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HRAD MODRÝ KAMEŇ
OBNOVA HISTORICKÝCH PARKOV
A ARCHITEKTONICKÝCH AREÁLOV V KRITICKOM
STAVEBNO-TECHNICKOM STAVE - VII. ETAPA 2019

Obr. 1 Poh¾ad na komplex horného hradu NKP Modrý Kameò s vyznaèenou èasśou 465/4 Záhrada, ktorá bola
predmetom VII. etapy obnovy

Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebnotechnickom stave - časť 465/4 Záhrada
Vnútorný palác horného hradu Modrý Kameň (17. storočie) po požiari v roku 1712 ďalšie generácie
vlastníckeho rodu Balašovcov menili postupne druhotnými zásypmi zvyškov hradnej ruiny na romantickú
záhradu. Torzo pôvodného dolného hradu prestavali v roku 1730 na barokový kaštieľ. Tak vzniklo
ojedinelé spojenie barokovej stavby - kaštieľa s torzálnou architektúrou goticko-renesančného hradu.
Zrútenie schodišťa spájajúceho 2 úrovne terás romantickej záhrady ohrozuje statiku hlavného prístupového
schodišťa na romantickú záhradu na torzálnej architektúre horného hradu a okolitých podporných múrov
terás.
Odvodnenie terás horného hradu je kľúčovým prostriedkom na zabránenie tlaku premočených zásypov
zrážkovými vodami na murivá v uzavretom objekte torzálnej architektúry horného hradu. V tejto etape bola
realizovaná projektová dokumentácia odvodnenia terás horného hradu PROART Ateliér, s.r.o. Levice.
Projekt mal za cieľ záchranu časti hradu Modrý Kameň 465/4 Záhrada s novovekými parkovými úpravami
hradnej ruiny z 2. polovice 19. storočia. Tieto úpravy vplyvom poveternosti a zrážkových vôd postupne
degradovali, v roku 2015 sa začali objavovať poruchy muriva, v roku 2016 došlo k zrúteniu schodiska ako
následku zrútenia oporných konštrukcí, ktoré boli realizované sekundárne a v nízkej kvalite.
Prioritou projektu je bezpečnosť kultúrnej pamiatky pre návštevníkov múzea - možnosť prístupu do
vnútorného paláca horného hradu – jedinečnú kultúrnu pamiatku v spojení s barokovým kaštieľom.
Zvýšený záujem verejnosti po sprístupnení pamiatky bude priaznivo vplývať aj na turistický ruch
a prosperitu múzea, mesta i regiónu.
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Obr. 2 Stav pred zaèatím prác - zrútenie muriva a takmer celého schodiska - havarijný stav

Stav pred začatím prác
Časť hradnej ruiny NKP Hrad Modrý Kameň - záhrada (465/4), ktorá bola predmetom obnovy v roku
2019, je severná časť Horného hradu. Novodobé murivo už pri svojom vzniku vykazovalo stavebnotechnické nedostatky (malé množstvo spojovacej malty, resp. takmer žiadne pojivo), ktoré sa v rokoch
2014-2018 prejavili nestabilitou muriva a následným plášťovým odtrhom primurovaného líca. Následne došlo k deštrukcii oporného múru, ktorý v podstate držal „hlavný“ múr založený na sypanine a jeho
deštrukciou došlo k zrúteniu celej časti muriva.
Zrútenie podstatnej časti muriva malo za následok i zrútenie schodiska a podesty schodiska (obr. 2,
4, 5, 6). Tento stav ohrozuje i hlavné chodisko, ktoré stratilo oporu (obr. 4). Zrútenie časti hlavného
schodiska môže mať za následok zrútenie bočných murív schodiska, ktoré sú v súčasnosti veľmi narušené.

Obr. 3 Poh¾ad na novoveké parkové úpravy - súèasný stav po deštrukcii murív, schodiska a zábradlia
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Na základe vykonaného prieskumu a statického posúdenia stavu nosných konštrukcií statik Ing. Vladimír Kohút vyhodnotil stav posudzovaného úseku hradieb nasledovne:
Hodnotím stupňom havarijná porucha, bezpečnosť a úžitkové vlastnosti hlavných
konštrukčných častí sú vážne ohrozené.
Klasifikácia chýb a porúch podľa závažnosti chýb statického pôsobenia a bezpečnosti konštrukcie 4:
Hodnotím stupňom S-VII-konštrukcia s havarijnou poruchou s potrebou bezodkladnej sanácie.
Toto kritické hodnotenie platí pre murivo hradby (obr. 4) a pokračujúci plášťový odtrh v líci hradobného múru
(obr. 4, 5, 6).

