
Postup prací při rekonstrukci hřbitovních vstupních vrat a bočních vrátek 
v roce 2020 

 
V roce 2019 obec Sběř získala darem pozemky hřbitova a márnice v katastru Velešice, která je součástí 
obce Sběř.  
Na tomto hřbitově již několik let provádí obec Sběř údržbu. V nejhorším stavu jsou vstupní vrata, zadní 
vrátka a obvodová zeď.  
Hlavní vrata a zadní vrátka by obec opravila z vlastních prostředků, na opravu obvodové zdi by obec 
připravila projekt a požádala o dotaci.  
Stav hlavních vrat a vrátek nejlépe vystihují následující fotografie:  

 





 





 
 

Hlavní vrata 
 

1. Sundání vrchních pískovcových klobouků (odvoz na očištění). 
2. Demontáž vstupních vrat, výměna poškozených a zrezivělých dílů, očištění původních dílů, 

výměna zámku (za nový dozický) při zachování původní kliky a zámkové krabice. Nátěr vrat – 
barva matná černá kovářská a zdobné prvky a špice v barvě cínu.. 

3. Rozebrání a likvidace stávajících sloupů. 
4. Vykopání nových základů na sloupy a odvoz suti. 
5. Příprava na bezbariérový vstup. Schody budou zachovány, bezbariérový vstup povede směrem 

ke studni. Bezbariérový vstup bude mít jako povrch – zámkovou dlažbu, které bude i kolem 
studně. 

6. Zabetonování základů a bezbariérového vstupu. Základ bude zpevněn kari sítěmi a roxory. 
7. Vyzdění pilířů (materiál plné cihly). 
8. Osazení vrchních pískovcových klobouků. 
9. Nahazování sloupů a oštukování, natření fasádní barvou ve stínu lomené bílé.  
10. Montáž a seřízení vrat  
11. Položení zámkové dlažby na bezbariérový vstup a okolo studně. 
12. Úprava terénu. 
13. Zámky bohužel dochovány nejsou, avšak zámkové krabice jsou zachovány.  Budou očištěny a 

natřeny.  
 
Předpokládaná cena 240 tisíc Kč 
  



 
Zadní vrátka 
 

1. Sundání vrchních pískovcových klobouků (odvoz na očištění). 
2. Demontáž vstupních vrat, výměna poškozených a zrezivělých dílů, očištění původních dílů, 

výměna zámku (za nový dozický) při zámku při zachování původní kliky a zámkové krabice. 
Nátěr vrat – barva matná černá kovářská a zdobné prvky a špice v barvě cínu.. 

3. Rozebrání a likvidace stávajících sloupů. 
4. Vykopání nových základů na sloupy a odvoz suti. 
5. Zabetonování základů. Základ bude zpevněn kari sítěmi a roxory. 
6. Vyzdění pilířů (materiál plné cihly). 
7. Osazení vrchních pískovcových klobouků. 
8. Nahazování sloupů a oštukování, natření fasádní barvou ve stínu lomené bílé.  
9. Montáž a seřízení vrátek  
10. Úprava terénu. 

 
Předpokládaná cena 190 tisíc Kč 
 


