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1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Obec: Luže, část obce Košumberk
Adresa: Hrad Košumberk, č.p. 1, 53854 Luže.
Pozemek: st. 368, a parc. č. 1107, k.ú. Luže 689253
Památková ochrana: nemovitá KP, rejstř. č. 38789/6-905 v ÚSKP ČR
Zhotovitel: INRECO, s.r.o., Škroupova 441, 50002 Hradec Králové
Objednatel: Město Luže, Náměstí Plukovníka Josefa Koukala 1, 538 54 Luže
Vlastnické právo: Město Luže, Náměstí Plukovníka Josefa Koukala 1, 538 54 Luže
2.

ÚVOD

Koncepční návrh konzervace zříceniny vnitřního hradu z hlediska stavebního byl vypracován na základě smlouvy o dílo č. 080719. Je součástí souboru
projektových podkladů pro vypracování projektu statického zajištění a konzervace
vnitřního hradu Košumberk, společně s podrobným zaměřením stávajícího stavu
s ortofotopohledy a koncepčním návrhem konzervace hradu z hlediska statického.
3.

POPIS OBJEKTU

3.1.

Značení jednotlivých řešených částí

Při popisu objektu je používána orientace ke světovým stranám (západní
průčelí, jižní fasáda), funkčního dělení (obytná věž, vstupní věž s bránou atd.). Pokud je u popisu snímku použito slovo orientace nebo pohled pak u svislých konstrukcí to znamená zobrazení konstrukce při pohledu z daného směru (orientace
SZ nebo SZ pohled tedy znamená zobrazení konstrukce při pohledu pozorovatele
od severozápadu) a u vodorovných konstrukcí pak orientace svislé osy snímku
(orientace SJ znamená, že horní hrana snímku je orientována na sever a spodní
na jih). Pro popis výškových úrovní jsou použity úrovně nádvoří, 1. a 2. suterén, 1.
patro a koruna zdiva. V obr. 1 je červenou tečkovanou čárou vyznačen rozsah řešené části hradu.
Obr. 1. Značení částí objektu
1. Gotické jádro
a. Obvodová hradba
b. Vstupní věž s bránou
c. Hranolové opěráky
d. Obytná věž
e. Přední a zadní sklep
f. Novodobé přístupové schodiště
2. Renesanční severní křídlo
3. Předsunutá hradba s kruhovou baštou
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3.2.

tel. 775 777 810, info@inreco.cz, www.inreco.cz

Poloha a stručná charakteristika hradu

Hrad Košumberk se nachází asi kilometr jižním směrem od města Luže.
Postaven byl na konci 13. století na čedičovém skalním výchozu v nadmořské
výšce asi 376 m n.m. Přístup k hradu je možný z východní strany k budově purkrabství č.p. 1. po místních komunikacích mezi rodinnými domy, odbočujících
z hlavní komunikace Luže - Relativní výškový rozdíl jádra hradu od okolní krajiny
je asi 60 m, svahy od hradu klesají strměji k západu a jihu do údolí potoka Novohradky, severní a východní svahy jsou mírnější.
Okolí hradu je na jižní, západní a severní straně hustě pokryto vzrostlou
zelení. Klimaticky náleží do oblasti mírně suché s mírnou zimou o průměrné roční
teplotě 8 stupňů Celsia. Průměrné roční srážky se pohybují v rozmezí 550 až 700
mm.
Areál hradu sestává z nejstaršího jádra s oválnou obvodovou hradbou a
jižní vstupní věžovou bránou, v jehož vnitřní ploše s obvodovou zástavou byla později postavena čtverhranná obytná věž se zaobleným nárožím. K severovýchodní
části obvodové hradby bylo dále přistavěno severní křídlo a východní palác. Jádro
hradu a severní křídlo jsou dochovány ve zříceninách, východní křídlo bylo
4
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nedávno zastřešeno. Kolem jádra je postavena předsunutá hradba s nevelkými
okrouhlými a čtverhrannými věžičkami a baštami. Při vstupu do hradu je v renesanční podobě dochována budova purkrabství, kde je umístěno hradní muzeum.
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Zřícenina hradu, která je předmětem studie sanace je situována na pozemku st. 368 a obklopena pozemkem 1107 v k.ú. Luže 689253.

Obr. 3. Výřez z katastrální mapy

Obr. 4. Výřez z katastrální mapy s podloženou ortofotomapou
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3.3.

Stručná stavební historie hradu1

Hrad Košumberk byl založen koncem 13. století, v písemných pramenech
se poprvé připomíná roku 1318 v přídomku Ojíře z Košumberka. Po jeho smrti se
hradu zmocnil Bohunek z Popovce (Pfafenthalu). Ojířovu vdovu a sirotky vyhnal.
Král Jan Lucemburský nařídil, aby se hrad vrátil do rukou Ojiřových pozůstalých.
Nezdá se však, že by záležitost dopadla naznačeným způsobem. Této nejstarší
fázi malého jádra v severozápadním koutě současného areálu náleží mohutná
oválná plášťová hradba vejčitého půdorysu, podepřená na jihozápadní straně
masivními opěráky. Z plášťové zdi na nejlépe přístupné jihovýchodní čelní straně
vystupuje masivní obdélná vstupní věž, která svou hmotou kryla hrad z nejvíce
ohroženého směru. Obě zdi tvořící její východní nároží dosahují impozantní šířky
3,8 metru, jsou tedy téměř dvakrát silnější než zbývající dvě. Na jihovýchodní
vstupní straně je dosud vysoko nad úrovní okolního terénu zřejmá pata ústupku
pro padací most, na nějž se vstupovalo pravděpodobně pomocí dřevěné rampy
vedoucí z plochy nádvoří. Zbytky dřevěných konstrukcí ve zdivu vstupní brány byly
v rámci záchranného archeologického výzkumu2 dendrochronologicky datovány
do roku 1307. Po obvodu k této plášťové hradbě přiléhala vnitřní zástavba, která
tak sílou zdi byla kryta před eventuelním útokem. I z tohoto důvodu budovy jádra
pravděpodobně nepřevyšovaly obvodovou hradbu. V této fázi své existence byl
Košumberk typickým hradem s plášťovou zdí, který svým vzhledem nápadně připomínal ohrazení jádra hradu Rabí.