Obr. 4 Poh¾ad na zrútené èasti novovekých parkových úprav

Obr. 5 Poh¾ad na deštrukciu novovekého muriva

Obr. 6 Poh¾ad na zrútené èasti novovekých parkových úprav.
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Obr. 7 Poh¾ad na zrútené èasti novovekých parkových úprav
Práce spojené so statickým zabezpečením hradu – časť horný hrad realizované v roku 2019
●

●

●

Výkopové práce – odstránenie sute v zrútených častiach. Suť bola použitá na zásyp sond po
archeologickom výskume. Pri zemných prácach bol zabezpečený povinný dohľad archeológa .
Na realizáciu výkopových prác bolo vydané rozhodnutie KPÚ. Pri odstraňovaní sute boli nájdené
murivá, ktoré boli zdokumentované a KPÚ v Banskej Bystrici nariadil ich zameranie.
Odstránenie častí nestabilného muriva, ktoré bolo definované statikom ako degradované
murivo až sypanina (zmes kameňa, odvápnenej malty a pôdy) ktorá po jarných dažďoch mohla
byť nestabilná a následne sa mohla zrútiť. Takéto nestabilné časti nebolo možné prepájať s
obnovovaným murivom bez vyjadrenia statika z dôvodu reálneho ohrozenia života a zdravia
robotníkov pracujúcich na odstraňovaní muriva. Taktiež nebol zrejmý rozsah odstránenia murív
a postup stavebných prác v novej situácii objavených statických porúch. Statik, Ing. Vladimír
Kohút rozhodol o rozobratí zachovaných ale nestabilných častí muriva a ich rozsahu. Na základe
vyjadrenia statika KPÚ Banská Bystrica ako štátny pamiatkový dozor odsúhlasil ďalší postup prác
i rozsah rozobratia havarovaných murív. Kameň z rozobratých murív bol vytriedený a kvalitatívne
vhodný bol použitý na domurovanie.
Odstránenie uvoľnenej malty zo škár v časti existujúceho muriva

    #
$ %  ! # #
  &
! '%  ' # ()

Obr. 8 Poh¾ad na novoveké parkové úpravy - obnova murív a schodiska
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Obr. 9 Zaèiatok obnovy zrútených èastí novovekých parkových úprav - zemné práce
●
●
●
●
●
●
●

Domurovanie chýbajúcich (zrútených) častí prioritne pôvodným kameňom, vytriedeným zo sute.
Skladba muriva bola zosúladená so zachovanými časťami murív.
Oprava klenby v časti schodiska podľa statického posúdenia statikom.
Ručné škárovanie existujúceho muriva vápennou maltou
Začistenie vyplnených škár pod líce muriva
Zásyp ílovým tesnením medzi domurovanými časťami. Nahradenie pôvodného zásypu suťou
ílovým tesnením zamedzí prístupu zrážkových vôd.
Rekonštrukcia schodísk uložením pôvodných kamenných schodiskových stupňov podľa
zachovanej fotodokumentácie stavu pred zrútením.
vyčistenie staveniska

Obr. 10 Poh¾ad na novoveké parkové úpravy - navrhovaný obnovy murív, schodiska a zábradlia
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1. REALIZÁCIA PRÁC

Obr. 11 Profil zrútených èastí pred zaèatím prác. Sú vidite¾né závažné statické poruchy - odtrh sekundárnej plenty, ve¾ké
kamenné segmenty v nestabilnej sypanine

