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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Projektová dokumentácia rieši problematiku konzervačnej stavebnej 

obnovy vybraných častí hradu – kazematy v areáli Stredného hradu 

a odvodnenie celej plochy nádvoria Stredného hradu. Z úsporných dôvodov 

sa v tejto pd riešia iba východné 2/3 plochy nádvoria. 

Projektová dokumentácia sa zaoberá analýzou jestvujúceho stavu murovaných 

konštrukcií a navrhuje stavebné zásahy, ktoré murivá zakonzervujú 

a čiastočne premodelujú, rieši sa režim zrážkových vôd v areáli Stredného 

hradu.  

Navrhuje sa sprístupnenie delostreleckých komôr. 

Korunu muriva hradby táto časť pd nerieši – podrobne sa ňou zaoberá SO.06 

„Južná hradba“. 

 

B. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY: 

- Zameranie jestvujúceho stavu – Pamiatkový úrad SR, 2014, 

- Architektonicko-historický výskum – Mgr. Šimkovic, 2017, 

- Pasport zrúcaniny a II. etapa statického zabezpečenia – Kyselová, 2015, 

- Statický posudok – Stanislav Kysel, s.r.o., 2017, 

- lokalitný program investora 

 

C. HISTÓRIA OBJEKTU: 

Murované stavby fiľakovského hradu vznikali od 1. polovice 13.stor. 

(J.Kalmár), vrcholná podoba vývoja hradu je výsledkom niekoľkých rozsiahlych 

stavebných etáp. Riešené kazematy / delostrelecké komory sú renesančno-

barokovou fortifikačnou prístavbou ku staršej hradbe medzi terajšou 

Bebekovou a Perenyiho baštou.  

Od konca 17. stor. hrad chátra, v 2.pol. 20. stor. prebehla rozsiahlejšia etapa 

rekonštrukčných prác, ktorá dala objektu súčasnú podobu. 

 

D. OPIS STAVBY A STAVEBNO-TECHNICKÝ STAV OBJEKTU: 

Hradba medzi Bebekovou a Perenyiho baštou (tzv. Južná) bola v niekoľkých 

etapách rozširovaná a zvyšovaná. Jedným z takýchto rozširovaní vznikli tri 

zaklenuté delostrelecké komory – kazematy, voči úrovni nádvoria 

polozapustené. Komory kazemát boli otvorené do exteriéru, kvôli účinnému 
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odvodu dymu z diel boli pravdepodobne iba vzdušne prestrešené – po 

stojkovej konštrukcii ostali primárne lôžka v obvodovom murive. 

Murivá, ktorými boli vymedzené voči terénu nádvoria sa zachovali len 

v náznakoch, väčšinou boli prestavané alebo zanikli.  

Záklenky ník delostreleckých komôr majú čiastočne vyplavené pojivo 

a lokálne sú aj vypadnuté kamene.  

Zvislé vnútorné steny komôr sú v relatívne dobrom stave, obnovené v 

rekonštrukčnej etape 80-tych rokov 20.stor., výnimočne nie sú vyškárované 

cementom (!)  

Murivo medzi kazematami má už z veľkej miery obnovené (2018-2019) 

líce, koruna je súvisle pokrytá trávnatou vegetáciou. 

Najviac poškodení žiaľ spôsobili dlhé roky otvorené rozsiahle hĺbkové 

archeologické sondy - v niektorých úsekoch sa podkopali aj mladšie plytšie 

založené murivá, ktoré sa odvtedy postupne rúcajú.  

 

Medzi západnou (č.3) kazematou a dreveným pódiom, objavila archeológická 

sonda v obvodovom murive zaniknuté okno. Zachovali sa (funkčné aj keď 

poškodené) kamenné články parapetu a oboch bočných stojok, z prekladu 

ostalo len torzo, kamenný segmentový záklenok vnútornej niky sa nezachoval. 

 

Odvedenie zrážkovej vody z plochy Stredného hradu v súčasnosti nie je 

nijako riešené a voda vsakuje do terénu. Výnimkou je povrchový zber a 

odkanalizovanie zrážkovej vody spod pódia pri Bebekovej bašte. Zároveň 

otvorené hlboké sondy dovoľujú zrážkovej vode zbytočne hlboko vsakovať 

do podložia do násypu za hradbou, ktorý túto vlhkosť akumuluje a zhoršujú sa 

tým vlhkostné pomery hmoty muriva Južnej hradby už od samotnej päty jej 

muriva. 

