.
K dokon ení:
Neprob hlo záv re né p evzetí vyspárované plochy zdi. Spárování a opravu povrchu
zdi je nutno prov it v celém rozsahu za ú asti investora, pracovníka NPÚ a AD.
Uvažováno je ošet ení zdi v rozsahu 5% celkové plochy.
ímsa (zdivo) pod m íží:
ímsa pod m íží není dokon ena. Práce byly zahájeny, ale nep evzaty.
K dokon ení:
Nutno provést nové v celém rozsahu. Jedná se o vytvo ení ukon ujícího zdiva na ší ku
vstupu do schodišt v rozsahu dvou až t í ad cihel.
ímsa nad vstupem:
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ímsa nad m íží je pouze o išt na od náletové zelen .
K dokon ení:
Je nutno ímsu zpevnit, doplnit spárování a doplnit omítku na horní ploše ímsy.
Úprava chrli e v horní ásti zdi.
vodní litinové potrubí z stalo ponecháno. Chrli byl ze zdiva vyjmut. Bylo rozhodnuto,
že do chrli e bude zaúst na drenáž za rubem koruny, a u paty zdi pod chrli em bude
provedena vsakovací jáma.
K dokon ení:
Drenáže, osazení chrli e a vsakovací jáma nejsou provedeny.
Vyzd ní koruny zdi.
Nové zdivo koruny je provedeno u vrchní vrstvy (na stojato) a podkladní vrstvy (na
plocho), v celé délce zdi, vyjma západní ásti v délce cca 17,5 m. Použity byly cihly
dodané firmou Brick&Cotto experts. Výrobce Fornace S.Anselmo S.p.A, typ A001RI.
Dopln ní cihelného zdiva pod t mito vrstvami bylo provedeno lokáln z výb ru
vybouraných cihel pop . použitých cihel dodaných stavbou. Cihly byly zd ny a
spárovány prefabrikovanou sm sí „Zdící a spárovací malta 5“ a následn maltou Knauf
MCZ 2.
K dokon ení:
Chybí dozdít západní ást v délce 17,5 m. Není dokon eno spárování cihel líce zdi pod
korunou. Rovn ž spárování horní plochy koruny vykazuje lokáln nedokonalé
zaspárování. Bude nutné provést kontrolu a opravu p espárování..
Nezahájené práce
Zábradlí na korun zdiva.
Nové zábradlí nutno vyrobit dle PD. Zábradlí bude kotveno do koruny zdi.
Odt žení zeminy na západní ásti zdi v etn
Navrženo je odt žení a svahování terénu v dohodnutém rozsahu cca 86 m3. Dále je
navrženo zpevn ní svahu kokosovou rohoží a osetí. Odt žení a svahování nebylo
dokon eno, za korunou zdi byla vytvo ena plocha v ší i cca 1,0 m, aby nedocházelo ke
splavování zeminy na líc zdi. Zpevn ní rohoží a osetí není provedeno.
Odvod ovací systém za korunou zdi
V západní ásti zdi je navržen za korunou zdi betonový prefa žlab až k chrli i, v ásti od
chrli e na východ a za zdí v prostoru za garážemi je navržena drenáž ze št rku
chrán ná geotextílií. Pod chrli em (neosazen) je navržena vsakovací jímka.
.
Dokon ující práce.
Zp tný zásyp výkopu nad drenáží, p ípadná zp tná montáž obrubník
parkovišt , osetí a ohumusování travních ploch.

a zádlažby

V Praze, 11/2017
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ílohy:
-Rozvinutý pohled západ
- Rozvinutý pohled st ed
- Rozvinutý pohled východ
- Situace

5