Realizácia stavebno-konzervačných a záchranných prác
Prioritou VII. etapy pokračovali záchranné, stavebno-konzervačné práce na murivách torzálnej architektúry.
V rok 2019 boli práce realizované v priestore 465/4 Záhrada vo vnútornom paláci horného hradu Modrý
Kameň. Práce prebiehali v období máj - november 2019.
Práce na VI. etape začali 13.5.2019 prípravou staveniska, prípravou priestorov pre sociálne zázemie
zamestnancov, pomocou dobrovoľníkov a koordinátora projektu. V tomto období prebiehala aj príprava
v spolupráci s Úradom práce SVR vo Veľkom Krtíši - príprava dohody, výber vhodných uchádzačov o
zamestnanie, výberové konania, administratívne práce, príprava dokumentov (návrhy pracovných zmlúv
a pod.), zabezpečenie dodávok materiálu, spolupráca na zameraní.
Od 14.6.2018, kedy nastúpilo do zamestnania 12 robotníkov, začali stavebné práce na VII. etape. Zo
začiatku boli realizované zemné práce - odstraňovanie sute, triedenie vyťaženého materiálu a jeho
uloženie na dočasnú skládku.
Obnova západnej časti havarovaného obvodového muriva Horného hradu prebiehala v priestore 465/4
Záhrada vo vnútornom paláci horného hradu Modrý Kameň v súde so statickým posudkom a projektovou
dokumentáciou. Práce začali čistením staveniska od zrútených častí muriva, sute a zeminy, ktorá tvorila
pôvodný zásyp. Od začatia prác prebiehal na stavenisku archeologický dohľad nariadený KPÚ v Banskej
Bystrici, ktorý realizovala Mgr. Zuzana Kaličiaková.
Počas prác boli objavené historické konštrukcie, a závažné statické poruchy, ktoré mohli ohroziť životy
a zdravie robotníkov pracujúcich na stavenisku. Z uvedeného dôvodu koordinátor zastavil práce, a na
základe konzultácie s KPÚ v Banskej Bystrici určil kontrolný deň na stavbe za účelom posúdenia nálezov
a statického stavu murív a metodiky pokračovania prác.
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Obr. 12 Poh¾ad na vyèistené stavenisko so zvyškami stabilných èastí. Prebiehajúci predstihový archeologický výskum
(Mgr. Zuzana Kalièiaková)
KPÚ v Banskej Bystrici vydalo rozhodnutie 2.7.2019 KPUBB-2019/15400-4/51645/BRE, statik projektu
Ing. Vladimír Kohút vydal Stanovisko statika k výsledkom technickej obhliadky 23.7.2019 v ktorom
určil ďalší postup prác na projekte. Na základe požiadavky KPÚ v Banskej Bystrici bolo zabezpečené
geodetické zameranie archeologických nálezov - nových koštrukcií, predstihový archeologický výskum a
pamiatkový výskum.
Po rozhodnutí statika práce pokračovali podľa pôvodnej dokumentácie, upravenej o stanovisko statika k
situácii. Realizovalo sa kompletné rozobratie staticky narušených murív, archeologická sonda za účelom
zistenia podkladu na založenie nového muriva ako i zachytenie pôvodného líca muriva. Boli zistené úseky
s čiastočne stabilným murivom, v nestabilných častiach bolo založené nové základové murivo.
V nivelete opraveného základového muriva následne začali murárske práce na obnove obvodového
muriva. Murivo bolo založené v celom profile - t.j. profil pôvodného muriva + domurovaná plenta (Obr. 15).
Okrem vizuálnej simulácie pôvodnej plenty bola zabezpečená stabilita muriva v celom profile ako nosná
časť pre obvodové murivo. Po domurovaní uvedeného profilu boli osadené odvodňovacie rúry a murárske
práce pokračovali v profile pôvodného muriva. Po dosiahnutí nivelety klenby vchodu do podzemných častí
bolo obnovované murivo realizované s ustupujúcimi prvkami (schodnica) pre následnú montáž pôvodných
kamenných stupníc.
Na obnovu muriva boli priorine použité kamene z pôvodného muriva, pokiaľ mali zachované kvalitatívne
parametre. Stabilita muriva bola zabezpečená previazaním (skladbou) a ako spojovací materiál bola
použitá horúca malta (piesok + nehasené vápno, + metakaolín) podľa predpisu statika.
Po realizácii obnovy obvodového muriva prebiehala montáž kamenných stupníc schodiska. Boli použité
pôvodné stupnice, chýbajúce boli doplnené ekvivalentným materiálom (pieskovec) - sekundárne kryty
korumy získané z vytriedenej sute. Pôvodné stupnice vykazujú značné opotrebenie, vizuálne bolo
schodisko obnovené do pôvodného stavu pred zrútením podľa požiadavky KPÚ v Banskej Bystrici. Takto
obnovené schody však nevyhovujú požiadavkám na bezpečnosť návštevníkov, v časti návštevníckych
trás navrhujem realizáciu nového schodiska ako prekrytie pôvodného. Ako materiál navrhujem oceľové
pozinkované rošty v rámoch, takto sa zachová vizuálny kontakt návštevníkov s pôvodnými i obnovenými
časťami a zabezpečia sa i požiadavky na bezpečnosť z hľadiska platných vyhlášok (Napr. hrad
Fiľakovo)
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Obr. 13 Zameranie nových situácií

