
Čáslav
Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi
konané dne 06.02.2023

Číslo zprávy:

Souhlas k podání žádosti o dotaci z proRramu ,,Zachováni a
obnova historických hodnot l" z Ministerstva obrany a

schválení investičního záměru Rekonstrukce Osaria obětí 1.
světové války na hřbitově v Čáslavi.

Předkládá: Ing. Jaromír Strnad, starosta

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Města Čáslavi souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu ,,Zachováni a
obnova historických hodnot l" z Ministerstva obrany a schváleni investičního záměru
,,Rekonstrukce Osaria oběti 1. světové války na hřbitově v Čáslavi.

Zpracovali: Be. Petra Tůmová - vedoucí Ol

Důvodová zpráva

Předmětem této žádosti o poskytnutí dotace z programu ,,Zachování a obnova historických
hodnot l" z Ministerstva obrany a investičního záměru je Rekonstrukce Osaria obětí 1. světové
války na hřbitově v Čáslavi. V současné době v důsledku zatÍženÍ konstrukce tlakem zeminy a
působením mrazu došlo k vzájemnému vychýleni bloků obruby a k jejich následnému
vyklonění. Bloky nejsou vzájemně spojeny. Příčinou uvolněnI a vykloněni bloků obruby, může
být i porucha zdiva hrobové šachty.

Navržený postup prací:
1. Demontáž obruby
2. Revize stavu podzemní části hrobky a ocelových nosníků, provedení výměny či ošetření a

oprava poškozeného zdiva.
3. výkopové práce a betonáž nového základu.
4. Osazeni bloků obruby na nově provedený základ.
5. Očištěni povrchu kamene obruby.



6. Spárováni vápencocementovou maltou.
7. Biocidní ošetřeni povrchu kamene kříže.
8. SnImáni síranových krust.
9. Čištěnítmavých depozitů kříže.
10. Pročištěni poškozených spár kříže.
11. Obnova spárováni kříže.
12. Hydrofobní ošetřeni povrchu kamene kříže.

Přílohou této zprávy restaurátorský záměr, fotodokumentace a rozpočet.



MgA Martin Kulhánek, restaurátor
U Borku 652 280 02 Kolín
lČ: 71409271
Kontakt:

Rekonstrukce Osaria obětí 1. světové války na hřbitově v Čáslavi - Etapa 1

Název Cena bez DPH [KČ]
Odstraněni zeminy mezi obrubami, ruční výkop, přesun na vzdálenost do 10 m. Zemina bude opět vrácena 11204
demontáž žulových prvků obruby a složení na vzdálenost do 3 m 13400
Revize hrobky, oprava rozrušeného zdiva, zhotoveni nového věnce hrobky, ocelová výztuž stropu hrobky, krycí betonové překlady ) 52600
přípomoc jeřábu při demontáži prvků obruby 8400
bourací práce - odstranění původního podkladního betonu v objemu cca 3 m3 (při hloubce výkopu cca 20 cm), nakládka, odvoz a likvidace 15463
zhotoveni dřevěného bednění pro nový podklandí beton 9483
zhotovení nového podkladního betonu, pěchovaný beton třídy d20, výztuž ocelovými dráty. Průřez pásu podkladního betonu je cca 50 x 25 20075
cm)
montáž původních prvků obrub, usazeni do cementové malty, kotvení ocelovými spojovacími prvky a ocelovými kotvami 25600
přípomoc jeřábu při montáži obrub 10200
Závoz obrub zeminou původní 6900
Doprava v rozsahu zakázky 4200
Očištění obruby, biosanace, čištěnítmavých depozitů 46200
Spárování 19400
Rekonstrukce osaria oběti 1. světové války na hřbitově v Čáslavi - Etapa 2

OČištění kříže, biosanace 39500
Čištěnítmavých depozitů a krust, pročištěníspár 26000
Kompletní obnova spárování 42000
Hydrofobizace 15000
Montáž a demontáž lešení, likvidace odpadů, technická připomoc 28000



Cena celkem bez DPH [KČ] 393625
DPH celkem [KČ]
Cena celkem včetně DPH [KČ]
nejsem plátce DPH



Osárium obětí 1. světové války na hřbitově v Čáslavi

Restaurátorský záměr

1. Základní údaje o objektu
Lokalizace objektu

1. Kraj:

2. Město/Část města:

3. Bližší určení místa:

středočeský
Čáslav

SZ část městského hřbitova v Čáslavi, ulice
Chotusická

Údaje o objektu

1. Název: Osárium

2. Autor: neznámý

3. Datace: 1 pol. 20. století
4. Materiál /technika: nadzemní část: granodiorit (blatenská žula),

podzemní část: betonové a železobetonové
zdiva

Rozměry: Obruba - průřez kamenných bloků: 56x37 cm,
celkové rozměry: 760x460 cm, rozměry
sloupků: 85X30X30 cm, výška kříže 393 cm,
rozměry základové plochy pod křížem:
200x137 cm

