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Magistrát města Mladá Boleslav
Odbor stavební a rozvoje města – oddělení památkové péče

Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav

Č.j. OStRM – 129895/2020/PP/AnSi/5-195
326 716 242     V Mladé Boleslavi dne 30. 12. 2020
E-mail: buresova@mb-net.cz

Město Bakov nad Jizerou
Mírové náměstí 208
294 01 Bakov nad Jizerou

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města – oddělení památkové péče, 
jako příslušný výkonný orgán státní památkové péče posoudil žádost vlastníka nemovitosti 
//dle ust. § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „památkový zákon“)// města Bakov nad Jizerou (IČO 00237418), se sídlem 
Mírové náměstí 208, 294 21 Bakov nad Jizerou, ze dne 21. 10. 2020 ve věci: Záchranné 
zajištění a konzervace torza jižní hradební zdi“ u hradu Zvířetice, poz. č. st. 29 
v k. ú. Zvířetice, obec Bakov nad Jizerou, který je nemovitou kulturní památkou zapsanou 
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 29299/2-1769, 
a po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště 
středních Čech v Praze čj. NPÚ-321/84409/2020 ze dne 7. 12. 2020 (správní orgán obdržel 
dne 14. 12. 2020), vydává podle ustanovení podle § 44a/ památkového zákona a ustanovení 
§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), podle ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona toto závazné stanovisko:

Přílohou žádosti je projektová dokumentace: „Zvířetice hrad, záchranné zajištění 
a konzervace torza jižní hradební zdi “, vypracovaná arch. Miloslavem Hanzlem, 
ČKA 02 374, Pětihostská 201, 251 66 Senohraby, v 07/2020. Projekt řeší záchranné zajištění 
torza jižní hradby. Navržen je konzervačně stabilizační zásah s doplněním zdiva 
v nejnutnějším rozsahu s fixováním původních konstrukcí a povrchů a veškerých stop 
po historických konstrukcích. Stabilizace zdiva má být provedena se zachováním výpovědní 
hodnoty a potlačením výrazu všech doplňkových zásahů. Obnova je navržena z tradičních 
materiálů (převážně vápennou technologií) s důrazem na kvalitní řemeslné zpracování. 
Realizace má být zahájena provedením cílených terénních sond pro zjištění průběhu a stavu 
skrytých podzemních konstrukcí. Ve spodní části je navrženo provést stabilizační dozdívky. 
Stabilizační dozdívka na západní straně je uvedena ve dvou variantách, přičemž v projektu 
je doporučena varianta 2 s rekonstrukcí předpokládané špalety. V dalších částech zdi mají být 
uvolněné části zdiva lokálně přezděny s použitím původního materiálu. Doplněna 
bude spárovací malta. Torzální plochy omítek mají být zpevněny s případnou injektáží dutých 
ploch a tmelením okrajů. Narušené zdivo koruny zdi má být přezděno do původního tvaru. 
Uvolněné zdivo má být rozebráno, očištěno a uloženo pro opětovné použití.

Záchranné zajištění a konzervace torza jižní hradební zdi u hradu Zvířetice, 
poz. č. st. 29 v k. ú. Zvířetice, obec Bakov nad Jizerou, je z hlediska zájmů státní 
památkové péče přípustná za těchto podmínek: 

1. Termín zahájení prací bude v dostatečném předstihu oznámen orgánům státní 
památkové péče (Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému 
pracovišti středních Čech v Praze a zdejšímu správnímu orgánu). 
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2. Stabilizační dozdívka v místě předpokládané špalety otvoru bude provedena 
dle varianty 1 bez rekonstrukce špalety. Případné úpravy v okolí dochovaného 
kolmého líce zdiva předpokládané špalety, které budou nezbytné z důvodu 
stabilizace konstrukcí, budou provedeny na základě výsledků průzkumů 
po odstranění suti. 

3. Po zpřístupnění z lešení bude restaurátorem s příslušným oprávněním MK ČR 
proveden restaurátorský průzkum omítek. Průzkum se záměrem na restaurování 
bude předložen ke schválení. 