Obr. 14 Poh¾ad na novo založené murivo
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Obr. 15 Detail z realizaènej dokumentácie - schéma náhrady pôvodného staticky narušeného muriva novým,
súvislým murivom, avšak v profile pôvodného muriva

Obr. 16 Stavebné práce pri obnove muriva
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Obr. 17 Stavebné práce pri obnove muriva

Obr. 18 Stavebné práce pri obnove muriva
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Obr. 19 Stavebné práce pri obnove muriva

Obr. 20 Stavebné práce pri obnove muriva. Håbkové škárovanie existujúceho muriva
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Obr. 21 Montáž schodiskových stupníc

Obr. 22 Montáž schodiskových stupníc
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Obr. 23 Obnovené schodiskové stupnice

Obr. 24 Obnovené schodiskové stupnice - celkový poh¾ad
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Obr. 25 Obnovené obvodové murivo a schodisko

Obr. 26 Obnovené obvodové murivo a schodisko. Dokonèovacie práce - håbkové škárovanie
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Obr. 27 Poh¾ad na obnovené obvodové murivo SV terasy v roku 2019 a èasti, ktoé je potrebné opraviś.

Obr. 28 Obnovené obvodové murivo a schodisko. Stav v októbri 2019
Stavebné práce na sanácii muriva prebiehali do októbra 2019, následne boli realizované zemné práce
- zníženie nivelety sekundárneho vstupu do stredovekej veže (prebúraného v 19. storočí z priestoru
zasypaného nádvoria hradu v rámci úprav ruín hradu na záhradu) za účelom overenia charakteru a
skladby podložia pre osadenie základov. Po výkopových prácach prebiehal archeologický výskum (Mgr.
Zuzana Kaličiaková.
Odkryté murivá boli vyšpárované horúcou maltou, bola opravená klenba sekundárneho vstupu.
Začiatkom novembra 2019 boli začaté práce na odvodnení.
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3. STAVEBNÉ PRÁCE - SANÁCIA VLHKOSTI OBJEKTU

Obr. 29 Montáž odvodòovacích prvkov pri oprave muriva - zrealizovaná hydroizolácia zhutneným ílovým tesnením s

odvedením zrážkových vôd, rúrami

Po realizácii sanácie obvodového muriva Horného hradu, v časti hradnej ruiny NKP Hrad Modrý Kameň
- záhrada (465/4) nasledovala realizácia odvodnenia. Obvodnenie bolo realizovné už pri sanácii muriva
- montáž odvodňovacích rúr, po dokončení obnovy muriva boli realizované práce na odvodnení.
Aby sa zamedzilo prenikaniu zrážkových vôd do muriva, boli práce zamerané na sanáciu vlhkosti a to
realizáciou ílového tesnia na rubovej strane obnoveného muriva. Práce na sanácii vlhkosti spočívali v
ručnom presune hmôt - ílu zo skládky pred hradom, následne boli ílom zasypávané priestory za rubovým
murivom. Íl bol vlhčený a zhutňovaný po 20 cm ručne i vibračnou doskou do celkovej hrúbky 1 m. Povrch
ílového tesnenia bol vyspádovaný k rúram v murive, ktoré slúžia na odvod vody mimo obvodové murivo. Na
ílové tesnenie bola aplikovaná separačná PVC fólia, prekrytá geotextíliou, následne prisypaná zeminou.
V ďalších etapách bude potrebné pokračovať v sanácii vlhkosti, pre celkovú sanáciu objektu bude v roku
2019 vypracovaná projektová dokumentácia.

Obr. 30 Montáž ílového tesnenia po oprave muriva - presun hmôt
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Obr. 31 Montáž ílového tesnenia po oprave muriva - zrealizovaná hydroizolácia zhutneným ílovým tesnením

s odvedením zrážkových vôd, (október 2019) pred dokonèovacími prácami
(zásyp zeminou, zatrávnenie pochôdznej plochy)

Obr. 32 Sanácia oporného muriva hlavného schodiska
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Obr. 32 Montáž ílového tesnenia po oprave muriva - zrealizovaná hydroizolácia zhutneným ílovým

tesnením s odvedením zrážkových vôd, (október 2019) pred dokonèovacími prácami
(zásyp zeminou, zatrávnenie pochôdznej plochy)

