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A) Identifikační údaje

Název akce

:

Lapidárium, Městské muzeum Lanškroun

Místo

:

nám. A. Jiráska 1 – zámek, 563 01 Lanškroun

Investor

:

Město Lanškroun

Celkové předběžné náklady vybavení interiéru : 700 000 Kč s Dph

Interiérový návrh : Ing. arch. Lucie Kubínková, Za Lávkou 392, Česká Třebová, 560 02,
IČO: 87495945, tel.: 602 390 885, l.juthnerova@email.cz
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B) Technická zpráva
Zadání od investora byla rekonstukce stávajících sklepních prostor Zámku v
Lanškrouně. Stávající sklep neslouží pro veřejnost, což by se rekonstrukcí mělo
změnit. Jedná se o prostor o rozměrech 6,5x2,65m s klenutým stropem a
přiznaným cihelným zdivem z plných pálených cihel a kamenným zdivem.
Vstup do sklepních prostor je umístěn u muzea a také bude jeho součástí.
Podlaha sklepa je cca o 3,07m níže než okolní terén. Prostory jsou přístupné po
schodech, které jsou nyní rekonstruovány.
Dispozice stávajících prostor se nemění. Dojde k opískování, očištění a případně
nového vyspárování cihelního zdiva - cca 50 m2. V místech větších ploch malty
(zakrývající cihly) bude proveden průzkum a bude zjištěn důvod zakrytí.
Stávající kamenné portály a podlaha v místě vstuou budu očištěna od řas. Dále
bude odstraněna stávající dlažba z plných cihel a po provedení kotvení
obloukových osvětlovacích lamp - L1 do únosné vrstvy podlahy a rozvedení
elektro rozvodů k lampám, bude přeložena a vrácena na původní místo - plocha
cca 17 m2.
Při montáži elektro rozvodů bude postupováno tak, aby se použili spáry mezi
cihlami pro ulžení rozvodů. Rozvody budou vedeny převážně v podlaze. Ve
stěnách se jedná o hlavní přívod z muzea do sklepních prostor. Stávající klenby
zůstanou neporušené bez zásahů. Zásahy do nosných zdí a kleneb bylo
konzultováno s památkovým ústavem předem.
Prostor je odvětráván průduchy, které zůstanou zachovány.
V prostoru mezi schodištěm a stávajícím chodníkem z betonové dlažby bdue
doplněn o novou kamennou dlažbu, uloženou do štěrkového zhutněného lože.
Vystvoří se tedy pochozí chodníček pro lepší přístup do sklepních prostor plochy cca 1,15 m2.
Projekt rekonstrukce obsahuje 2 části. 1) část stavební a 2) část interiérovou

Lapidárium, Muzeum Lanškroun_Technická zpráva
Ing. arch. Lucie Kubínková_09/2020

B

C) Popis interiéru
Jedná se o rekonstrukci a interiérový návrh stávajících sklepních prostor Zámku
v Lanškrouně. Celkový koncept řešení vychází z umístění v zámeckém areálu.
Nejvýraznější prvek bude stávající cihelný klenutý strop a kamenné a cihelné
zdivo s podlahou. Po provedení stavební části bude v prostoru Lapidária
vystaveno 6 exponátů různých typů. Jedná se o převážně pískovcové ( opukové)
kamenné prvky, které byly nalezeny v okolí Lanškrouna - 1-6 a které budou
restaurovány konzervační metodou . Jedná se o :
1) Pamětní deska - s nápisem Franz Jacob Pernikarz, 1781, pískovec, 660 x 800
x 160 mm
2) Mlýnský kámen - žernov z hradu Lanšperka, středověk, Ø 780 mm, š. 200 mm
3) Kamenná stoupa - sloužící k drcení obilovin nalezená na Sokolské ulici,
17.-.18. století, Lanškroun,
4) Portál z Erxlebenovy lékárny - s monogramem majitele na středu archivolty,
poč. 19. století, pískovec (opuka)
5) Okno z Erxlebenovy lékárny s květinovým festonem, poč. 19. století,
pískovec (opuka),
6) Několik základních kamenů přivezených z okolních obcí s označením jejich
názvů na vybudování pomníku věnovaného arcibiskupu a diplomatovi Karla IV.
Petru Jelitovi, pískovec (opuka),
Nové interiérové prvky budou převážně z ocele černé barvy. Bude se jednat o:
1) Nové sokly a stojany pod vystavované exponáty-S1-S6, s bronzovými
popiskami označující jednotlivé exponáty S1D-S6D.
2) Oblouková ocelová svítidla - L1 s LED pásky osvětlující klenbu a prostor s
exponáty
3) Krycí děrované ocelové mřížky, zakrývající stávající větrací průduchy - M1M4. Dveře do všech místností jsou navrženy dubové historické.
4) Nová skleněná výplň stávajících mříží u vstupu - M5
5) Nápis Lapidárium na fasádě nad vstupem - I1
6) Informační cedulky o projektu - I2-I3
7) Informační leták v polském a českém jazyce - I4
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D1