V súčasnosti sa darí identifikovať pôvodné riešenie odvedenia zrážkových 

vôd iba čiastočne – pri východnom okraji Južnej hradby vedie cez murivo 

hradby odvodňovacia trasa uzavretej kanalizácie – pravouhlý prierez 

napovedá, že už pri výstavbe hradby bolo do nej zamurované potrubie zbité zo 

štyroch fošien. Výrazne zložitá šikmá orientácia naznačuje, že staviteľom príliš 

záležalo na presnom mieste vyústenia – pravdepodobne sa ňou plnila  

vonkajšia „vlčia jama“ kolískového mosta pred Perényiho baštou alebo iná 

staršia nádrž fortifikačného účelu.  



3/8  

Na vnútornej strane hradby sa podarilo identifikovať prívodný napájací 

jarček, vytesaný do skalného podložia, časovo sa dá zaradiť k najstarším 

riešeniam, pretože výškovo je oveľa hlbšie než podlaha rekonštruovanej 

renesančnej kazematy.  

Druhý povrchový jarček vytesaný do skaly vedie popri skalných stupňoch 

schodiska zo Stredného nádvoria do Perényiho bašty. V bašte hlboko pod jej 

podlahou archeológia objavila v zemine dutinu po pokračovaní trasovania - 

pravdepodobne opäť dosková kanalizačná „rúra“, vedúca cez vnútornú „vlčiu 

jamu“ kolískového mosta vstupu do Perényiho bašty až do vonkajšej „vlčej 

jamy“.  

Kadiaľ bolo následne vedené odkanalizovanie sa dá len domnievať – 

pravdepodobne najkratšou cestou ku strmému skalnému zrázu pod terajšou 

Perényiho baštou.  

 

Kazematy neboli doteraz pre návštevníkov prístupné a kvôli bezpečnosti sú 

novodobým kovovým zábradlím ohradené lokality s veľkým výškovým 

prevýšením – v podstate celá lokalita kazemát a prístup na korunu Južnej 

hradby. Kvôli stavebnými prácam je úsek zábradlia pri západnej kazemate 

odstránený. 

 

  

E. NÁVRH STAVEBNO–TECHNICKÉHO RIEŠENIA: 

Filozofiou riešenia stavebnej sanácie objektu je konzervatívnym prístupom 

sanovať zachované murivá, pristúpi sa ku čiastočnému doplneniu 

vypadnutých líc a niektoré zaniknuté murivá sa re-konštruujú.  

Pôvodným zámerom bolo sprístupniť všetky tri kazematy, avšak z úsporných 

dôvodov sa v tejto pd pre rok 2020 riešia iba východné 2/3 plochy nádvoria a 

sprístupňuje sa iba 1. východná kazemata. Navrhuje sa prezentovať ich 

najmladšia známa podoba a staršie murivá, ktoré odhalili archeologické sondy  

opätovne prekryť zásypom.  

Kvôli bezpečnosti sa zamedzí prístup na korunu Južnej hradby. 

Modelovaním terénu a podzemným odkanalizovaním sa rieši úprava 

režimu zrážkových vôd, z úsporných dôvodov sa v tejto pd pre rok 2020 riešia 

iba východné 2/3 plochy nádvoria, kanalizácia sa ale zhotoví kompletná! 
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Záklenky ník dvoch delostreleckých komôr (kazemát) zo spodnej strany budú 

hĺbkovo vyškárované a doplnia sa lokálne vypadnuté kamene. Murivo nad 

záklenkami je pokryté hustým vegetačným krytom a ostane bez zásahu. 

Zvislé vnútorné steny komôr sú v relatívne dobrom stave, obnovené v 

rekonštrukčnej etape 80-tych rokov 20.stor., iba výnimočne sa doplní 

vyškárovanie. 

Murivo medzi kazematami už má z veľkej miery obnovené líce, navrhuje sa 

iba čiastočné doplnenie pri 1. kazemate, horná hrana musí ostať ruinálne 

zvlnená. Do zvislých lôžok v líci muriva po zaniknutej stojkovej konštrukcii 

pravdepodobne prestrešenia staršej verzie kazemát, budú vložené dubové 

trámy (impregnované bezfarebne proti drevokazným škodcom) a obmurované. 

Koruna v tomto úseku je súvisle pokrytá ochrannou trávnatou vegetáciou 

a ostane bez zásahu. 

Vo východnej (1.) kazemate rozsiahla hĺbková archeologická sonda 

podkopala aj mladšie plytšie založené murivá, ktoré sa postupne rúcajú. 

Navrhuje sa paralelne s dosypávanim hlbokej sondy murovať pod previsnutými 

úsekmi muriva aj kamenné základové murivo od takej hĺbky, aby bolo 

založené 0,8m pod úrovňou budúcej podlahy kazematy.  

Murivá, ktorými boli dve kazematy vymedzené voči terénu nádvoria sa 

väčšinou nezachovali, navrhuje sa ich opätovné vymurovanie aj s kamenným 

základom.  

