
ODOVZDANÉ  VYPRACOVANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTÁCIE TÝKAJÚCE SA HRADU KRÁSNA HÔRKA 

1.  Sanačné práce č. 1 „HRAD KRÁSNA HÔRKA – odstraňovanie násypov z okolia hradu  a z hradnej studne.“ 
Projekt pre ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
2.  Sanačné práce č. 2 „HRAD KRÁSNA HÔRKA – odstraňovanie cementového špárovania z hradieb a odvodnenie parkánu.“
Projekt pre ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác 

3.  Sanačné práce č. 3 „HRAD KRÁSNA HÔRKA – odvodnenie 5. nádvoria, sanácia vlhkých konštrukcií kaplnky, čistenie horného 
hradu.“
Projekt pre ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác 

4.  „Statické zabezpečenie konštrukcií NKP Hradu Krásna Hôrka.“
Projekt pre stavebné povolenie
5.  „Architektonická štúdia obnovy hradu Krásna Hôrka (dolný a stredný hrad).“ 

Projekt štúdie musel byť schválený na Krajskom pamiatkovom úrade
6.  „HRAD KRÁSNA HÔRKA – Čistenie horného hradu (Gotický palác) .“ 
Projekt pre stavebné povolenie

ODOVZDANÉ  VYPRACOVANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTÁCIE TÝKAJÚCE SA PODHRADIA (bezprostredné funkčné prepojenie s 
hradom) 

2.  „Dokumentácia pre územné rozhodnutie pre 1. etapu obnovy (infraštruktúra a vybavenosť podhradia)“ 
Projekt pre územné rozhodnutie
2.  „Odstránenie stavieb bufetov so súpisnými číslami 685, 686 na parcelách č. 395/4 a 387/21 k.ú. Krásnohorské Podhradie.“ 
Projekt pre povolenie odstránenia stavby

3.  „Dokumentácia pre vyčistenie územia od objektov“



Sanačné práce č. 1 „HRAD KRÁSNA HÔRKA – odstraňovanie násypov z okolia hradu a z hradnej studne.“ 
Projekt pre ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

06.07.2018 – KPU Košice „Rozhodnutie o odstránení násypov z okolia hradu a z hradnej studne“
09.04.2019 – Odbor starostlivosti o životné prostredie Rožňava vydal „Rozhodnutie o odstránení nelegálnej skládky“

Zámerom projektu je odstránenie násypov zo severnej a južnej strany obvodových hradieb. Ide o násypy vzniknuté

umelo, počas prestavby hradu prebiehajúcej v 70. rokoch 20. storočia, kedy stavebnú suť a úlomky kamenných častí hradu

premiestňovali z hradu formou sypania na hradný kopec otvormi v hradnom múre, ktoré boli pre tento účel vytvorené. Južná

časť násypu bola zhotovená z rovnakého materiálu, vznikla za účelom vytvorenia akejsi rampy pre obslúženie kotolne na tuhé

palivo. Južná časť násypu má objem cca 500 m3 a severná časť násypu má objem cca 250 m3.

Dôvodom odstránenia násypov je minimalizovanie vzlínania zemnej vlhkosti do hradných múrov, ako aj znovu

navrátenie výzoru hradu ako pevnosti, na strmom brale. Tento výzor mal hrad ešte v zameraní z roku 1968 (viď. obrázok

nižšie).



Sanačné práce č. 2 „HRAD KRÁSNA HÔRKA – odstraňovanie cementového špárovania z hradieb a odvodnenie parkánu.“
Projekt pre ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác 

28.05.2019 – KPÚ Košice vydal „Záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii „HRAD KRÁSNA HÔRKA – odstraňovanie 
cementového špárovania z hradieb a odvodnenie parkánu“

24.07.2019 – Obec Krásnohorské Podhradie vydala „Súhlas k projektovej dokumentácii „HRAD KRÁSNA HÔRKA – odstraňovanie 
cementového špárovania z hradieb a odvodnenie parkánu“

Zámerom projektu je odstránenie cementových povrchových omietok a škárovania zrealizovaných počas obnovy hradu prebiehajúcej 
v 70. rokoch 20. storočia v dôsledku vtedy zaužívaných postupov. Súčasné poznanie v rámci obnovy pamiatok upustilo od využívania 
cementových zmesí, nakoľko z dlhodobého hľadiska sa tieto postupy ukázali ako devastačné pre historické konštrukcie. V ich dôsledku 
dochádza k zavĺhaniu a následnému rozrúšaniu muriva. Preto sa pri obnove pamiatok odporúča tieto nevhodné zásahy šetrne odstrániť. 