Obr. 5. Stavební vývoj jádra hradu podle Ladislava Svobody (viz. lit. [3]). Vlevo půdorys
přízemí, vpravo nahoře 2. suterén, vpravo dole 1. suterén
Legenda: 1 - nejstarší zdivo, 2 - pravděpodobně nejstarší zdivo, 3 - mladší zdivo

Během 14. století hrad několikrát změnil majitele, až jej v roce 1372 koupili
od Diviše z Popovce bratři Diviš, Mstislav, Slavata a Ješek z Chlumu. Tím se hrad
stal na tři století slavatovským rodovým sídlem. Na hradě sídlili Slavatovi synové,
z nichž Jan údajně doprovázel Jana Husa do Kostnice. Snad již za prvních slavatovských majitelů, nebo ještě před nimi, někdy v průběhu 14. století, bylo jádro
11
2

převzato a upraveno dle lit. [1]

viz. lit [1]
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zcela přeřešeno a do jeho středu byla vestavěna čtverhranná obytná věž se zaobleným nárožím. Tím se Košumberk vzhledově ještě více přiblížil hradu Rabí.
V pozdní gotice bylo jádro hradu obklopeno opevněným předhradím, jehož
hradba byla zesílena nevelkými okrouhlými a čtverhrannými věžičkami a baštami.
Dodnes se dochovala pouze čtverhranná věž v jižním nároží a základy dvou okrouhlých bašt na jih a severozápad od jádra. Podle vyobrazení hradu v pozadí obrazu z první poloviny 18. století v hradní expozici bylo takovýchto okrouhlých bašt
kolem hradu celkem šest. V téže době byla vstupní strana zesílena trojúhelným
předhradím, jehož východní nároží zaujal dvoukřídlý objekt purkrabství.
Před polovinou 16. století se na hradě opět stavělo, o čemž svědčí letopočet 1544 na bráně předhradí v jihovýchodním cípu nádvoří. Ten lze patrně spojit s
přestavbou budovy purkrabství v renesančním slohu. Budova dostala nové fasády
s dodnes částečně zachovanými psaníčkovými sgrafity. Roku 1547 byl Diviš Slavata trestán pro účast ve stavovském povstání (byl jedním z 12 direktorů) - část
majetku pozbyl, Chlum a Košumberk si podržel v manství. Součástí trestu bylo i
jeho domácí vězení na Košumberku. Brzy však dosáhl odpuštění a ještě před jeho
smrtí roku 1575 byl Košumberk z manství propuštěn. Brzy po polovině 16. století
založil na hradě českobratrskou školu, na které kromě jiných studovali Albrecht z
Valdštejna a defenestrovaný místodržící Vilém Slavata, od roku 1623 majitel panství.
Gotická podoba hradu již zřejmě přestala postačovat zvýšeným nárokům
panstva a tak již v roce 1560 se Diviš zmiňuje v jednom z dopisů o úmyslu přestavět Košumberk po vzoru zámku v Jindřichově Hradci. Posledním podnětem k uskutečnění přestavby byl požár způsobený bleskem v červenci roku 1573.

Obr. 6. Rekonstrukce podoby hradu kolem roku 1620 dle Jaroslava Herouta
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Staré jádro dostalo renesanční fasádu vrcholící štítovými vikýři, vstupní věž
byla snížena na úroveň ostatních budov. Severovýchodně od jádra byl přistavěn
rozsáhlý dvoukřídlý renesanční zámek, který pohltil úsek původního opevnění. Na
nádvorní straně byla dvoupatrová arkádová lodžie na oblých hladkých pilířích o
osmi klenebních polích křížových kleneb. Z arkád se dochoval jeden nosný sloup
(nově vztyčený před nádvorním čelem severního křídla), otisky kleneb a římsové
konzoly ve zdivu obou křídel. Na jižním nároží se k tomuto paláci přimykala štíhlá
hodinová věž stojící na způsob arkýře na válcové noze. Fasády zámku tvořila psaníčková sgrafita střídající se s pruhy stylizovaných vlnek. Zámek se stal jednou z
nejvýstavnějších staveb v celém Chrudimském kraji. I přes tyto úpravy si podržel
charakter opevněného místa a tak si do něj v nejistých předbělohorských dobách
ukládala okolní šlechta i obyvatelstvo své cennosti a důležité listiny. Divišův vnuk
Diviš Lacembok byl pro účast ve stavovském povstání v letech 1618 – 1620 potrestán roku 1623 ztrátou poloviny majetku. Košumberk koupil jeho příbuzný Vilém
Slavata z Chlumu a Košumberka. Dle soudního odhadu se při tomto prodeji v
zámku nacházela obrazová rodová galerie, palné zbraně, výzbroj a výstroj pro 18
jízdních a 20 pěších, 7 koní panských, 7 kočovských, 2 komorní vozy, kočárek a.j.
Vilém Slavata prodal roku 1634 Košumberk Lacembokovu synovi Jindřichu Vilémovi.
V období třicetileté války Košumberk pustnul, vrchnost vyčerpaly válečné
náklady a navíc v letech 1639, 1643, 1645 a 1648 panstvím prošli Švédové. Roku
1654 Jindřich Vilém, poslední mužský potomek této rodové větve, zemřel a Košumberk spadl na jeho dceru Johanku Barboru a po její smrti o tři roky později
prostřednictvím její matky Marie Maxmiliany (roz. Žďárské ze Žďáru) přešlo panství
na jejího druhého manžela Františka Kryštofa Hýzrleho z Chodů. Ten však roku
1666 umírá a Marie hospodaří na panství sama. Roku 1684 se natrvalo odstěhovala do dvorce pod poutní kaplí na Chlumku. Tím ztrácí Košumberk rezidenční
funkci, což znamenalo počátek jeho postupného pádu. Po své smrti roku 1690
odkázala část panství i s Košumberkem jezuitskému řádu. Ti měli svou rezidenci
u nového poutního kostela na Chlumku a Košumberk neužívali. V roce 1769 se
uvádí první patro jako neobyvatelné. Po zrušení řádu císařem Josefem II. roku
1773 převzal objekt náboženský fond, počátkem 19. století panství koupil belgický
šlechtic Leopold de Laing a roku 1826 jej prodal Thurn-Taxisům.
Roku 1920 se zřícenin ujalo Družstvo na záchranu hradu Košumberka,
které se postaralo o konzervaci ruin a uspořádalo hradní muzeum v budově purkrabství. Od roku 1953 byl hrad státním majetkem, v devadesátých letech 20. století jej převzala do své péče obec Luže.
3.4.