Předmětem koordinace odborného památkového dohledu dle ust. § 32 odst. 2 
památkového zákona a dozoru správního orgánu dle ust. § 29 odst. 2 písm. g) téhož 
zákona bude také:

- ověření postupu prací, vzorků a detailů, provádění odborné dokumentace 
odkrytých nálezů

Odůvodnění
Podle ust. § 14 odst. 1 památkového zákona byla dne 21. 10. 2020 podána vlastníkem 
nemovitosti, městem Bakov nad Jizerou (IČO 00237418), se sídlem Mírové náměstí 208, 
294 21 Bakov nad Jizerou ve věci: Záchranné zajištění a konzervace torza jižní hradební 
zdi“ u hradu Zvířetice, poz. č. st. 29 v k. ú. Zvířetice, obec Bakov nad Jizerou. Hrad Zvířetice 
je nemovitá kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 
pod číslem rejstříku 29299/2-1769. Přílohou žádosti je projektová dokumentace: „Zvířetice 
hrad, záchranné zajištění a konzervace torza jižní hradební zdi“, vypracovaná 
arch. Miloslavem Hanzlem, ČKA 02 374, Pětihostská 201, 251 66 Senohraby, v 07/2020. 
Projekt řeší záchranné zajištění torza jižní hradby. Navržen je konzervačně stabilizační zásah 
s doplněním zdiva v nejnutnějším rozsahu s fixováním původních konstrukcí a povrchů 
a veškerých stop po historických konstrukcích. Stabilizace zdiva má být provedena 
se zachováním výpovědní hodnoty a potlačením výrazu všech doplňkových zásahů. Obnova 
je navržena z tradičních materiálů (převážně vápennou technologií) s důrazem na kvalitní 
řemeslné zpracování. Realizace má být zahájena provedením cílených terénních sond 
pro zjištění průběhu a stavu skrytých podzemních konstrukcí. Ve spodní části je navrženo 
provést stabilizační dozdívky. Stabilizační dozdívka na západní straně je uvedena ve dvou 
variantách, přičemž v projektu je doporučena varianta 2 s rekonstrukcí předpokládané špalety. 
V dalších částech zdi mají být uvolněné části zdiva lokálně přezděny s použitím původního 
materiálu. Doplněna bude spárovací malta. Torzální plochy omítek mají být zpevněny 
s případnou injektáží dutých ploch a tmelením okrajů. Narušené zdivo koruny zdi 
má být přezděno do původního tvaru. Uvolněné zdivo má být rozebráno, očištěno a uloženo 
pro opětovné použití.

Zřícenina hradu Zvířetice představuje mimořádně hodnotný areál s jádrem z 1. poloviny 
14. století a ve velkém rozsahu dochovanými konstrukcemi a detaily gotického 
a renesančního původu. Hrad byl vystavěn na ostrožně, nad údolím řeky Jizery. Na severní 
a jižní straně jej vymezují hluboké rokle ústící do údolí. Hrad byl založen před rokem 1318 
Zdislavem z rodu Markvarticů a upravován v období pozdní gotiky. Další přestavby 
následovaly ve 2. polovině 16. století za Vartemberků a ve 2. polovině 17. století 
za Valdštejnů. Po požáru 1720 již nebyl obnoven a postupně se proměnil ve zříceninu. Zhruba 
od 20. let 20. století byly v areálu zříceniny prováděny konzervační práce. 
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Zřícenina hradu je významnou krajinnou dominantou. Na severní a jižní straně jej vymezují 
hluboké rokle ústící do údolí. Hradní jádro zhruba lichoběžného půdorysu bylo na čelní straně 
a na bocích vymezeno příkopem. V obou nárožích čelní strany nad šíjovým příkopem 
byly situovány okrouhlé věže. Severní věž byla přestavěna v renesanci. Na věž navazuje 
hradební zeď s vstupem do hradu. Ze západní věže, při níž byl situován původní vstup 
do hradu, se zachovalo torzo. Gotický palác byl umístěn v nejvíce chráněné poloze 
na jihovýchodní straně nad údolím Jizery. Dochované torzo zdi na jižní straně hradu, 
které je předmětem projektu, obsahuje jádro gotické hradební zdi začleněné do pozdně 
gotické přístavby patrového objektu. Torzo zdi s otisky po zaniklých konstrukcích, detaily 
a fragmenty omítek je důležitou součástí hradu a jeho stavebního vývoje. Patro pozdně 
gotického objektu bylo směrem do údolí osvětleno okenními otvory, z nichž se zachovaly 
části špalet dvou oken. Ze strany interiéru jsou patrné kapsy po stropních trámech a otisk 
po příčné zdi. Hodnotnou součástí torza gotického objektu jsou části omítek zachované 
na vnější straně zdi a v menších fragmentech i ze strany interiéru. Podle dalších nálezů 
severně od dochovaného torza se jednalo o dvojtraktovou budovu. Z ní se zachovala ještě část 
střední podélné zdi s pozdně gotickým sedlovým portálem vedoucím do jedné z místností 
v přízemí, který byl odhalen a částečně rekonstruován při konzervačních pracích v roce 1941. 
Podle popisů a fotografií z let 1941 – 42 bylo ještě odkryto schodiště vedoucí do patra a dosud 
neznámý sklep v jižní části hradu, který byl ponechán zasypaný.