1

Pamětní deska - s nápisem Franz Jacob Pernikarz,
1781, pískovec, 660 x 800 x 160 mm
Stojan - S1

2

Mlýnský kámen - žernov z hradu Lanšperka,
středověk, Ø 780 mm, š. 200 mm
Sokl - S2

Kamenná stoupa - sloužící k drcení obilovin nalezená na Sokolské
ulici, 17.-.18. století, Lanškroun, Ø 600 mm, v. 430 mm
Sokl - S3

3

1
5

4
S1

S4
S2

2

3
S6

4

Portál z Erxlebenovy lékárny s monogramem
majitele na středu archivolty, poč. 19. století,
pískovec (opuka)
Sokl - S4

5

6

S3

Okno z Erxlebenovy lékárny s květinovým
festonem, poč. 19. století, pískovec (opuka),
Sokl - S5

6

Několik základních kamenů přivezených z okolních obcí s označením
jejich názvů na vybudování pomníku věnovaného arcibiskupu a
diplomatovi Karla IV. Petru Jelitovi, pískovec (opuka)
Sokl - S6
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Stávající ok
ap
betonové d ní chodníklaždice 400
x400 mm

Trávník

+/-0,00

STÁVAJÍCÍ STAV

Stávající ch
odník - beto

nová dlažba

O1

O2

6 530

528

270 270 270

270

6 200

-3,070

Stávající sklepní prostory

O4

1 220

O3

16,82 m2
1 090

M5

150

2 645

259

200

350

550

640 270

270 270

270

2 820

O1

Stávající odvětrávací průduch rozměr cca 50/37 cm

O2

Stávající odvětrávací průduch rozměr cca 26/32 cm

O3

Stávající odvětrávací průduch rozměr cca 30/24 cm

O4

Stávající odvětrávací průduch nad vstupní klenbou

6 200
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NOVÝ STAV

Nový chodník-dlažba materiálově
navazuje na stávající okapový
chodníček

1 016

1 500
L1

ová dlažba
Stávající ch
odník - beton

259

528

1 015

L1

M2

L1

1
I3
I2

270 270 270

1 500

L1

1 275

M1

6 530
1 500

5

4
2

270

3
M3

1 220

6,06 m2

M4

I1

16,82 m2

-3,070

6
1 090

M5

150

Lapidárium

2 645

+/-0,00

L2

850

1 335

200

350

550

640 270

270 270

270

2 820

6 200

1

Pamětní deska - s nápisem Franz Jacob Pernikarz, 1781, pískovec, 660 x 800 x 160 mm
Stojan - S1

M1

Krycí mřížka odvětrání prostor - obdelník o rozměrech cca 410x540 mm
Děrovaný ocelový plech, černý + rámeček přivrtaný na zdivo - ocelový jekl 20x10 mm

L1

Speciální osvětlovací oblouk s LED pásky do
všech směrů - 4 ks

2

Mlýnský kámen - žernov z hradu Lanšperka, středověk, Ø 780 mm, š. 200 mm
Sokl - S2

M2

Krycí mřížka odvětrání prostor - obdelník o rozměrech cca 300x360 mm
Děrovaný ocelový plech, černý + rámeček přivrtaný na zdivo - ocelový jekl 20x10 mm

L2

Podlahové svítidlo - 1 ks

3

Kamenná stoupa - sloužící k drcení obylovin nalezená na Sokolské ulici, 17.-.18. století, Lanškroun, Ø 600 mm, v. 430 mm
Sokl - S3

M3

Krycí mřížka odvětrání prostor - obdelník o rozměrech cca 340x280 mm
Děrovaný ocelový plech, černý + rámeček přivrtaný na zdivo - ocelový jekl 20x10 mm

4

Portál z Erxlebenovy lékárny s monogramem majitele na středu archivolty, poč. 19. století, pískovec (opuka)
Sokl - S4