Popis současného stavu hradu

Podrobný popis zříceniny vnitřního hradu je uveden ve stavebně konstrukční části konceptu konzervace vnitřního hradu, zpracované Ing. Vojancem
v kapitole 7. Zde je uveden jen stručný přehled, doplněný ilustrativními modely a
fotografiemi.
Zřícené pozůstatky jádra hradu mají nepravidelně oválný půdorys se čtyřbokou věžovou vstupní bránou na jižní straně a zbytky zdiva obytné věže uvnitř
plochy jádra s valeně klenutým sklepem. Obvodová hradba z lomového zdiva vytváří zevně mohutný taras, ze kterého na západě vystupují dva masivní hranolové
opěráky. Líc zdiva na severozápadě je s významnými zbytky historických omítek.
Zbytky omítek menšího rozsahu se vyskytují i na zdivu jiných částí zříceniny. Na
jihovýchodě jádra, v místě zříceného SV nároží vstupní věže a navazujícího úseku
obvodové hradby je novodobě upravené přístupové schodiště. Na jižním čele věže
9
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je mohutný šikmý ústupek a nad ním zbytek dřívější brány v které byl původně
instalován padací most s vlčí jámou v interiéru věže.

Obr. 7. Perspektivní model vnitřního hradu, pohled jihojihozápadní

Obr. 8. Letecká fotografie vnitřního hradu ze stejného stanoviště jako předchozí model
(zdroj: Marek Bartoníček, web Pixabay, částečně upraveno)
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Vůči úrovni terénu jádra hradu zdivo na jihu a východě téměř nevystupuje
z terénu. Na severozápadě se zdivo zvedá se zbytky omítek a dvěma okenními
otvory se segmentovými záklenky, v nichž jsou i ve špaletách i cihly. Na severu je
široký otvor bez záklenku, na severovýchodě jsou zbytky dvou patek cihelné
klenby.
Plocha vnitřního hradu se svažuje zčásti terasovitě k jihovýchodu. Zde je
zbytek necelého nadzemního podlaží obytné věže se zbytky náběhů valené
klenby. Jižní stěna stavby chybí téměř úplně, na severu a východě jsou stěny se
zbytky otvorů, poslední se segmentovým záklenkem.
Pod plochou jádra hradu, sevřeného obvodovou hradbou, jsou ve dvou
úrovních klenuté sklepy. Přední sklep je přístupný šikmou schodišťovou chodbou
od východu a postupně sestupuje až do druhého suterénu k vodní cisterně (či zasypané studni). Zadní sklep, situovaný v horní výškové úrovni, je přístupný ze severu uličkou mezi obvodovou hradbou a zbytky obytné věže portálem po kamenných schodech, nebo otvorem v západní obvodové stěně obytné věže.
Pro pohyb návštěvníků hradu byly z úrovně nádvoří na úroveň 1. podlaží
jádra zbudovány novodobé schody z hrubých kamenných stupňů, ukládaných na
upravený zděný podklad do cementové malty a v horní části i z betonových monolitických stupňů. Po terénu jádra na schodiště navazuje neohrazená pěšina, která
při západní hradbě pokračuje dalším kamenným schodištěm na korunu obvodového zdiva. Volné hrany zdiva a schodišť proti pádu osob do hloubky jsou zabezpečeny ocelovým svařovaným dvoutyčovým zábradlím, jehož volné proluky jsou
na nejvíce rizikových úsecích vyplněny sítí z umělých vláken.

Obr. 9. Perspektivní model vnitřního hradu, pohled severoseverozápadní
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Obr. 10. Perspektivní model vnitřního hradu, pohled severovýchodní

Obr. 11. Perspektivní model vnitřního hradu, pohled východní
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Vady a poruchy konstrukcí

Podrobnější popis vad a poruch konstrukcí zříceniny vnitřního hradu vč.
fotodokumentace je uveden ve stavebně konstrukční části konceptu konzervace
vnitřního hradu, zpracované Ing. Vojancem v kapitole 7. Zde je uveden jen stručný
přehled:


Rozsáhlá deformace a destrukce zděných konstrukcí nižší (východní) části severního křídla, způsobená pohybem svahových hlín (havarijní stav z roku 1983
byl údajně zajištěn, podrobnější informace o způsobu zajištění ale nejsou k
dispozici).



Možnost případné existence nestabilního zdiva vstupní věže na východní
straně (vliv sklonu stropu skalního podloží pod věží, vliv puklinové vody, vyplavující stavební materiál zdiva ve styku se skálou?) - nemohlo být prověřeno,
rubová strana vstupní věže byla v době statického průzkumu nepřístupná, budovalo se zakrytí archeologické sondy.



Snížení prostorové tuhosti a soudržnosti bloků zdiva, ztrátou soudržnosti malty
a pronikáním a zmrznutím vody do hloubky zdiva.



Hrozící ztráta soudržnosti a stability zdiva v místech převisu torz zděných konstrukcí a vzniku excentrického zatížení.



Hrozící ztráta vzpěrné pevnosti lícových vrstev zdiva velkých tlouštěk, provedeného jako emplekton v případě, kdy dojde k oddělení lícové vrstvy od jádra
zdi. Může být výrazně zhoršeno v místech, kde část lícové vrstvy zdiva již chybí
a jádro je odhaleno.



Poškození zdiva zajišťujícího nadpraží otvorů v obvodovém zdivu cihelnými
klenbovými pasy a nadezdívkami z 20. let 20. století.



Destrukce korun zdiva a lomových ploch odhaleného jádra zdiva mrazovými
cykly zateklé dešťové vody a náletovou vegetací.



Poškozování povrchových vrstev zdiva a zbytků omítek vlhkostí a solemi, pronikajícími z násypů za rubem zdi v místech rozdílů výšek okolních terénů.



Destrukce zdiva kleneb a vyplavování spárové malty vodou, zateklou z terénu
propustnými navážkami k rubu kleneb prostor 1. suterénu. Narušení i navazujících částí svislého sklepního zdiva.



Postupné narušování a odpadávání omítek z povrchu zdiva. Nejsilnější destruktivní účinek má voda, zateklá horním okrajem omítkové kry za omítku.



Postupné vyplavování spárové malty z povrchů zdiva vodou a větrem v plochách s chybějící omítkou.



Zábradlí schodišť a plochy vyhlídky, nevyhovující z hlediska bezpečnosti a estetického působení.

4.

KONCEPČNÍ NÁVRH KONZERVACE VNITŘNÍHO HRADU

4.1.

