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ZAv AZNE STANovISKo č. I9l20L2

Městský úřad Prostějov, stavební úřad, oddělení památkové péěe, jako věcně a místně příslušný
orgán státní památkové péče, obdržel drre 28.2.z0I2 písemnou žádost s přiloženou dokumentací, kterou
podalo město Plumlov, IČ 00288632, se sídlem Rudé armády 3O2, 798 03 Plumlov. Dnem doručení
iaaosti bylo zahájeno správníŤízení ve věci zamýšlené obnovy kulturní památky, zapsané v Ústředním
seznamu kulturních památek Ceské republiky:

Obec
katastrální (lzemí
parcelní číslo
číslo popisné
re.lstnKove clslo

M a g i s tr á t m ě s t a P r o S t ě j
nám. T. G. Masaryka l30/14' 196 0l Prostějov

Plumlov
Plumlov
971/1
99
37405t7-5689

Na zák]adě výše rrvedené žádosti s přiloženou dokumentací s názvem,,obnova fasád věže
nízkého zámku v Plumlově", kterou vypracoval Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20,772 00 olomouc,
dat. únor 2012, po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného
pracoviště v olomouci, ze dne 8.3.zol2, čj.: NPÚ-39ll1953612012, anazákJadě znalosti místa samého
vydává věcně a místně př'íslušný orgán státní památkové péče podle ust. $ 14 odst. 1 a3 zák. č.20/l98'|
Sb., o státní památkor'é péči, ve znění pozdějších předpisů, toto

závazné stanovisko:

Zamýšlená obnova kulturní památky - zámku v Plumlově, č. pop. 99, parc. č.97ll1k. ú. Plumlov,
tj. olrnova fasád věže tzv' nízkého zántku, dle předložené žádosti a výše uvedené dokumentace, je
z hlediska zájmů státní památkové péče přípustná při splnění následujících podmínek:

Návrh barevné svrchní provizorní povrchové úpravy omítek a návrh barevné povrchové úpravy
lícové Strany dřevěných okenic bude předložen věcně a místně příslušnému orgánu státní
památkové péče k posouzení v novém správním Íízení.

Záněr restauror,ání reliktťr hodinového cifernftu malovaného na omítkách bude předložen
r,ěcně a místně př'íslušnému orgánu Státní památkové péěe k posouzení v novém správním
Ííz.ení.

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova
Prostěj ov, dne 28.3.2012



odůvodnění

Městský úřad Prostějov, stavební úřad, oddělení památkovépéče,jako věcně a rístně příslušný
orgán státní památkové péče, obdrŽel dne 28.2.2012 písemnou žádost 3 yydání závazného stanoviska k
r,ýše uvedené obnově ku]turní památky. Tímto dnem bylo podle ust. $ 44 odst. l zák. ě.500/2004 Sb.,
sprár,ní l'ád, \'e zněnípozdějších předpisů, zahájeno správní Íízení.

V souladu S ust. Š l4 odst. 6zák'č,.20l1987 Sb., o státnípamátkovépéči, vezněnípozdějších
pr'edpisů, byla doručená žádost postoupena k r'ydání písemného vi'jádření Národnímu památkovému
ústavu, úz.emnímu odbonrému pracovišti v o]omouci (dále jen I.iPÚ. Toto vyjádření' které je
zákonným podkJadem pro vydání závazného stanoviska' bylo vydáno dne 8.3.2012, čj.
NPU-39l/l953612012. V tomto písemném vyjádření se k výše uvedené obnově kulturní památky uvádí:

,,otlnova fasád věže tzr'. nízkého zámku v Plumlor'ě v rozsahu a podobě podle předložené žádosti
a projekttrvé dokumentace neohrozí zájmy památkové péče na dané stavební památce, a to při
zohlednění následujících podmínek:

- návrh barevné svrchní provizorní povrchol,é úprar'y omítek a návrh barevné povrchové úpravy
lícor'é Strany dřer,ěných okenic bude předložen výkonnému orgánu státní památkové péče
k posouzení ve standardním správním řízení

- záměr restaurování reliktů hodinového ciferníku malovaného na omítkách bude předložen
výkonnérnu orgánu státní parnátkol,é péče k posouzení ve standardním správním řízení."