Dochované torzo zdi na jižní straně hradu, které je předmětem projektu, dnes tvoří volně 
stojící pilíř nepravidelného tvaru o výšce zhruba 10 metrů. Zdivo je z lomového kamene. 
Spodní části tvoří zdivo původní hradby, která byla opatřena ochozem s poprsní zídkou. Horní 
část byla nadezděna při přestavbě na obytný objekt. Ve zdivu se zachovaly části špalet dvou 
okenních otvorů, které osvětlovaly místnosti patra. Na vnitřní straně jsou patrné kapsy 
po stropních trámech a otisk kolmé dělící stěny. Na zdivu se zachovaly části omítek. Zdivo 
torza hradební zdi je poškozeno vlivem vlhkosti a mrazových cyklů. Zjištěna byla vysoká 
přítomnost vodorozpustných solí – dusičnanů a chloridů. Dochází k rozpadu zdící malty, 
která je vyplavována ze spár a erozi zdícího kamene. U obnaženého jádra zdiva narušeného 
erozí a absencí zdící malty hrozí destrukce. Dochovaná torza omítek jsou uvolněná a hrozí 
jejich ztráta. Zdivo koruny je rovněž uvolněné a bez krytu, zdící malta je uvolněná hluboko 
ve spárách.

Ve smyslu ust. § 14 odst. 6 citovaného památkového zákona bylo ve věci vydáno písemné 
vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních 
Čech v Praze čj. NPÚ-321/84409/2020 ze dne 7. 12. 2020 (správní orgán obdržel 
dne 14. 12. 2020). Ve svém vyjádření tato odborná organizace státní památkové péče 
konstatuje, že zamýšlené práce budou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně 
historických hodnot za těchto podmínek: 

1) Stabilizační dozdívka v místě předpokládané špalety otvoru bude provedena 
dle varianty 1 bez rekonstrukce špalety. Případné úpravy v okolí dochovaného 
kolmého líce zdiva předpokládané špalety, které budou nezbytné z důvodu stabilizace 
konstrukcí, budou provedeny na základě výsledků průzkumů po odstranění suti. 

2) Po zpřístupnění z lešení bude restaurátorem s příslušným oprávněním MK ČR 
proveden restaurátorský průzkum omítek. Průzkum se záměrem na restaurování 
bude předložen ke schválení. 

3) Termín zahájení prací bude předem oznámen. Postup a detaily budou upřesňovány 
v průběhu prací za účasti pracovníků památkové péče. V průběhu prací 
bude prováděna odborná dokumentace odkrytých nálezů. 
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Vzhledem k obsahu písemného vyjádření NPÚ byla žadateli v souladu s ustanovením § 36 
odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit 
se k podkladům rozhodnutí, dopisem čj: OStRM - 129895/2020/PP/AnSi/4 
ze dne 17. 12. 2020. Žadatel této možnosti nevyužil.