Zásady architektonického řešení, hledisko památkové péče

Zřícenina vnitřního hradu je v takovém stádiu destrukce, že volba návrhu
stavebních úprav vyznívá jednoznačně pro uplatnění konzervační metody.
Cílem stavebních úprav by mělo být pouze vhodné statické zpevnění zbytků stavebních konstrukcí v kombinaci s ochrannými opatřeními, omezujícími působení
povětrnostních vlivů a vegetace. Přitom veškeré zásahy by měly chránit jak
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původní hmotu zbytků konstrukcí, tak především důležité charakteristické prvky a
detaily s vypovídací hodnotou o historii hradu. Všechny dozdívky a doplňky konstrukcí musí sledovat pouze zpevnění a scelení nejvíce ohrožených a obnažených
částí zdiva a musí být provedeny řemeslně pravdivě a nekontrastně k původnímu
zdivu, s nenápadným odlišením nového zdiva např. zazděním úlomků cizorodého
materiálu na hranici nového a starého zdiva (např. zlomků novodobých střešních
tašek). Dozdívky nesmí být navrhovány za účelem pouhé rekonstrukce původního
stavu, který se nedochoval a o němž nemáme bezpečné doklady jeho přesné podoby. Přednost by měla mít taková zpevňující opatření, která zůstávají skryta zraku
pozorovatele nebo užívají tradiční techniky, které působí v sousedství původních
konstrukcí přirozeně a neničí autentickou část konstrukce, detaily s vypovídací
hodnotou včetně charakteristických povrchových úprav.
Všechny stavební úpravy na konzervaci stavební památky musí být ve stádiu projektu předem projednány a odsouhlaseny orgánem památkové péče a ve
stádiu realizace dozorovány projektantem a pracovníkem památkového dohledu.
Shrneme-li uvedené poznatky do bodů, v ideálním případě by měla konečná podoba konzervované zříceniny splnit tyto hlavní cíle :
 dostatečné zpevnění konstrukcí s omezením dalších destrukcí na minimum
 ochrana dochovaných konstrukcí a detailů před vlivy povětrnosti, hromaděním
povrchových vod, destruktivními účinky vegetace apod., zpomalení nepříznivých vlivů povětrnostních podmínek na životnost stavby
 zachování vypovídacích hodnot o historii stavební památky u všech detailů,
architektonických článků, autentické hmoty konstrukcí a historických povrchových úprav, bez vzniku rušivých nebo zavádějících novotvarů či povrchových
úprav silně kontrastujících s dochovaným stavem
 zachování emocionálního působení torzální architektury v rámci celého areálu
hradu s předhradím a okolní přírodou, k němuž dospěla zřícenina postupnou
přeměnou svou i okolního prostředí
Kromě hlavních cílů konzervace hradní zříceniny je třeba zabývat se i cíli
doplňkovými, nikoliv však nedůležitými:
 volba a úprava návštěvnických tras, vhodných z hlediska zajištění bezpečnosti
osob a omezení destruktivních účinků provozu na cenné původní konstrukce
 zamezení pohybu veřejnosti mimo dovolené návštěvnické trasy
 zpracování provozního návštěvnického režimu a režimu pravidelné údržby konzervované památky s kontrolním mechanismem jejich dodržování a financování
 poskytnutí informací turistické veřejnosti o provozních podmínkách a o historii
hradu vhodnou formou
4.2.

Zásady provozního řešení

Zásady provozního řešení souvisí s doplňkovými cíli konzervace, uvedenými v předchozí kapitole.
V případě hradu Košumberku je z provozního a bezpečnostního hlediska
výhodou, že se nejedná o zříceninu ve volné přírodě, kam má kdykoliv kdokoliv
přístup bez omezení. Vnitřní hrad a nádvoří jsou oploceny, s přístupem přes objekt
purkrabství č.p. 1, nebo po dřevěné rampě bezbariérového propojení s vedlejší
Hamzovou léčebnou, kde jsou na jejím začátku a konci uzamykatelné branky. Ze
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severovýchodního až západního směru je hrad obklopen ohrazenou pastvinou
chovu vysoké zvěře. Přístup turistické veřejnosti k vnitřnímu hradu je tak kontrolován a může být do určité míry omezován a řízen.
Na nádvoří hradu a ve vnitřních prostorách zastřešeného východního paláce se kromě běžného prohlídkového provozu během turistické sezóny pořádají
společenské a kulturní akce s hromadnou návštěvností veřejnosti.
4.2.1. Současný provozní režim


V letní sezóně (červen až září) je hrad přístupný denně mimo pondělí. V přechodných obdobích jsou otevírací dny omezeny na pátek až neděle (duben)
nebo středa až neděle (květen, říjen). V zimním období je zavřeno, vyjma mimořádných akcí.



Přístup do hradu je hlavním vstupem přes purkrabství č.p. 1 nebo bezbariérovou dřevěnou rampou (nad terénem vyvýšeným chodníkem) z areálu Hamzovy
léčebny, s brankami na začátku a na konci chodníku. Tyto branky se mimo
otevírací dobu uzamykají.



Vstupné se platí v pokladně za vstupem do purkrabství. Je vyžadováno při prohlídce hradního muzea v purkrabství, lapidária, vstupu na vyhlídku na západní
obvodové hradbě vnitřního hradu a vstupu do zastřešeného východního paláce. Vstup na nádvoří se nyní neplatí.



Prohlídka hradního muzea v purkrabství a lapidária je organizována s průvodcem v prohlídkových skupinách do 40 osob. V ostatních částech hradu je pohyb návštěvníků individuální, na vyhlídku je vstup na vlastní nebezpečí (informační tabulka nad přístupovým schodištěm do jádra hradu).



Protože je na hradě pouze jeden stálý pracovník, v době, kdy provádí prohlídkovou skupinu, nemůže zároveň obsluhovat prodej vstupenek a pokladna je
zavřená. Ústí dřevěné rampy z Hamzovy léčebny, není v dohledu z prostoru
pokladny, takže návštěvníci, kteří přichází od Hamzovy léčebny se mohou do
určité míry nepozorovaně pohybovat po hradu bez zaplacení.



Nefunkční sociální zařízení je nahrazeno mobilní WC buňkou, umístěnou v odlehlé poloze jižní části hradního nádvoří.

4.2.2. Návrh provozního režimu po stavebních úpravách


Přístup do hradu hlavním vstupem přes purkrabství č.p. 1 a bezbariérovou dřevěnou rampou z areálu Hamzovy léčebny bude zachován.



Období zpřístupnění hradu v průběhu roku se zřejmě nezmění. Z hlediska bezpečnosti osob je nutné zamezit vstup veřejnosti na potenciálně riziková místa
v zimním období, kdy mohou být nepříznivé podmínky pro bezpečnou chůzi
(námraza, sníh).