Písemné vyjádr-ení xpÚ oale uvádí: ,,Problematika obnovy omítaných ploch fasád věže tzv.
nízkého zámku v Plurnlově jiŽ byla řešena v dříve posuzované projektové dokumentaci ,Nízký zámek
Plunilov', oprava krol,u - čóst 4, ]I/20]0" r,ypracované firmou oK Pyrus, s. r. o.' Brno. Kpracím
navrhovaným v této dokumentaci byly vzneseny važnější výhrady z pohledu zájmú památkové péče a
návrli obnovy fasád byl zamítnut. I.{yní předložená projektor,á dokumentace plně zohledňuje požadavky
památkor,é péče k odpol,ídající obnor,ě fasády star'ební památky a přináší i pozitivní korektivní úpravy
dřír,e nevhodně realizovaných prací. Přei'áŽná část postupů zde prezentované obnovy tedy vychází ze
základních požadavků stávající památkové péče, a to zásady šetrnosti v pffstupu k dochované
historické substanci (potřeby zachoyat původní či starší hodnotné historické stavební konstrukce),
respektování vývojové vrstevnatosti díla (požadal,ku neodstraňovat bezdůvodně jednotlivé,
v průběhu vývoje vzniklé VIstVy a stavební konstrukce objektu), bedlivého a diferencovaného
pror,ěřování hodnot (zjistit skutečné hodnoty, význam a úlohu jednotlivých prvků a konstrukcí na
daném ob.jektu. každé pÍípadné odstranění starší konstrukce pak musí být obhajitelné a odůvodněné),
celistvé interpretace (obnova a úpravy vymezené partie objektu mají respektovat jeho celkový
charakter a vyznění), věrohodného ztvárnění (nedeformovat hodnoty stavby svévolnými
intetpretacemi za pollŽitÍ adekr,átních, dobově odpovídajících řemeslných postupů a materiálů) a

kontextuálního přístupu (respektování vztahu objektu k širšímu okolí; tyto zásady lze chápat jako
v1,jádření současného stavu poznání kultumě historických hodnot jednotlivých památkově chráněných
staveb a jejich stavebních konstrukcí, které je třeba zachovat při umožnéní rea|izace záměru obnovy _

b\íže viz metodická publikace Národního památkového ústavu Václav Girsa, Josef Holeček, Pavel Jerie,
Dagmar Miclroinová, Předpro.jektot,á pt'ípral,a a projektollá dokuntentace vprocesu péče o stal,ební
panútkvl' NPU, ú.p.' Praha 2004' str. 88 aŽ 93)' Pt'es uvedené, jednoznačně pozitivní hodnocení
předložene projektor,é dokumentace je třeba uplatnit pr'ipomínky k několika nedostatečně řešeným
skutečnostenr. Jedná se o problenatiku barevné pol,rchové úpravy fasád (omítek a okenic) a dále o

restaurování reliktů malol aného hodinor,ého ciferní}iu. Bez jasného vymezení navrhovaných prací
nelze objektit,ním způsobem posoudit jejich eventuální negativní dopad nebo pozitivní přínos pro

zaclror'ání l-rodnot přednrětné parnátky. Je tedy tř'eba zohlednit následující připomínky:



- nril,rh barewú svrcluÍ prol,iz.orní Dol,rclnl,é úDravy otnítek a nál,rh barewú pol,,rclrcvé úpral,y lícol,é
sÍrrui]' dřeyěnýclt okettic bude přetllož.en výkonnúnu orPónu sttÍtní pamd'tkové péče k posouzení l,e
.;tand.erdn ít n s p rtÍl,tt ítlt ř" íz.etí

Uvedená podmínkaje stanovenajednak z dťrvodu zohlednění zásady věrohodnosti ztvdměníkonkrétní
star'ební konstrukce parnátky, jednak z důvodu přílišné obecnosti informace uváděné v projektové
dokumentaci k dané problematice, kdy nelze objektivním způsobem posoudit eventuální pozitivní
přínos nebo ne-eativní dopad předmětných prací na hodnoty dané památky. odstín barvy provizorního
nátěru fasád r'ěŽe a lícové Strany dřevěných okenic by měl být vybrán patrně při realizaci vlastní obnovy
projektantern, pi'ičemž by patrně mohla být vybrána jakákoliv barva, a to včetně barev či odstínů
kontrastrrích, ahistorických a na objektu nedoložerrých' které by do mohly památku ve své podstatě
poškodit. Výsledná barevnost pror'izorního nátěru fasád a barevnost nátěru lícové strany dřevěných
okenic by tedy měla být posouzena ve nor,ért správnírn ÍízenÍ.