V souladu s ust. § 14 odst. 3 památkového zákona je správní orgán povinen vycházet 
ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat 
při umožnění realizace zamýšleného záměru. Předmětem památkové ochrany kulturních 
památek je objekt jako celek, zejména jeho historické vodorovné a svislé nosné konstrukce 
(zdivo, klenby, trámové stropy, krov, včetně všech historických prvků a detailů), ale i veškeré 
autentické konstrukce a prvky nenosné a výplňové. Veškeré dožilé prvky je možno odstranit 
pouze v případě prokazatelně neopravitelného stavu, a to výhradně za přesné kopie 
odstraňovaných prvků. Jedním ze základních cílů památkové péče je, že veškeré úpravy 
prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, funkčnímu, technickému, 
kulturnímu a společenskému zhodnocení. Každý zásah do kulturní památky má vliv na její 
finální podobu. Použitím nevhodných materiálů a technologií může dojít k dezinterpretaci 
díla, oslabení jeho autenticity a poškození jeho vzhledu. Vhodnost daných postupů je nutné 
ověřit na vzorcích, což bylo správním orgánem zahrnuto do koordinace. Podmínka č. 1 
výroku byla stanovena proto, že konzultace na místě při zahájení a v průběhu prací 
je nezbytnou součástí obnovy kulturní památky. Některé postupy a detaily provedení 
bude možné ověřit až na místě v průběhu prací. Z památkového hlediska je sporná navržená 
rekonstrukce špalety předpokládaného otvoru. Z předpokládané špalety je nyní patrná pouze 
část zděného kolmého líce v hloubce stěny bez dalších návazností. Za současného stavu 
poznání nelze spolehlivě odvodit, že se jednalo o okenní otvor. Stabilizační dozdívku 
je z památkového hlediska žádoucí omezit na rozsah, který je nezbytný pro stabilizaci torza 
zdi. Případné úpravy v okolí předpokládané špalety je možné provést pouze na základě 
ověřené nálezové situace po odstranění suti, proto byla stanovena podmínka č. 2. 
Restaurátorská konzervace dochovaných částí gotických a renesančních omítek je důležitou 
součástí konzervačních prací torza zdi. Konkrétní postup bude nutné oveřit po provedení 
restaurátorského průzkumu z lešení. Pozůstatky omítek jsou nedílnou součástí památky a její 
hodnoty, z tohoto důvodu byla stanovena podmínka č. 3.

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města - oddělení památkové péče, 
který žádost posoudil, se ztotožnil s vyjádřením odborné organizace státní památkové péče, 
vyhodnotil výše uvedené podklady a po provedeném správním řízení se  rozhodl v souladu 
s platnou právní úpravou tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto stanoviska.

Veškerá stavební činnost na území památkové zóny musí být v souladu s památkovým 
zákonem, provedena dle podmínek závazného stanoviska Magistrátu města Mladá Boleslav, 
odboru stavebního a rozvoje města – oddělení památkové péče.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje příslušný správní úkon stavebního odboru Městského 
úřadu v Bakově nad Jizerou ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.

Upozorňujeme, že před prováděním zemních prací (i pro inženýrské objekty) je nutno 
podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění 
pozdějších předpisů, předem uvědomit Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, Praha 
1. Oprávněnou organizací k provádění archeologických výzkumů ve správním obvodu 
Mladá Boleslav je i Ústav archeologické památkové péče středních Čech Praha, 
Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10 ( 274 817 993, e-mail: praha@uappsc.cz).
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Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního 
řádu, podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud 
toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad 
v souladu s ust. § 149 odst. 3 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost 
zamítne. Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání, 
které umožní, aby bylo v souladu s ust. § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno 
toto závazné stanovisko.

       Ing. Monika Burešová
       vedoucí oddělení památkové péče

Na vědomí 
 NPÚ ÚOPSČ v Praze
 Bakov nad Jizerou, stavební odbor
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