Kombinovaný způsob prohlídky areálu hradu, tzn. prostory muzea a lapidária
s prohlídkovou skupinou a průvodcem a zbytek hradu individuálně, je optimální
a není potřeba ho v zásadě měnit. Upraveny budou trasy pohybu osob ve vnitřním hradu, kde především z bezpečnostních důvodů bude omezen přístup veřejnosti do rizikových míst z hlediska možnosti pádu kamenů z narušených
částí zdiva. Kde to je nevyhnutelné (vchod do zadního sklepa z prostoru bývalé
obytné věže), bude bezpečnost osob zajištěna osazením minimalistické markýzy k líci zdiva nad průchodem, případně i dalšími stavebními úpravami, stabilizujícími narušenou část zdiva v rizikové oblasti. Upravené trasy pohybu
osob ve vnitřním hradu jsou znázorněny na výkresu v příloze této zprávy č. P1.
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V návrhu provozního režimu se předpokládá, že souběžně s konzervací hradu
a novým zpřístupněním, bude vystavěno nové provozní zázemí hradu v prostoru po bývalých maštalích („stará písárna“), kde bude mj. umístěna pokladna
a sociální zařízení. Nová poloha pokladny řeší problém nehlídaného přístupu
veřejnosti po dřevěné rampě z Hamzovy léčebny, přičemž pro prodej vstupenek je možné uvažovat se dvěma variantami řešení:

4.3.

o

Varianta 2 zaměstnanci - jeden je stále v pokladně, hlídá a obsluhuje
oba směry příchodu osob do areálu, tj. přes purkrabství a z rampy
z Hamzovy léčebny; druhý provádí prohlídkové skupiny a kontroluje dodržování podmínek bezpečného pohybu v prostorách vnitřního hradu.

o

Varianta 1 zaměstnanec - prodej vstupenek zajištěn samoobslužně
v automatu, umístěném v pokladně. Zaměstnanec provádí prohlídkové
skupiny, kontroluje zakoupení vstupenek i u osob individuálně se pohybujících po areálu a dodržování podmínek bezpečného pohybu v prostorách vnitřního hradu.

o

Provizorní varianta do doby, než bude zprovozněna pokladna v novém
provozním zázemí - pokladna zůstává v provozu za vchodem do purkrabství, u branky na vyústění dřevěné rampy je umístěna bezpečnostní kamera a informační tabule, vyzývající návštěvníky k zakoupení
vstupenky (vyjma vozíčkářů, pro které pokladna není bezbariérově přístupná). Pochopitelně je možné zachovat i současný stav, kdy je vstup
do nádvoří zdarma a vstupenky se kupují pouze do muzea, lapidária a
na vyhlídku.

Technické, konstrukční a materiálové řešení konzervace

V následujícím textu je uveden souhrn předpokládaných stavebních úprav,
které bude třeba provést při konzervaci hradní zříceniny a zajištění bezpečného
provozu návštěvníků. Návrh úprav je doplněn i schématickými zákresy rozsahu
některých vybraných úprav v perspektivních pohledech na hrad z různých světových stran v grafických přílohách P3 až P7.
4.3.1. Použité materiály


V rámci projektu provést materiálový a technologický průzkum s laboratorními
analýzami odebraných vzorků malt (zdící malta z hloubky zdiva, malta ze spár
blízko líce zdiva, malta omítek) a rozborem použitého kamene. U malt určit
druh a charakter plniva a pojiva a orientační poměry míšení. Z průzkumů původních materiálů určit optimální složení maltových směsí a tmelů pro obnovu
různých částí konstrukcí a možné zdroje vhodného nového zdící materiálu (doporučení materiálů, uvedené v dalších bodech této kapitoly, je pouze orientační). Je pravděpodobné, že restaurátor při opravě a konzervaci původních
omítek, provede další potřebné rozbory, např. určení koncentrace vodorozpustných solí, nasákavosti omítky apod.



Všechny navržené materiály vyvzorkovat a jejich použití předem schválit projektantem a památkovým dohledem.



Kámen dozdívek a přezdívek:
o

původní zdravý, vrácený zpět do původní polohy

o

nově doplňovaný, sbíraný na staveništi ze suti v rámci záchranného archeologického výzkumu

o

nově doplňovaný, těžený v lomu s vhodným druhem kamene podle
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potřeby (např. opuka Benátky u Litomyšle, pískovec Kocbeře nebo Božanov, čedič Dubičná)


Cihly plné pálené ručně ražené, nasákavost do 12%, mrazuvzdornost F1 (např.
cihelna LODE Lotyšsko)



Malta zdicí, spárovací i pro opravu omítek z říčního křemičitého písku s podílem kopaného písku, pojivo přirozené hydraulické vápno NHL nebo přirozené
hydraulické vápno s pucolánovou příměsí (trass, pemza, tufit, zeolit). Portlandský cement vyloučit, vzhledem k nízké paropropustnosti vápenocementové a
cementové malty, zadržující vlhkost ve hmotě zdiva.



Helikální nerezová výztuž se speciálním polymercementovým tmelem (např.
StatiCal, Stado)



Těsnící jíl (např. Cihelna Bratronice, Keraclay Nehvizdy)



Těsnící bentonitové rohože (např. Eurobent, Bentomat, Voltex)



Travní specializované semenné směsi (např. Planta Naturalis)



Výběr materiálů použitých v rámci restaurování omítek je v kompetenci restaurátora s příslušnou licencí od MK ČR a podléhá schválení památkového dohledu.

4.3.2. Trhliny ve zdivu


V projektu provést posouzení významných trhlin a v odůvodněných případech,
kdy hrozí nebezpečí ztráty stability odtržených částí zdiva, trhliny, kromě standardních opatření (spárování, injektáž) i scelit instalací soustavy helikální nerezové výztuže, uložené v hloubce spár mezi kameny do speciálního polymercementového tmelu.



Méně významné trhliny s menší šířkou vyčistit a vyplnit jemnou vápennou hydraulickou maltou do dosažitelné hloubky a případně vyklínovat kamennými šíbry.



Trhliny s větší šířkou uzavřít maltou a šíbry s vložením injektážních trubek po
asi 30 až 40 cm a injektovat jemnou řídkou vápennou hydraulickou maltou.

