BA-MA s.r.o.,
Kukučínova 250/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Podľa rozdelovníka !

Zápis z kontrolného dňa
na akcii „Obnova NKP Čachtický hrad“
zo dňa 20.6.2012

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:

odsúhlasenie postupu prác na obnove hradu

Prítomní prešli podrobne všetky jednotlivé časti obnovy tak, aby bol dopredu prejednaný
postup prác v súlade zo všetkými zúčastnenými organizáciami, pričom bolo odsúhlasené nasledovné:
4.1. Hradné jadro
Zhrnuté podskupiny – bude sa postupovať tak, že sa odkryje požadovaná hrúbka nánosu
a domuruje sa JV stena, aby bolo možné postaviť lešenie pre prikotvenie časti koruny pôvodného
muriva /viď PD/. Dodávateľ stavby zrealizuje osadenie bleskozvodu v zmysle PD. Ostatný postup sa
dohodne po dokončení hore uvedeného.
4.1.2 Koridor
Archeologické situácie zistené v časti koridoru (tehlová architektúra) budú zdokumentované,
prekryté a prisypané, v prípade zamurovania výpadkov muriva priľahlého torza muriva je nutné
archeologické začistenie pre overenie priebehu muriva pre možnosť domurovania.
4.1.3 Palác hradný západný /3/
Na tomto objekte práce nezačali. Je nutné začať s prípravnými prácami – vyčistenie priestoru od
náletových krovín.
4.1.4 Palác hradný východný
Realizátor odstráni náletové kroviny, odkope sutiny tak, aby bolo možné určiť výšku parapetu
I.NP. Odstraňovanie sutín bude pokračovať až po nájdenie parkanového muriva. Ďalší postup bude
určení po nájdení uvedeného muriva resp. jeho častí. V severnej časti paláca bude realizovaná
archeologická sonda pre overenie resp. zistenie situácie nálezu točitého schodiska.
4.1.5 Veža obranná s kaplnkou
Realizátor vybuduje provizórne lešenie pre realizáciu prekrytia skrytou strechou tak, aby bolo
možné zabezpečiť korunu zvetralého muriva proti možnému pádu (pre zabezpečenie bezpečnosti pri
prácach vo veži s kaplnkou a jej okolí) a inštaláciou bleskozvodu, koruna muriva sa zabezpečí
a nadmuruje v zmysle PD.

4.1.6 Hradné nádvorie
V tejto časti objektu prebiehajú odkrývacie práce pod ohľadom archeológov. Ďalší postup bude
koordinovaný nálezmi .
4.1.9 Bašta delová
V súčastnej dobe je odrytá časť podľa PD a po nálezoch artefaktov bude po porade
s archeológmi dohodnutý ďalší postup. Nutné doriešiť odvodnenie po dohode s projektantom.
4.1.10 Bastión
Na tomto objekte stavebné práce nezačali. Pred začiatkom samotných stavebných prác je
potrebné realizovať archeologické sondy v zmysle rozhodnutia KPÚ Trenčín, za účelom zistenia
priebehu špaliet, možnosti založenia a tiež hrúbky muriva, ktoré bude následne domurované v zmysle
PD.
Sonda č.1 zrealizovaná pri hradnom múre, v zmysle rozhodnutia KPÚ Trenčín, je uzatvorená
a ponecháva sa pre účely vyhodnotenia architektonicko – historickým výskumom.
4.2.2 Objekt s prejazdom
V tejto časti bola odstránené suť v časti pre predpokladaný predaj lístkov a odstránení nános nad
klenbou. Po vyčistení bude realizovaná izolácia jestvujúcej klenby (z dôvodu zabezpečenia únosnosti
klenby nutné realizovať v čo možno najkratšom čase) a jej domurovanie podľa PD.
Archeologickým dozorom je potrebné realizovať začistenie kaverny na murive pri kaplnke západne od
objektu s prejazdom, overiť prítomnosť špaliet. Rovnako je potrebné dočistiť a zdokumentovať
archeologiské situácie západne od objektu s prejazdom. Súčasná niveleta sa bude prípadne meniť až
po ďalšej konzultácií.
4.2.3 Hospodársky objekt
V súčasnej dobe je prevedené odstránenie náletových krovín, sonda v ľavom prednom rohu je
vytvorené až po nárožné murivo. Nakoľko z jestvujúcej sondy nie je možné určiť výšku I.NP bude
potrebné odkopať zeminu z vonkajšej a vnútornej strany muriva – realizovanie priečnych sond
v interiéri a exteriéri pôvodného objektu pod dozorom archeológa. Potom po odporúčaní archeológov
určí výšku stropu I.NP a tiež šírku novej hospodárskej budovy.

Ďalší kontrolný deň bude 4.7.2012
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Doručí sa:
1. SOAR, spol. s r.o., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
- Ing. Ivan Vančo
2. PRODIS, Račianska 71, 831 02 Bratislava 3
- Ing. Vladimír Kohút
- Ing. František Hladký
3. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín
- PhDr. Eva Gazdíková
- Mgr. Daniela Nipčová
4. VIA MAGNA, s.r.o., Nábrežná 2, 038 61 Vrútky
- Mgr. Milan Horňák
- Mgr. Jana Stehlíková
- Mgr. Ján Zachar
5. Ing. Martin Bóna, Štefánikova 14, 953 01 Zlaté Moravce
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