Obr. 33 Montáž ílového tesnenia po oprave muriva - zrealizovaná hydroizolácia zásypmi ílu a jeho následným

vlhèením a zhutnením (Obr. 34) a odvedením zrážkových vôd, (október 2019) pred dokonèovacími prácami
(zásyp zeminou, zatrávnenie pochôdznej plochy)
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Obr. 34 Zhutòovanie ílového tesnenia vibraènou doskou

Obr. 35 Zhutnené ílové tesnenie pred zásypom zeminou
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Obr. 36 Zásyp ílového tesnenia zeminou

Obr. 37 Obnovené obvodové murivo a schodisko. Stav k ukonèeniu etapy v novembri 2019
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4. PROJEKT V MÉDIÁCH
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5. ZAPOJENIE DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH DO OBNOVY NÁRODNEJ
KULTÚRNEJ PAMIATKY

Projekt bol na základe dohody s Úradom práce SVR vo Veľkom Krtíši podporený z Európskeho sociálneho
fondu a prostriedkov štátneho rozpočtu. Podpora z ESF bola uvedená na tabuli označenia stavby a
billboardom. V máji 2019 prebehlo v spolupráci s Úradom práce SVR vo Veľkom Krtíši výberové konanie,
kde boli vybratí uchádzači o zamestnanie v počte 12 z cca 40 uchádzačov o zamestnanie.
Z toho v I. skupine – odborní pracovníci 8, v II. skupine – pomocní pracovníci 4.
Pri výbere boli nastavené kritériá tak, aby všetky stavebné práce ako aj pomocné práce boli vykonávané
vlastnými zamestnancami, tzn. že sa v projekte nepočítalo s obstaraním externej dodávateľskej firmy na
stavebné práce. Preto bolo možné okamžite po výberovom konaní začať s prácami na projekte.
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Obr. 39 Časť pracovného kolektívu, Mgr. Helena Ferencová, riaditeľka
múzea, koordinátor projektu Miloslav Haľama

Dňa 14.6.2019 boli vybratí uchádzači prijatí do pracovného pomeru na dobu určitú do 30.11.2019 a boli im
pridelené pracovné náplne podľa potrieb projektu a ich zaradenia na pracovné pozície. Zamestnanci sa
osvedčili, nebolo ich potrebné v skúšobnej dobe vymeniť. Boli zaznamenané menšie porušenia pracovnej
disciplíny 1 zamestnanec (neospravedlnené absencie). Pri kontrolách na požitie alkoholu sa nevyskytol
žiadny prípad požitia alkoholu na pracovisku. Nevyskytli sa ani pracovné úrazy. Dobržiavanie predpisov
BOZP bolo kontrolované koordinátorom, zástupcom pre BOZP (majster) a boli vykonávané kontroly
autorizovaným bezpečnostným technikom.
Odborná úroveň zamestnancov bola dobrá najmä u osvedčených odborných zamestnancov, ktorí pracovali
na predchádzajúcich etapách projektu a mali s takouto prácou skúsenosti i pracovné návyky. Novoprijatí
uchádzači - vzľadom na nastavenie
Spolupráca s Úradom práce SVR bola veľmi dobrá. Pozitívom pri realizácii projektu bola ústretovosť
pracovníkov Úradu práce vo Veľkom Krtíši.
Dňa 30.11.2019 boli ukončené stavebné práce na VII. etape, do 31.12.2019 prebiehali záverečné
administratívne práce a drobné dokončovacie práce, evidencia a opravy náradia.
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6. ZHODNOTENIE PROJEKTU

VII. etapa projektu bola splnená, bolo dokončené statické zabezpečenie a odvodnenie havarijného
stavu časti hradnej ruiny NKP Hrad Modrý Kameň - záhrada (465/4). V ďalšej etape v roku 2020 bude
potrebné pokračovať v sanácii vlhkosti, podľa projektovej dokumentácie.
Bude potrebné dokončiť statické zabezpečenie rozhrania juhozápadného a východného hradbového
muriva a bastiónu, nakoľko toto murivo má vážne statické poruchy a pre nedostatok finančných
prostriedkov nemohli byť dokončené v tejto etape.
Odkryté časti architektúry bude potrebné konzervovať, terasy horného hradu potrebujú urgentne
odvodňovací systém, bude potrebný projekt na sprístupnenie novoobjavenej architektúry návštevníkom
múzea – vytvorenie trás prehliadky, informačný systém a tlačové materiály.

.......................................................................
Miloslav Haľama, koordinátor projektu
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