 

Interiéry kazemát sú voči terénu nádvoria Stredného hradu zapustené takmer 

o 2m. Ich sprístupnenie sa v budúcnosti dosiahne osadením subtílnych 

oceľových schodiskových ramien z typizovaných valcovaných profilov 

s pochôdznymi poroštami (podrobnejšie Statika). V tejto pd sa z úsporných 

dôvodov navrhuje schodisko iba v 1. kazemate. Všetky oceľové prvky budú 

kvôli dosiahnutiu čo najdlhšej životnosti vopred pozinkované, následne 

ošetrené vo viacerých vrstvách kvalitným antikoróznym náterom tmavosivej 

farebnosti RAL 7005 s kladívkovým efektom. 

 

Medzi západnou kazematou a dreveným pódiom, objavila archeológická sonda 

v obvodovom murive zaniknuté okno. Zachované sú kamenné články 

parapetu a oboch bočných stojok, torzo prekladu bude umelecko-remeselne 

domodelované umelým kameňom totožnej farebnosti a štruktúry 
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s originálom. Obnovený okenný otvor bude zamurovaný plnou tehlou. 

Vnútorná okenná nika bude preklenutá novým kamenným segmentovým 

záklenkom a murivo bude na celú hrúbku steny doplnené až do výšky 

dreveného pódia. Zastabilizované okno nebude prezentované, celá 

archeologická sonda bude opätovne zasypaná priebežne zhutňovanou 

zeminou. 

 

Úprava režimu zrážkových vôd sa bude riešiť prespádovaním povrchu 

terénu, zachytením usmerneného odtoku a uzavretou kanalizáciou sa voda 

odvedie do bezpečnej lokality mimo hradby. 

Z úsporných dôvodov sa v tejto pd riešia iba východné 2/3 plochy 

nádvoria, kanalizácia sa ale zhotoví kompletná! 

Po vymurovaní obvodových murív, vymedzujúcich komory kazemát, je možné 

zasýpať jestvujúce rozmerné archeologické sondy. Nutné je dôsledné 

priebežné zhutňovanie, aby finálne vytvorené spádovania nezdeformovali.  

Navrhuje sa zasýpanie tou istou kamenistou zeminou, ktorá sa v minulosti 

z daných miest vyťažila. Tá je teraz viacmenej rozprestretá v lokalite severne 

od východnej a strednej kazematy. Znižovaním terénu severnej polovice 

nádvoria sa vytvoria priaznivé odtokové pomery a zároveň sa získa 

materiál na zásypy. Podľa zamerania, skromného na počet výškových kót, 

sa jedná približne o rovnaký objem výkopu, potrebného na zásypy. Prakticky 

celá severná polovica plochy sa jednoznačne prespáduje smerom na východ 

ku jestvujúcemu odvodňovaciemu jarčeku v skalnom masíve. Upravovaný 

terén časti severnej polovice nádvoria sa následne oseje trávovým semenom 

– výber druhov vhodný pre suché stanovištia.  

V južnej polovici nádvoria – lokalita kazemát, sa okrem prespádovania 

terénu do nových dvorových vpustí, viac dbá na to, aby zrážková voda 

nevsakovala do podložia – zásypu za Južnou hradbou. Po vymodelovaní 

finálneho tvaru terénu sa celá plocha opatrí vrstvou ílovitej zeminy, ktorá 

bude mať úlohu hydroizolácie a následne sa na takto riešený povrch 

rozprestrie hotový trávový koberec z vybraných druhov, vhodných pre suché 

stanovištia.  

 

Odtekanie zrážkových vôd je usmernené do dvoch nových vetiev uzavretej 

podzemnej kanalizácie – západná vetva odvádza vodu z komôr kazemát 
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a ich priľahlého okolia, východná vetva zachytáva vodu zo severnej polovice 

nádvoria. Obe vetvy sa spájajú v zbernej jímke pred Perényiho baštou, odtiaľ 

pokračuje navrhované trasovanie opäť zemou, ďalej cez obvodovú hradbu 

Dolného hradu a chrličom voda vyteká do trativodu mimo hradný areál.  

Západná vetva odvádza vodu tromi dvorovými vpusťami – kombinácia 

typizovaného výrobku vpuste s filtračnými košmi a atypickej drevenej krycej  

mreže, voľne položenej na obrubu vpuste. Vetva končí pohľadovou imitáciou 

pôvodného dreveného potrubia - chrliča zbitého z fošien. V návrhu je drevená 

časť ešte mierne predĺžená pozink. rúrou, kvôli usmerneniu výtoku vody je na 

konci ešte prichytená pozink. reťaz.  

Východná vetva začína atypickou zachytávacou jímkou, ktorá je schopná 

zviezť vodu voľne tečúcu po skale pod povrchovým skalným jarkom. 