- zťitněr re'staurol,ótú reliktů llodinol,élto ciÍeniku nnlovaného na oruítkdclt bude předložen výkoruúmu
orgtittu stciÍní pttntátkol,é péče k Losou:.ení ve standardnhn spráwLhlt t í?.ení

Tato podmínka je uplatněna z důvodu zolrlednění zásady šetrnosti v přťstupu k doclnllané historické
substanci ,s' zásady věro]todnosti ztvúnúní konkrétní historické stavební konstrukce památky, ale dále
rovněŽ z dťtvodrt, že navrhované ťtpravy nelze objektivním způsobem posoudit, jelikoŽ v projektové
dokumentaci nejsou dostatečně osr,ětleny a popsány. Tyto práce na obnově specifické dobové
uměleckořemeslné konstrukci molrou provádět výhradně restaurátoři s příslušným povolením
Ministerstva kultury ČR. Zpracovatel projektové dokumentace sice u výše uvedené konstrukce sám
nar'rhuje realizaci jejich obnovy Ve formě restaurování, je však třeba, aby odpovídajícÍ záměr
restaurování byl posouzen Ve standardnítn správním Íízení, nikoliv pouze na zák]adě pouhého
odsouhlasení projektantem nebo navrhovatelem úprav."

Zámérem vlastníka výše uvedené kulturní památky je obnova fasád věŽe tzv. nízkéIto zámku
v P]urnlově (omítanýclr ploch vystupujících nad střešní plášť v úrovni patra), a to při volbě tzv.
konzervativní metody obnovy, při jejímž uŽití má být celková oprava po technologické a materiálové
stránce kornpatibilní s dobovými stavebními a řemeslnými postupy. V rámci navrhovaných prací má být
realizor'ána rekonstrltkce korunní ř_ímsy, obnova omítek a výplní okenních otvorů a odstraněny mají být
drulrotné kor'ové prvky fasád (madla, nosné prvky lávky. Žerdě). Počítá se novým přezděním korunní
t=ímsy, vyhotovením dr'ou šablon pro kontrolu správného vysazení římsy a pro správné vytaŽení
štukoi,ého profilu. Lokální poruchy zdiva' kaverny atd. mají být Vyspraveny (vyplněny maltou nebo
dozděrry za polŽití starších kvalitních plných cihel). Nově vyzděné oblouky římsy nad cifernfty mají
být opětovrrě vykryty FeZn krytinou tl. 0,7 mm. Stávající 2 ks dřevěných okenic mají být demontovány,
repasovány a opětovně osazeny na místo. Předpokládá se výměna spodních částí vlysů a výplní, úpravy
mají být provedeny ze dř'eva odpor,ídajícírnu originálu, parapetní desky pak z dubového dřeva.

Spojování .|ednotlivých prků má být realizováno tradičními způsoby (čepováním' plátováním ap.).

Zvnější Strany mají být výplně opati'eny tenkovrstvým krycím nátěrem vodstínu světlého okru a

z vnitřní Strany napuštěny lněnou fermeží. obnova omítek má být prováděna kvalitními řemeslnfty
(štukatéry) ve spolupráci s restaurátorem maleb. Má dojít k detailnímu rozměření reliktů stávajících
tažených a modelovarrých profilací in situ. Novodobé vysprávky a silně degradované původní omítky
mají být odstraněny. zaclrovatelné omítky očištěny a konsolidovány (podtmeleny atd.). Chybějící
štukor,é pr_vky mají být rekonstruováry. Složení malt je navrženo dle realizovaného laboratorního
rnateriálor'él'to průzkumu stár,ajících omítek. Dále má být realizován operativní restaurátorský průzkum
a konzervace ruční rnalby dochované pod cifernfty na průčelí. Stávající minerální nátěr fasád by byl
očištěrr a ttor,ě by byly aplikovány vápenné barvy (bílý podnátěr a svrchní nátěr v provizorním
neutrálním barer'néllr ntitěru, přičemž l'lastní r,ýsledrrá ťrprava má být řešena až v souvislosti s celkovou
obtrovou fasád areálu zárrrku). Veškeré r,zorky jednotlir'ých nových (doplriovaných, obnovovaných
atd.) iionstrulicí mají přeclloženy k odsouhlaserrí. Styk nadstřešního zdiva se střešním pláštěrn bude
ř'ešen dle stár'ajícího Stavu, ti. r,ytnazítvkou trraltou (bez oplechování).



objekt tzv. nízkélro zámku (předzámčí) v Plumlově je trojKídlou přízemní stavbou
v)/Sta\lěnou na půdoryse široce rozevř'eného nepravidelného písmene ,,IJ", budovanou na místě
bývalého bastionovélro oper'nění patrně jiŽ od druhé poloviny 17. století' Tato stavba sloužila jako
zázemí lrlavní budovy zárnku. Práce navrhované na záYJadě předložené projektové dokumentace se mají
odehrát na fasádách r,ěŽe, na patře vystupujícím z hmoty mansardové sedlové střechy. Fasády věžejsou
ornítané natíral]é, se štukovou výzdobou (profilovaná korunní ffmsa, pilastry, ná,toŽní bosaž), na jižní a
severní straně rozčleněné segmentor,ě završenými okenními otr'ory (olemovanými subtilní šambránou
s vrcholovým klenákem, s profilovanou podokenní í"ímsou a s ,,ěabrakovou" parapetní výplní) a
hodinovýrli cifernítriy.

