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Usek 01-03

Ve znadn6 d6sti zdi mezi brdnou a rohem je zed'vtivem zemniho ttaku nakton6n6

a poruiend v6Znlimi (nebzpednfmi) trhtinami. Stabitita tohoto 0seku je v6Zn6

poruien6. Nakton6ni zdi je nutn6 sledovat, zdati se nezv6tiuje. V dohtedn6 dob6 je

nutn6 tento 0sek rekonstruovat.

Staticky naklon6ny je 0sek nevyhovujici.

Usek 03-09

Od pitiie br6ny, kter6 je vyhovujici, je v 0seku asi do potoviny d6tky kosteta zed'

vtivem zemniho ttaku op6t nakton6n5 , ate bez v6Znych trhlin. Stabitita tohoto

iseku je poruien6. Nakton6ni zdi je nutn6 sledovat, zdati se nezv6tiuje. V

dohtedn6 dob6 je nutn6 nakton6ny [sek rekonstruovat. Na zbyvajici d6sti zdi

prov6st opravu sp6rov6ni kamenn6ho zdiva.

Staticky nakton6nf je 0sek nevyhovujici.

0sek 09-20

V tomto 0seku je staticky zed'vyhovujici, a[ je nutn6 prov6st v n6kterfch d6stech

opravu zdi-viz popis z6vad. Mimo jin6 proves opravu spArov6ni kamenne ktenby

mostku .
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Úsek 01-03

Ve značné části zdi mezi bránou a rohem je  zeď vlivem zemního tlaku nakloněná

a porušená vážnými (nebzpečnými) trhlinami. Stabilita tohoto úseku je vážně

porušená. Naklonění zdi je nutné sledovat, zdali se nezvětšuje. V dohledné době je

nutné tento úsek rekonstruovat.

Staticky nakloněný je  úsek nevyhovující.

Úsek 03-09

Od pilíře brány, která je vyhovující, je v úseku asi do poloviny délky kostela zeď
vlivem zemního tlaku opět nakloněná , ale bez vážných trhlin. Stabilita tohoto
úseku je porušená. Naklonění zdi je  nutné sledovat, zdali se nezvětšuje. V

dohledné době je nutné nakloněný úsek rekonstruovat. Na zbývající části zdi
provést opravu spárování kamenného zdiva.

Staticky nakloněný je úsek nevyhovující.

Úsek 09-20

V tomto úseku je staticky zeď vyhovující, al je nutné provést v některých částech

opravu zdi-viz popis závad. Mimo jiné proves opravu spárování kamenné klenby

mostku .



Usek 20-31

V tomto 0seku je ddst zdi nad pozemkem i.146 (kotem stanideni c.23) znadn6

nakton6nf a zdivo poruien6. Staticky nakton6nf je 0sek nevyhovujici a je v
havarijnim stavu. Rekonstrukce useku (zbour6ni a znovu postaveni) je nutn6 v

nejbtiZii dob6 . Do t6 doby 0sek staticky zabezpeEit (zapiit).

Ve zbfvajicfch svistfch lsecich je zed't6m6F staticky vyhovujici. Je nutn6 provest v

n6kterfch d6stech opravu zdi-zejm6na horni i6sti a htavy zdi a rovn6Z sp6rovAni

kamenn6ho zdiva. Mimo jin6 odstranit prorrist6nf zdiva koieny rosttin a dievin .

Usek 31-39

V tomto useku je zed' t6m6i staticky vyhovujici krom6n6 useku kotem bfvatfch

zAchodkri, kterli bude dostavEn. D6te je nutn6 prov6st v n6kterfch E6stech opravu

zdi-zejm6na horni i6sti a htavy zdi a rovn6Z sp6rov6ni kamenn6ho zdiva. Mimo jin6

odstranit prorrist6ni zdiva koieny rosttin a dievin .

Vypracovat:

_Úsek 20-31

V tomto úseku je část zdi nad pozemkem č.146 (kolem staničení č.23) značně

nakloněný a zdivo porušené. Staticky nakloněný je úsek nevyhovující a je v

havarijním stavu. Rekonstrukce úseku (zbourání a znovu postavení) je nutná v

nejbližší době . Do té doby úsek staticky zabezpečit (zapřít),

Ve zbývajících svislých úsecích je zeď téměř staticky vyhovující. Je nutné provést v

některých částech opravu zdi-zejména horní části a hlavy zdi a rovněž spárování

kamenného zdiva. Mimo jiné odstranit prorůstání zdiva kořeny rostlin a dřevin .

Úsek 31-39

V tomto úseku je zeď téměř staticky vyhovující kroměně úseku kolem bývalých

záchodkú, který bude dostavěn. Dále je nutné provést v některých částech opravu

zdi-zejména horní části a hlavy zdi a rovněž spárování kamenného zdiva. Mimo jiné

odstranit prorůstání zdiva kořeny rostlin a dřevin .

Vypracoval: Ing. Pohanka Josef __

Autorizovaný inžených pro statiku. “staveb-.