4.3.3. Dozdívky a přezdívky svislého zdiva, záklenky otvorů
 Dozdít vybrané části odpadlých líců zdiva, v místech, kde obnažením jádra
nebo zatékáním za lícovou vrstvu hrozí pokračování destrukce, budou dozděny.
Lícové vrstvy značně rozpadlé, které nelze ponechat ve zdivu bez rozebrání,
přezdít z původního kamene, ukládaného do původní polohy.
 Dozdívky provést z původního nebo obdobného kamene na vápennou hydraulickou maltu, v obdobné struktuře, s pokračováním vodorovných pracovních
spár. Důležité je dodržení nepravidelností zdění okolního původního líce a
správného způsobu šíbrování, aby nevznikaly nepřirozeně široké spáry mezi
kameny.
 Dozdívky budou do jádra přednostně kotveny vazáky do stávajících i nově provedených kapes, kde to nebude dostatečné, budou doplněny i kotvy z nerezové
výztuže. Rozvolněné části jádra, které by mohly být příčinou opětovného odpadnutí lícové vrstvy se musí částečně rozebrat a dozdít zároveň s lícem.
 Zachovat historické detaily s vypovídací hodnotou, např. otvory po lešení, paty
kleneb apod.
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 U kamenného zdiva smíšeného s cihlami nenahrazovat cihly kamenem.
 Zdivo spárovat zároveň se zděním a šíbrováním. Spárovou maltu vytlačit přes
líc kamenů a strhnout přes hranu. Drobné šíbry mohou být maltou nepravidelně
překryty, zvláště tam, kde se v okolí vyskytují zbytky omítek. Potřísnění líců
zdiva maltou musí být průběžně odstraňováno.
 Rozsah dozdívek od okolního původního líce vizuálně odlišit, ale nikoliv jinou
strukturou zdění, odsunutím dozdívky za původní úroveň líce, jinou barvou
malty apod. Správné je nenápadné odlišení, které při posouzení celku nepůsobí
rušivě, ale které odborník i po zpatinování líce bezpečně rozezná. Vhodné je do
okrajů nových ploch zazdít po určitých intervalech malé kousky kvalitních novodobých keramických tašek dostatečně hluboko, aby nemohlo časem dojít k jejich vypadnutí.
4.3.4. Klenuté sklepy a nadloží kleneb


Zabránit protékání dešťové vody do kleneb a zdiva 1. suterénu, která způsobuje vyplavování spárové malty a rozmrzání zdiva.



V režimu záchranného archeologického výzkumu odtěžit nadložní vrstvy nad
rubem kleneb. Získané kameny zpětně využít do dozdívek.



Obnažené klenby zednicky stabilizovat klínováním spár a doplněním spárovací
malty mezi klenáky. Rub klenby scelit pokryvem s vápenné hydraulické malty.
Nadloží kleneb provést z těsnícího jílu, ukládaného po vrstvách, skrápěného a
hutněného. Pro spolehlivější účinnost lze jíl kombinovat s položením speciální
těsnící bentonitové rohože. Před plochu sklepů položit vyspádovaný plošný geodrén, odvádějící vodu od sklepního obvodového zdiva. Skladbu doplnit dostatečně tlustou vrstvou hlíny a kvalitním drnem, vypěstovaným ze směsi travních
semen suchomilných rostlin. Směs semen namíchá specialista „na míru“ podle
místních přírodních podmínek a technických požadavků na kvalitu drnu.

4.3.5. Severní renesanční křídlo


Prověřit stav zajištění sesuvu zdiva a svahu. Pokud předpokládané zajištění
nebylo realizováno a dochází k zatékání srážkové vody do podzákladí z vnější
strany zdiva, pod archeologickým dohledem vně obrysu severního křídla odstranit drnový pokryv a suťové vrstvy do hloubky cca 30 cm. Prohlubně u pat
zdiva vyplnit nepropustným materiálem a obnažený terén přirozeně vyspádovat podle navazujícího svahu. Upravený terén utěsnit jílovou vrstvou a drnovým pokryvem.



Pod archeologickým dohledem nepropustným materiálem upravit vnitřní plochu severního křídla ve spádu od západu k východu. Upravený terén utěsnit
jílovou vrstvou a drnovým pokryvem tak, aby srážková voda mohla odtékat otvorem ve východní stěně. Podobným způsobem upravit terén v severním skrytém zákoutí na styku jádra a renesanční přístavby směrem k severovýchodnímu koutu. Pro odtok vody se v hradbě jádrovým vrtem zajistí otvor, jehož ústí
bude upraveno jako drobná čtvercová nebo obdélníková nika s předsunutým
parapetním plochým kamenem.



Na zdivu torza stabilizovat lomové plochy s použitím nerezových kotev přes
šikmé trhliny na povrchu zdiva. Trhliny proinjektovat. Obnovit kompletní povrch
zdiva včetně cihelných partií a zbytků cihelných patek. Restaurovat zbytky omítek. Upravit korunu zdiva dle kap. 4.3.7.



Na nižší časti severního křídla odstranit železobetonový kryt koruny při
18

INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek
Škroupova 441/9, 500 02 Hradec Králové, IČ 481 55 586
tel. 775 777 810, info@inreco.cz, www.inreco.cz

S.R.O.

zajištěných záklencích. Porušenou kamennou klenbu nad otvorem v severní
stěně doplnit a doklínovat vhodnými kameny ze sesutých zdí na vápenocementovou maltu. Velké průběžné trhliny odspodu v celém profilu vyklínovat kameny, plochy zdiva v celém rozsahu hloubkově přespárovat a široké vyklínované trhliny proinjektovat. Restaurovat zbytky omítek.


Upravit koruny zdiva podle kap. 4.3.7.

4.3.6. Schodiště


Demontovat stávající dvoutyčové zábradlí z ocelových L profilů vč. kotevních
částí sloupků, zabetonovaných do zdiva.



Poškozené a rozvolněné části kamenného schodiště rozebrat, betonové
stupně vybourat. Pravděpodobně bude třeba rozebrat schodiště v blízkosti SV
nároží vstupní věže, kde bude nutné stabilizovat soklovou část obvodového
zdiva a přilehlý nevhodně vyzděný taras.



Schodiště zpětně dozdít z kvalitních pískovcových hrubých kvádrů do vápenné
hydraulické malty. Spáry pečlivě vyplnit utaženou vápennou hydraulickou maltou až k líci kamenů.



Instalovat nové ochranné zábradlí, kvalitně zpracované z plných ocelových
subtilních prutů, jednotyčové konstrukce s výplněmi s jemného nerezového
pletiva a obvodovým kotevním lankem.

4.3.7. Koruny zdiva a mírně šikmé lomové plochy torz zdiva nepochozí


Odstranit náletovou zeleň z koruny zdiva a z líců, vč. mechanického odstranění
kořenů. U větších a hluboko pronikajících kořenů je třeba postupovat citlivě a
rozsah odstranění zvážit případ od případu. Stejně tak je třeba zvážit podle
situace případnou devitalizaci kořenů herbicidem na bázi glyfosátu (Roundup).