Areál zámku v Plumově je z hlediska architektonického, urbanistického, řemeslného, a rovněž i
uměleckoř'emeslného a urněleckého pozoruhodnou stavbou nesoucí v sobě řadu významných
historickýclr stavebníclr prvků a konstrukcí, a to od konstrukcí souvisejících s obdobím jeho výstavby až
po konstruiice pozdější' např'íklad ze druhé poloviny 19. století, pocházející zpozdějších úprav a
přestaveb (mezi cennými konstrukcemi lze jmenovat například mimo samotné zdivo stavby, exteriérové
a interiérové ornítky, truirlářské prvky, krovové konstrukce atd.). Svou hmotou Se také objekt výrazným
způsobern uplatňuje v celkovém urbanismu obce a blízkého regionu. Ve své podstatě je tak možné areál
zámku označit za významný a cenný doklad výr,oje profánní architektury, historických stavebních
konstrukcí, dobového stavebnictví a řemesla (r,četně umě]eckého řemesla) a také Za nezastupitelný
prvek součásti urbanismu obce a blízkého regionu. V úzké vazbě ke kvalitám plumlovského zámeckého
ob.jektu bylo rozhodnutím okÚ Prostějov č.j. RR-kultl55l97/vYB, ze dne 10.4.1991,vyhlášeno
ochranné pástno nemovitýclr kulturních památek _ zámku a soch- v Plumlově.

Podmínka: ,'Nár,rh barel,né svrchní provizorní povrchové úpravy omítek a návrh barevné
povrchové úpravy lícové Strany dřer,ěných okenic bude předložen věcně a místně příslušnému orgánu

státní památkor,é péče k posouzení v novém správním Íízení" byla stanovena z důvodu nedostateěné

specifikace údajů ur,áděných v projektové dokumentaci k dané problematice, neboť nelze za současné

situace posoudit zamýšlené práce z hlediska jejich dopadů na chráněné zájmy státní památkové péěe.

Totéž platí tď<é pro podmínku: ,,Záměr restaurování reliktů hodinového ciferníliu malovaného na

omítkách bude předložen věcně a místně příslušnému orgánu státní památkové péče k posouzení
v novém správním Íízení".

V souladu S ust. $ 38 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

bylo účastníliům ř'ízení umožněno nahlíŽet do spisového materiálu a uplatnit své připomínky a náměty

k uvedenému předmětu Íízení. Dále bylo účastnftu Íízení v souladu s ust. $ 36 odst. 3 zák. ě. 50012004

Sb., správní i'ád' ve znění pozdějších předpisů, umožněno před vydáním dotěeného závazného

statroviska seznámit se s podlilady pro toto závazné Stanovisko.

Nlagistrát města Prostějova, stavební úřad, oddělení památkové péče, posoudil předloŽené

podklady a rozhodl, jak je ve výroku uvedeno. Zamýšlené práce jsou z hlediska zájmi státní památkové

péče akceptovatelné a neměly by poškodit jeho památkové hodnoty.

Pt'i posuzování se správní orgán řídil platnými právními předpisy a naÍízenímj (zak. č.20l198'1

Sb., o státní památkoi,é péči' ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 66/1988 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, kterou se pror,ádí zák. č.z0l1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších

předpisfr; zálton č. 500/2004 Sb., sprár'ní řád, ve znění pozdějších předpisů) jakož i Listinou základních

prár' a sr,obod (č1. 3_5. odst. 3: ,.Př_i r,ýkonir svých prár, nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní
prostředí, přírodní 1droje. druhové bolratstl,í a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem"), která
je součástí Ustavy Ceské republiky.



Poučení
Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním ÍÍzení. Je podkladem pro

rozhodnutí stavebního úřadu a nelze se proti němu samostatně odvolat.

(otisk úředního razítka)

Mgr. Daniel Zá&apa
vedoucí oddělení památkové péěe

stavebního úřadu Městského úřadu Prostějov

obdrží:
Město Plumlov, Stavební úřad Plumlov, IDDS: s5kbbz7
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v olomouci, Horní náměstí 25,77l 1l olomouc
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