Vyskladaná je z prispôsobených hotových betónových prvkov a zaizolovaná 

náterovou hydroizoláciou. Pohľadovo sa prejavuje iba ako neurčitá hŕba 

kamenia v úrovni terénu. Podzemnou rúrou je trasovaná cez vnútornú „vlčiu 

jamu“ kolískového mosta Perényiho bašty až pred baštu a ukončená rovnakým 

chrličom ako západná vetva. 

Atypická zberná jímka pred Perényiho baštou zachytáva vody z chrličov 

oboch kanalizačných vetiev, rovnako je vyskladaná z hotových betónových 

prvkov, tiež sa prejavuje v úrovni terénu iba ako neurčitá hŕba kamenia. 

Ďalej je podzemná kanalizácia trasovaná najkratšou cestou novým 

vybúraným otvorom cez jestvujúcu novodobo (20.stor.) nadmurovanú časť 

hradby Dolného hradu. Z telesa hradby je vykonzolovaný už iba pozink. chrlič 

s reťazou na konci, z ktorého voda steká do navrhovaného trativodu. 

Vyskladá sa z typizovaných plastových vsakovacích blokov, obalených 

geotextíliou. Aby sa privedenou vodou nepodmáčali priamo základy hradby, 

medzi trativod a hradbu sa zhotoví ĺlová hydroizolácia zo zhutneného 

bentonitu. Pohľadovo sa trativod prejavuje iba ako neurčitá hŕba kamenia 

v úrovni terénu. 

 

Napriek tomu, že sa momentálne pre návštevníkov sprístupňuje iba 1. 

kazemata, kovovým zábradlím popri prvej aj druhej kazemate je zamedzený 

prístup na korunu Južnej hradby. Po konštrukčnej stránke je zábradlie totožné 

s jestvujúcim. Všetky oceľové prvky budú kvôli dosiahnutiu čo najdlhšej 

životnosti vopred pozinkované, následne ošetrené vo viacerých vrstvách 
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kvalitným antikoróznym náterom tmavosivej farebnosti RAL 7005 

s kladívkovým efektom. 

 

 

F. FILOZOFIA NÁVRHU STAVEBNÝCH ZÁSAHOV: 

Pri stavebnej obnove objektov, chránených štatútom kultúrnej pamiatky, sú 

prednostne navrhované reverzibilné stavebné zásahy, ktoré nezasiahnu natrvalo 

do historickej stavebnej podstaty objektu.  

Uprednostňuje sa prístup tzv. „observačnej metódy“, t.j. „prístup pozorovania a 

postupných zásahov“, začínajúcich na minimálnej úrovni, s možnosťou následne prijať 

dodatočné alebo opravné prostriedky.  (Charta ICOMOS 2003, čl. 3.8). 

 

G. VŠEOBECNÉ ZÁSADY OBNOVY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY: 

Zámerom obnovy je vyvážene konzervačným a dotvárajúcim prístupom zachovať 

jestvujúce hodnotné historické vrstvy, v návrhu sa čiastočne re-konštruujú zaniknuté 

murivá, novodobé riešenia schodísk a zábradlí sú bez historizujúcich znakov.  

Uprednostňuje sa aplikovanie pôvodných techník a technológií – používanie kvalitného 

haseného vápna, respektíve technológiu horúceho vápna vo vápenno-pieskových 

hrobliach, frakciou aj druhovým zložením identickým s originálom. Nevyhnutné je 

použitie rovnakého stavebného kameňa, doporučuje sa použitie triedeného kameňa zo 

sutinových závalov, prípadne doplneného o rovnaký druh kameňa rovnakého formátu. 

 

H. POŽIADAVKA NA ŠPECIALIZOVANÉ VÝSKUMY A REŠTAURÁTORSKÉ 

PRÁCE: 

- všetky výkopové práce sa budú vykonávať pod dohľadom archeológa, 

- nie sú požadované žiadne reštaurátorské práce. 

 

I. POŽIADAVKA NA REŽIM SLEDOVANIA A ÚDRŽBU: 

Aby sa komplexne predchádzalo stavebným poruchám historických stavieb, mal 

by byť stanovený režim pravidelných preventívnych prehliadok externým 

profesionálom na poruchy historických konštrukcií. 

 

 

J. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POŽIADAVKY: 

V prípade nutnosti upravenia návrhu kvôli nepredvídaným skutočnostiam, si  

projektant vyhradzuje právo riešenie korigovať vrámci výkonu autorského dohľadu.   
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K. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO: 

odpadom pri uvedených prácach bude: 

- odrezky oceľových prvkov     (17 04 05)   O  1m3 

- obaly stavebnín      (17 09 04) O  2m3 

Hospodárenie s odpadmi bude starostlivo kontrolované investorom, 

technickým dozorom investora ako aj zmluvne zaviazaným hlavným 

dodávateľom stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Banskej Štiavnici, 5/2020    Ing.arch. Peter Nižňanský 
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