5. Číslo v Centrální cv. válečných hrobů: CZE2104 56077

6. Vlastník památky: Město Čáslav



2. Popis objektu a jeho současného stavu

Skladba objektu

Hrob vojáků, padlých v 1 světové válce, je v ose cesty spojuýcI jv a SZ část městského hřbitova.
jedná se o hrob, tvořený dvěma prostorami, s|oužÍcÍmi k uloženI rakví. Celkem jsou v hrobě
uloženy ostatky 349 padlých vojáků. Nadzemní část hrobky je tvořena výrazným dvouetážovým
obrubníkem oválného půdorysu. Obrubník je dělen na šest segmentů, které jsou vymezeny
předsazenými sloupky, v horní polovině členěnými probráním. Každý sloupek nese misu pro
zapálení řeckého ohně. Misy jsou provedeny z litiny a jsou zakryty plechovým krytem, kotveným
šrouby. Ve středu oválu je umístěn mohutný latinský křiž po obvodu členěný ustupujíckni
drážkami. Spodní část je akcentována předstupujíchni patkami v čelním a zadním pohledu,
patka je v horní části završena předsazenou konzolou. V bočních pohledech se ve spodní
polovině uplatňuje členění ustupujÍcÍ profiiacľ tvořenou konkávním náběhem a třístupňovou
pravoúhlou drážkou, zužujÍcÍ se směrem ke svislému břevnu kříže. Materiálem nadzemní části
hrobky je blatenská žula (granodiorit). Povrchové opracování kombinuje bosáž s povrchem
jemně opracovaným pemrlici. Jednotlivé bloky jsou loženy s minimálni spárou.
Podzemní část hrobky je tvořena dvěma komorami, vstupní otvory jsou zaklopeny betonovými
deskami, strop je tvořen železobetonovou konstrukci (pravděpodobně ocelovými traverzami
vyztužené betonové desky. Zdivo hrobové šachty je tvořeno z betonu, případně cihlového
zdiva).



3. Navržený postup prací

1. Etapa - horizontální nadzemní část hrobky a podzemní část
l) Demontáž obruby - bude provedeno odstranění zeminy a veškeré vegetace. Po dohodě
s investorem je možné rostliny zachovat. Obruba bude demontována pomoci jeřábu a složena
na prostor v blízkosti hrobky

2) Revize stavu podzemní části hrobky, především stavu ocelových nosníků, provedení výměny
či ošetření nosníků, oprava poškozeného zdiva

3) výkopové práce a betonáž nového základu - stávajIcI betonový podklad pod obrubou bude
odstraněn, následně bude provedeno vykopáni nového základu, který bude betonován
v průřezu cca 500X250 mm s výztuži ocelovými pruty.

4) Osazeni bloků obruby na nově provedený základ - jednotlivé díly budou osazeny zpět na
místo do vápenocementové malty a spoje zafixovány pomoci nerezových kotev

5) Očištěni povrchu kamene obruby- odstranění biologických povlaků biocidním prostředkem,
očištěni vodní párou, chemické odstraněni tmavých depozitů s následným oplachem tlakovou
vodu s regulovatelným tlakem

6) Spárování vápenocementovou maltou

2. Etapa - vertikální část hrobky - křiž

l) biocidní ošetření povrchu kamene, očištěni vodou s regulovatelným tlakem

2) snímánI síranových krust pomoci zábalů s uhličitanem amonným

3) čištění tmavých depozitů pomoci ČĹstÍcÍ pasty na bázi fluoridu amonného s případným
mikroabrazivním dočištěním

4) pročištění poškozených spár

5) obnova spárování

6) hydrofobní ošetření povrchu kamene



V současné době je vnitřní prostor, vymezený oválnou obrubou, vyplněn zeminou a osázen
okrasnými rostlinami. Vegetace není dlouhodobě udržována. V důsledku zatÍženÍ konstrukce
tlakem zeminy a působením mrazu došlo k vzájemnému vychýleni bloků obruby a k jejich
následnému vyklonění. Bloky obruby nejsou vzájemně spojeny, rovněž není nijak fixováno jejich
napojení na jednotlivé sloupky. Příčinou uvolněni a vyklonění bloků obruby, může být i porucha
zdiva hrobové šachty. V současné době, bez odstranění vrstvy zeminy a stávající vegetace, není
možné prověřit stav zdiva podzemní části hrobky. Doporučuji proto provést revizi stavu zdiva
až po demontáži obrubníku a odstraněni zeminy z vnitřního prostoru nadzemní horizontá|ní
části hrobky. Vzhledem narušené soudržnosti bloků obruby je její demontáž nezbytná. Po tomto
kroku bude možné upřesnit další postup.

Obruba je usazena pouze na několik centimetrů silných betonových deskách a to jen v několika
bodech. Usazení na tyto desky sloužilo pravděpodobně k vyrovnáni bloků do požadované pozice
a netvoří tedy pevný základ konstrukce.

Povrch žulových bloků je znečištěn biologickým osIdlenhn a tmavými depozity pevně svázanými
s povrchem kamene. V podhledech vodorovného břevna kříže jsou patrné síranové krusty.
zdrojem síranů je vymývání pojiva malty spár. výplň spár mezi bloky je z větší části vypadaná či
mechanicky poškozena.

Z původních šesti mis pro ohně jsou dochovány pouze tři. Mísy jsou do kamene kotveny pomocí
trubky, pevně svázané s odlitkem a vložené do kruhových otvorů ve sloupcích. Povrch litiny je
narušen korozi a znečištěn korozními produkty.



4. Další doporučeni pro realizaci
V rámci obnovy pietního místa je možné provést doplnění chybějÍcÍch mis pro ohně a ošetřeni
mís stávajIcích. v případě neobnoveni původního osazení sloupků misami doporučuji zaslepení
otvorů kamennou vložkou.

Po úpravě žulové obruby doporučuji osázeni vnitřní plochy hrobu nízkou vegetací a dle potřeby
záhon udržovat.

5. Časová náročnost realizace

Práce jsou rozděleny do dvou etap, které budou provedeny ve dvou ročních sezonách jaro -
podzim.

Předpokládaný časový harmonogram: 1. etapa: léto - podzim, 2. etapa jaro - léto nás|edujÍcÍ
rok.

V Kolíně dne 14. 12. 2022



Fotodokumentace

1. celkový pohled 2. Detail vzájemného vychýlení bloků obruby
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3. Křiž, vypadané spárováni a biologické osÍd|ení 4. Pohled na spodní Část kříže

povrchu kamene








