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KARTA REALIZACE
Stavební úpravy kaple sv. Vojtěcha, hřbitov u 
kostela sv. Václava, Strakonice

Lokalita Strakonice 2 druh stavba

Garant projektu nebyl určen

Zadává Ing. Oldřich Švehla

Celkové náklady stavby bez DPH 1 131 178,74 Kč vč.DPH 1 357 414,48 Kč

Zhotovitel stavby AF ART s.r.o., Zvíkovec 71, 338 08 Zbiroh

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

24.2.2012
22.2.2012 1424/2012

SOD a číslo objednávky SOD 2012 - 86

Termín realizace stavby zahájení: 30.7.2012 dokončení: 19.11.2012

Zhotovitel projektové dokumentace Ing. Miloš Polanka - projektový ateliér, Písecká 506, 368 01 
Strakonice

Koordinátor BOZP v rámci realizace nebyl určen

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Jedná se o opravu pravděpodobně raně barokní kaple (vznik není písemně doložen, ale první zmínka je z r. 
1718), jež je součástí památkového souboru kolem kostela sv. Václava a je kulturní památkou zapsanou do 
seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 31471/3-3965 (areál-hřbitovní kostel 
sv. Václava). Kaple sv. Vojtěcha se také nazývá hrobka maltézských kněží. Předmětem stavby byly pouze 
stavební a odborné stavební úpravy již existujících konstrukcí. Byly provedeny opravy svislých konstrukcí, 
střechy, omítek, provedeno stažení kaple ocelovými táhly, realizován sanační vzdušník, doplněny kované 
mříže do oken. Součástí prací bylo rovněž restaurování vnitřních maleb, kamenných a kovových konstrukcí, 
odborná oprava podlahy a doplnění elekroinstalace. Během stavby byly odkryty další nálezy, jež byly 
prezentovány (dle dodatku č. 1 k SOD). Jedná se o provedení kopie maltézského kříže zjištěného na 
venkovní fasádě a o odbornou opravu kamenné desky vstupu do krypty, objeveného vně objektu kaple. 

Ostatní:

Souhlas s provedením ohlášené stavby zn. SZ- MUST/003885/2012/SÚ/Hol, č.j. 
MUST/004127/2012/SÚ/Hol z 27.1.2012, závazné stanovisko pam.péče SÚ zn. 
SZ-MUST/021608/2010/SÚ/ryc, č.j. MUST/032598/2010/SÚ/ryc z 28.6.2010, závazné stanovisko pam.péče 
SÚ zn. SZ-MUST/038148/2012/SÚ/ryc, č.j. MUST/038773/2012/SÚ/ryc z 23.10.2012.

Zapsal Datum Odbor

Ing. Oldřich Švehla 12.12.2012 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč Podíl města v Kč Zdroj dotace

1 123 000,00 234 414,00 Ministerstvo kultury ČR

Zapsal Datum Odbor



Ing. Jitka Pelešková 13.12.2012 MěÚ Strakonice, Odbor rozvoje
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