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Investor:     Město Polička 
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Rozpočet projektu: 
 

 Celkové náklady projektu:               26,4 mil. Kč  

 Způsobilé výdaje projektu:              25,0 mil. Kč  

 Dotace EU (91 %):                              22,8 mil. Kč 

 Vlastní zdroje města:                          3,6 mil. Kč 
 
 
 
 

 Realizace projektu:           2011 - 2013 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Hradní palác 
 
Revitalizace Hradního paláce spočívala v obnově fasády, která byla navrácena do stavu na konci 
19. století, včetně nových, resp. upravených, truhlářských výrobků. Povrch fasády je vyspraven a 
doplněn vápennou omítkou shodného složení jako poslední původní vrstva. Všechny novodobé 
vrstvy s cementovým pojivem byly odstraněny. Finální úprava proběhla anorganickým nátěrem 
v okrové barvě. V interiéru došlo k vybudování nových rozvodů elektroinstalace, EPS a EZS. 
 
Dále byla provedena revitalizace teras na objektu. V souvislosti s tímto byly odstraněny všechny 
stávající vrstvy včetně betonového podkladu. Následně byla znova zhotovena nová betonová 
podkladní deska (s jiným spádem a jiným ukončením vytvarovaným do římsy). Na tuto desku je 
natavena kvalitní dvouvrstvá bitumenová izolace. Na tuto izolaci byly položeny plné kompozicové 
profily s funkcí distanční podložky a na sraz uloženy kamenné dlaždice. Fixována je pouze spodní 
řada u okapového žlabu, aby nemohlo dojít k jejímu sjíždění.  
 
Odvedení přívalových dešťových vod z prostoru vedle východní obvodové zdi Hradního paláce 
byla provedena zřízením kamenného chodníčku a příčným profilem mělkého příkopu směrem do 
středu zelených ploch v terasách. Nově navržená drenáž podél východní a jižní obvodové stěny je 
zaústěna do nově zřízené dešťové kanalizace, která je trasována před nádvoří, hradebním 
vstupem, příjezdní komunikací a dále po spádu směrem z hradeb. Do ní byl zaústěn i dosud 
nezaústěný dvojitý dešťový svod na severní straně objektu.  
 
Venkovní schodiště na severní straně objektu je obnoveno odstraněním nevhodného obložení 
pískovcovými deskami a nepřídržných omítek. Jsou provedeny nové vápenné omítky, schody jsou 
vyměněny za stupně s nosem z masivních kamenných bloků, krycí desky pod vázami byly 
restaurovány a vázy jsou vyměněny za kamenné repliky. 
 
Uvedené stavební aktivity přinesly zatraktivnění objektu a prodloužení prohlídkové trasy na 
začátku (Výstavní sál) a na jejím konci (nádherné výhledy do okolní nedotčené krajiny 
z rekonstruovaných teras). 

 

Dům zbrojnošů 
 
V rámci obnovy Domu zbrojnošů byla provedena obnova fasády. Na severozápadní a 
severovýchodní straně objektu je v horních partiích uplatněna konzervační metoda, v dolních 
partiích je doplněna omítka formou retuše v rámci celé fasády. Na jihovýchodní a jihozápadní 
straně je uplatněna konzervační metoda. Retuš a konzervace byly provedeny restaurátorsky. Na 
objektu jsou instalovány nové truhlářské výrobky (tj. nová historická okna a dveře). Vstup do 2. NP 
Domu zbrojnošů je vyřešen novým venkovním dřevěným schodištěm napojeným na dřevěnou 
podestu před stávajícím vchodem do 2. NP. V interiéru došlo k vybudování nových rozvodů 
elektroinstalace, EPS a EZS.  
 
Odkanalizování proběhlo jednak stávající dešťovou kanalizací do betonového chrliče v hradbě 
poblíž vchodu do objektu, jednak podél severovýchodní a severozápadní obvodové stěny byla 
zřízena drenáž, jež je napojena do stávající ležaté kanalizace, která je položena v podlaze napříč 
objektem a ukončena chrličem v hradbě. Nad 1. NP Domu zbrojnošů byla provedena výměna 
napadených zhlaví a posílení nosných konstrukcí přidáním dalších vrstev spřažených dřevěných 
fošen. 



 

 

 

 
 
 
Dům zbrojnošů původně sloužil jako obydlí hradní posádky. Díky pozdějšímu využívání především 
k hospodářským účelům se jeho prostory  dochovaly  ve zcela  autentickém  stavu 
s původními prvky z 15. - 17. století. V dolním sále domu je dnes vystavena sbírka klasicistních 
dveří z Poličska z 19. století, zapůjčená Městským muzeem a galerií v Poličce. 
 
Revitalizace tohoto objektu je jak z hlediska cestovního ruchu, tak z hlediska kulturně – 
historického (resp. z hlediska památkové péče) nejvýznamnějším stavebním zásahem. Došlo 
k revitalizaci I. NP objektu, které je využíváno již nyní ke galerijním účelům Kromě toho vznikl ve II. 
NP objektu nový výstavní sál, který je nově součástí prohlídkových tras. V tomto sále (sál 
zbrojnošů) vznikly úplně nové prohlídkové prostory, kde jsou instalovány nové exponáty výzbroje 
ostrahy hradů ve středověku, repliky zbraní a štítů, 2 komplexní zbroje vč. podstavců a jedna zbroj 
s možností obléknutí návštěvníků hradu. Dále zde jsou v dobových truhlách uloženy repliky 
historických oděvů a dobových her (kostky, vrchcáby, kroužky a karty). Sál je vybaven stylovým 
historickým nábytkem. 
 
 

Vybudování nové venkovní prohlídkové trasy kolem hradebního obvodu zahrnuje:  

 

 Obnova vnějších hradeb 

 Odvodnění hradeb 

 Cesta podél hradeb 

 Vyhlídka 

 Altán 

 Zabezpečení areálu vstupní branou 

 Vstupní brána u Domů zbrojnošů 
 

 
 

 