Sanačné práce č. 3  „ HRAD KRÁSNA HÔRKA – odvodnenie 5. nádvoria, sanácia vlhkých konštrukcií kaplnky, čistenie 
horného hradu.“ 

Projekt pre ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác 
29.07.2019 – KPÚ Košice vydal súhlasné „Záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii „HRAD KRÁSNA HÔRKA – odvodnenie 

5. nádvoria, sanácia vlhkých konštrukcií kaplnky, čistenie horného hradu.“
02.09.2019 – Obec Krásnohorské Podhradie vydala súhlasné stanovisko k časti projektu „HRAD KRÁSNA HÔRKA – odvodnenie 

5. nádvoria, sanácia vlhkých konštrukcií kaplnky.“

Zámerom projektu sanačných prác 3. stupňa „Odvodnenie 5. nádvoria, sanácia vlhkých konštrukcií kaplnky a čistenie 
horného hradu“ je čo najefektívnejšie odstrániť dotovanie vlhkosti prostredníctvom dažďovej vody do skalného podložia v miestach, ktoré 
momentálne pôsobia ako vsakovacie plochy, bez možnosti odtoku. Následne je nutné na základe návrhu a pod dohľadom reštaurátora 
odstrániť už nasiaknutú vlhkosť v najviac atakovaných hradných konštrukciách, ktorých postupné vysúšanie do stavu, v ktorom budú 
pripravené na obnovu, bude trvať najdlhšie. Ide konkrétne o severnú stenu hradnej kaplnky a časti schodiska vedúceho z 2. nádvoria do 
kaplnky. Ich konštrukcie je nutné postupne odvlhčovať prirodzeným spôsobom. 



„Statické zabezpečenie konštrukcií NKP Hradu Krásna Hôrka.“ 
Projekt pre stavebné povolenie

16.11.2018 – KPÚ Košice vydal súhlasné „Rozhodnutie k projektovej dokumentácii „Statické zabezpečenie konštrukcií NKP 
Hradu Krásna Hôrka“

08.11.2019 – Obec Krásnohorské Podhradie vydala stavebné povolenie pre projektovú dokumentáciu „Statické zabezpečenie 
konštrukcií NKP Hradu Krásna Hôrka“

Zámerom projektu „Statického zabezpečenia konštrukcií NKP Hradu Krásna Hôrka“ je stabilizácia nosných konštrukcií v havarijnom

stave, ktoré boli pri obhliadkach vyhodnotené ako kritické. Nejde o urbanistické, architektonické ani technické zmeny v konštrukcii v objekte hradu

Krásna Hôrka. Vybudované konštrukcie budú dočasné, svoju funkciu budú plniť po dobu, kým statik neskonštatuje dostatočnú stabilizáciu

horizontálnej konštrukcie klenby. Následná realizácia podlahy v SZ bašte (miestnosť č.D2.02 a D2.03) a nášľapná vrstva podlahy v podjazde

(miestnosť č. D2.01) bude súčasťou projektu pre stavebné povolenie „Obnova Hradu Krásna Hôrka“ a bude podliehať schváleniu KPÚ KE.



„Architektonická štúdia obnovy hradu Krásna Hôrka (dolný a stredný hrad).“ 
16.08.2019 – KPÚ Košice vydal súhlasné „Záväzné stanovisko k prípravnej projektovej dokumentácii Komplexná revitalizácia 

NKP Krásna Hôrka – architektonická štúdia“