Odstranit stávající betonové krycí mazaniny a zcela rozpadlé kameny nebo
cihly pod nimi. Pouze uvolněné kameny rozebrat, vyčistit degradovanou maltu,
kameny očistit a zpětně vyzdít na vápennou hydraulickou maltu. V případě, že
původní zdivo dosahuje až těsně pod ukončující betonovou mazaninu a v případě další postupné degradace koruny zdiva hrozí nebezpečí ztráty autentické
části konstrukce, bude zváženo, zda v těchto úsecích neuplatnit tzv. „metodu
tří ztracených kamenů“, tedy obětovaného nadezděného pásu novodobého
zdiva. Plocha koruny bude upravena do mírného oboustranného spádu bez
výrazných výstupků kamenů. Při přezdívce koruny bude zachována její přirozená nerovná linie, vytvořená postupnou destrukcí zdiva.



Na přezděnou a přespárovanou korunu vytvořit přirozeně nerovný betonový
kryt ze zavlhlé směsi s rozptýlenou výztuží ze skleněných vláken a těsnící krystalizační přísadou (např. Xypex). Provedou se řízené utěsněné spáry. Tloušťka
krytu u obou líců musí být minimalizována, aby se pohledově neuplatňovala.



Na zatvrdlý kryt uložit těsnící bentonitovou rohož, zatíženou vrstvou mazlavé
hlíny, smíchané s rostlinnými vlákny a předpěstovaným pásem sukulentního
drnu nebo suchomilných travin s mělkými kořeny, ukotveným vegetační samorozložitelnou sítí.

4.3.8. Koruny zdiva pochozí


Demontovat stávající dvoutyčové zábradlí z ocelových L profilů vč. kotevních
částí sloupků, zabetonovaných do zdiva.
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Odstranit náletovou zeleň z koruny zdiva a z líců, vč. mechanického odstranění
kořenů. U větších a hluboko pronikajících kořenů je třeba postupovat citlivě a
rozsah odstranění zvážit případ od případu. Stejně tak je třeba zvážit podle
situace případnou devitalizaci kořenů herbicidem na bázi glyfosátu (Roundup).



Odstranit spárování mezi kameny, tvořícími hrubou dlažbu z lomového kamene. Uvolněné kameny a části zdiva rozebrat vyčistit degradovanou maltu a
zpět dozdít na vápennou hydraulickou maltu. Plochu koruny upravit do mírného
oboustranného spádu a spáry pečlivě vyplnit utaženou vápennou hydraulickou
maltou až k líci kamenů.



Celou plochu pochozí koruny zdiva opatřit hydrofobizační úpravou.



Instalovat nové ochranné zábradlí, kvalitně zpracované z plných ocelových
subtilních prutů, jednotyčové konstrukce s výplněmi s jemného nerezového
pletiva a obvodovým kotevním lankem.

4.3.9. Výrazně šikmé a svislé lomové plochy torz zdiva


Nepravidelný charakter lomové plochy odhaleného litého jádra zdiva po zřícení
jeho části je třeba vizuálně zachovat (nebude-li lomová plocha zakryta dozdívkou lícové vrstvy). Především se jedná o odhalená čela zbytků částečně zříceného obvodového zdiva.



Odstranit náletovou vegetaci vč. kořenů (viz. předchozí kapitoly).



Rozvolněné kameny rozebrat, vyčistit degradovanou maltu a kameny zpět přerovnat do vápenné hydraulické malty tak, aby voda nemohla zatékat dovnitř
hmoty zdiva.



Případ od případu zvážit u převislých částí lomových ploch citlivé dozdění
k omezení rizika utržení překonzolované části a jejím zřícení, případně jiný
způsob stabilizace.

4.3.10. Povrchové úpravy - líce zdiva se zbytky omítek


Plochy líců zdiva se zbytky historických omítek opravit a konzervovat v restaurátorském režimu. Případně zjištěné doplněné novodobé vápenocementové
omítky budou posouzeny a (pravděpodobně) odstraněny, protože mohou zbytečně zadržovat vlhkost v podkladním zdivu. Pokud by tyto novodobé omítky
byly důležité pro ochranu původních omítek nebo konstrukcí, je možné je nahradit omítkami vápennými hydraulickými (s lepší prodyšností).



Vycházíme z předpokladu, že u zbytků historických omítek na původních vnějších průčelích hradu, se pravděpodobně jedná o renesanční sgrafita se zcela
degradovanou a vymytou vrstvou intonaca. Povrchy omítek (na vnějších průčelích) proto budou pečlivě prozkoumány v šeru při razantním bočním osvětlení, zda se na nich neobjeví stopy obrazců sgrafit, vyrytých přes vrstvu (již
neexistujícího) intonaca do dochovaných zbytků spodní vrstvy arriccia, přirozeného nahnědlého odstínu. Laboratorním rozborem omítkové směsi bude sledováno, zda do ní nebyly přimíchány přídavné pigmenty. V případě objevů
zbytků obrazců provést detailní dokumentaci se zakreslením polohy detailu
v celkovém plánu fasády a s měřítkem.



Technologie restaurování je v kompetenci restaurátora s příslušnou licencí MK
ČR a podléhá schválení orgánem památkové péče. Nejspíše se však bude
jednat o kombinaci:
o

předzpevnění nejvíce rozpadlých omítek
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o

podinjektování částí ploch omítek, oddělených od podkladu

o

odsolení omítkové vrstvy

o

petrifikace omítkové vrstvy organokřemičitým zpevňovačem, nebo
v případě příhodných časových a klimatických podmínek mnohonásobně opakovaným prosycením omítkové vrstvy vápennou vodou

o

tmelení okrajů omítkových ploch k okolnímu zdivu (omezení pronikání
vody mezi omítku a zdivo) vápennou maltou

o

doplnění částí chybějících ploch omítek, kde je to nezbytné pro prodloužení životnosti a ochranu zbytků omítek původních, probarvenou omítkovou směsí obdobného složení

o

zapojení doplňků omítek a tmelení do celku, barevné retuše

4.3.11. Povrchové úpravy - líce zdiva bez omítek


Odstranit většinou tvrdou cementovou maltu, doplněnou do spár zdiva v rámci
předchozích konzervačních zásahů (pokud při jejím odstranění nedojde k většímu poškození původních zdicích kamenů a cihel).



U velmi narušeného zdiva se starší malta odstraní v menších plochách, které
se hned nově vyspárují.



Ze spár se vyškrabou zbytky malty, vyjmou uvolněné drobné kamenné šíbry,
vyfoukají se stlačeným vzduchem a provlhčí. Do spár se natlačí nová vápenná
hydraulická malta a větší spáry se vyšíbrují původními i novými kameny v obdobném provedení jako bylo u původního zdiva. Kamenné šíbry musí být navlhčené a natloukají se do spáry vyplněné maltou.

Obnovení degradované a chybějící malty ve spárách lícové vrstvy zdiva je
důležité pro jeho celkové zpevnění, omezení pronikání vody do hloubky zdiva a
prodloužení jeho životnosti. Zároveň se ale jedná o úpravu, jejíž charakter provedení se možná nejvíce projeví v celkové estetické působivosti konzervačních prací
na hradní zřícenině. Proto je nutné pečlivě připravit a posoudit vzorky maltové
směsi a vyvzorkovat technologie nanášení spárovací malty do spár, úroveň vyplnění spár a úpravu povrchu spárovací malty. Fakt, že bylo zdivo původně celoplošně omítnuto, umožňuje uvažovat o provedení přeplněných spár s jejich nepravidelným občasným rozšířením stržením malty přes hrany kamenů, a to alespoň
v širším okolí zachovaných ploch původních omítek. Doplněné i původní kamenné
šíbry ve spárách by tak zůstaly plně skryty v maltě. Tento charakter spárování by
do určité míry imitoval stav líce zdiva nedlouho po degradaci a odpadnutí omítkové
vrstvy, kdy ještě malta ve spárách nestačila být z hloubky vyplavena deštěm a vyfoukána větrem. Přestože má tento postup logické opodstatnění, u velkých ploch
líců zdiva, kde je spárovací malta již nyní do hloubky vyplavena (a spáry působí
tmavě), výrazně změní jejich estetické působení. Proto je třeba výsledný charakter
spárování vždy volit konkrétně případ od případu, s přihlédnutím k poloze obnovované plochy líce zdiva, jejímu okolí a celkovým podmínkám, aby působil nenásilně
a harmonicky.
4.3.12. Zajištění prohlídkové trasy vnitřním hradem


Předpokládá se, že prohlídka vnitřního hradu bude veřejnosti umožněna v otevírací době individuálním způsobem (bez prohlídkové skupiny s průvodcem),
po uhrazení vstupného. Prohlídkové skupiny s průvodcem budou organizovány pouze pro prohlídku hradního muzea a lapidária. Průvodce však musí
provádět průběžnou vizuální kontrolu chování návštěvníků, pohybujících se i
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v prostoru vnitřního hradu a případně vydávat pokyny a nařízení k zajištění
(zejména) bezpečnosti osob.




K zajištění provozu, ochraně památky, archeologických terénů a bezpečnosti
osob bude majitelem hradu vydán Návštěvní řád, s kterým musí být seznámen
a řídit se jím každý návštěvník hradu. Návštěvní řád by měl mj. upravovat:
o

Povinnost návštěvníků uposlechnout kdykoliv pokynů a nařízení provozovatele hradu a průvodce podle aktuální situace

o

Zákaz vstupu do prostor vnitřního hradu osobám důvodně podezřelým
z opilosti nebo požití omamných látek

o

Povolení vstupu dětem ve věku do 15 let pouze v doprovodu dospělých
osob starších 18 let, které odpovídají za chování dětí v souladu s Návštěvním řádem a v souladu s obecnými zásadami bezpečnosti.

o

Zákaz vstupu návštěvníků mimo vymezené a vyznačené prohlídkové
trasy.

o

Upozornění na nepravidelnosti a nerovnosti pochozích ploch a schodišťových stupňů a nutnost opatrnosti při pohybu v prostorách zříceniny. Osoby se sníženou pohyblivostí musí předem zvážit své fyzické
možnosti a schopnosti bezpečné prohlídky.

o

Zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně v areálu hradu mimo
k tomu vymezených míst.

o

Zákaz jakéhokoliv poškozování památky samotné, archeologických terénů i přírodního prostředí areálu hradu.

V projektu nutno navrhnout trasy pohybu návštěvníků vnitřního hradu a jejich
stavební úpravu a označení tak, aby každý z návštěvníků mohl snadno rozeznat povolenou a zakázanou zónu vstupu. V trasách se předpokládá zřízení
chodníčků, dlážděných nepravidelnou dlažbou z lomového štípaného kamene,
mimo trasy zatravněný povrch. Trasy budou voleny tak, aby se minimalizovalo
riziko vzniku úrazu pádem osoby z výšky nebo kameny spadlými z torz zdiva a
budou vybaveny bezpečnostními prvky, které lze v daných specifických podmínkách vytvořit :
o

Ochranné zábradlí na schodištích a vyhlídce.

o

Zábradlí zamezující vstup do některých nebezpečných oblastí.

o

Ochranná markýza chránící vstup s nebezpečím pádu kamenů z koruny zdiva, případně i další statické zajištění nestabilního okolního
zdiva - u vchodu do zadního sklepa v západní obvodové stěně obytné
věže.

o

Zvláště pečlivá a spolehlivá stabilizace koruny zdiva v místech, pod kterými musí být nevyhnutelně vedena návštěvnická trasa a kde by mohlo
dojít k ohrožení osob uvolněnými padajícími kameny (v některých místech je možné zvážit i osazení záchytné sítě).

o

Elektrické osvětlení vnitřních prostor obou sklepů s uzamykatelným
ovládáním.



Upravené trasy pohybu osob ve vnitřním hradu jsou znázorněny na výkresu
v příloze této zprávy č. P1.



Po provedení konzervačních prací a zpřístupnění vnitřního hradu vypracovat
plán údržby zříceniny, který musí mj. obsahovat i povinnost provádění
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kontrolních prohlídek technického stavu konstrukcí v pravidelných intervalech
i mimořádně po působení extrémních klimatických vlivů (po vydatných deštích
a bouřích, po silném větru). Kontrola bude zaměřena zejména na části konstrukcí, jejichž zhoršený technický stav může vést k ohrožení bezpečnosti návštěvníků hradu. Z dokumentace musí být zřejmé, kdo odpovídá za provádění
a vyhodnocení kontrol a jaká opatření při zjištění nedostatků je třeba provést.
4.4.

Etapizace prací

Vzhledem k předpokládané finanční i technologické náročnosti konzervačních prací se předpokládá rozdělení stavebních úprav do šesti etap. Pravděpodobná etapizace prací je znázorněna na výkresu v příloze této zprávy č. P2.
Pořadí etap je voleno s ohledem na optimální technologický postup výstavby a naléhavost potřeby konzervačních a stabilizačních úprav na konkrétní
části vnitřního hradu. Bude však dále předmětem úvah a diskuzí, zejména s ohledem na možnosti financování konzervačních prací
5.
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