M4

Krycí mřížka odvětrání prostor- v klenbě u vstupu - obdelník o rozměrech cca 340x240
mm, Děrovaný ocelový plech, černý + rámeček přivrtaný na zdivo - ocelový jekl 20x10 mm

5

Okno z Erxlebenovy lékárny s květinovým festonem, poč. 19. století, pískovec (opuka),
Sokl - S5

M5

Nová skleněná výplň na stávající mříži

6

Několik základních kamenů přivezených z okolních obcí s označením jejich názvů na vybudování
pomníku věnovaného arcibiskupu a diplomatovi Karla IV. Petru Jelitovi, pískovec (opuka)
Sokl - S6

Pozn. Veškeré instalace budou vedeny pod stávající podlahou z plných pálených cihel, popřípadě ve stávajících spárách mezi
jednotlivými cihlami v cihelnéM zdivu.
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Řez A
3 804

2 240

M3

1 100

1 100

5,19 m2
M3

Stávající kamenné zdivo bude
očištěno, opískováno a v případě
potřeby budou spáry nově
zatmeleny - plocha cca 10 m2

Řez B

M5

17,02 m2

2 315

1 792

+/-0,00

M2

1

0,68 m2

5
M1

2

4

-3,070

Stávající cihelné zdivo bude očištěno, opískováno a v
případě potřeby budou spáry nově zatmeleny - plocha
cca 55 m2
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1) Pamětní deska - s nápisem Franz Jacob Pernikarz, 1781,
pískovec, 660 x 800 x 160 mm
Odhadovaná hmotnost= 190 kg
Sokl S1 - konstrukce z ocelových nosníků
Svislé a vodorovné nosné prvky z ocelového nosníku UPE 160 +
navařený krycí ocelový plech tl.: 3-5 mm v místech potřeby, aby
nosník působil jako sloupek
ocelová konstrukce bude opatřena barvou proti korozi v odstítu
kovářská čerň

660

800

2) Mlýnský kámen - žernov z hradu Lanšperka, středověk, Ø 780
mm, š. 200 mm
Odhadovaná hmotnost= 200 kg
Sokl S2 - ležící na podlaze. Exponát bude umístěn vodorovně na
soklové kruhové desce
Jedná se o ocelový jekl 60x60x3 mm ve tvaru kruhu/šestiúhelníku
+ přivařený ocelový plech tl.:5 mm zeshora
ocelová konstrukce bude opatřena barvou proti korozi v odstítu
kovářská čerň
Sokl bude opatřen deskou s informacemi o objektu
Materiál desky: bronz a písmo bude gravírované
přesný text a font písma se určí při realizaci

430
369

podstavec-ocelový
jekl 60x60x3 mm
Vrchní nosný ocelový
plech tl.: 5 mm
80

265

podstavec-ocelový
jekl 50x50x3 mm

780
940

430

80

600

1 140

Exponát bude zasunut zeshora do rámu

Rektifikovatelná
podložka

Rektifikovatelná
podložka

65

1 305
1 360

ocelový UPE 160

200

Rektifikovatelná
podložka

Krycí ocelový plech
z boku tl.: 3 mm

8
44

448

ocelová
pásovina tl.:
5 mm

480

Sokl bude opatřen deskou s informacemi o objektu
Materiál desky: bronz a písmo bude gravírované
přesný text a font písma se určí při realizaci

65

50

550

70

ocelový UPE
160

780

5

800

160

70

50

660

70
620

760

770

Sokl S3 - ležící na podlaze.
Jedná se o ocelový jekl
+ na tom ocelový plech tl.: 5mm
ocelová konstrukce bude opatřena barvou proti korozi v odstítu
kovářská čerň

ocelová pásovina tl.: 3 mm

900

70

3) Kamenná stoupa - sloužící k drcení obilovin nalezená na
Sokolské ulici, 17.-.18. století, Lanškroun, Ø 600 mm, v. 430 mm,
Odhadovaná hmotnost= 230 kg

S2D-Popisná destička z
bronzu s gravírovaným
popisným textem o
rozměrech 120x70 mm
S3D-Popisná destička z bronzu s
gravírovaným popisným textem
o rozměrech 120x70 mm

S1D-Popisná destička z bronzu s gravírovaným popisným
textem o rozměrech 150x70 mm
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4) Portál z Erxlebenovy lékárny - s monogramem majitele na
středu archivolty, poč. 19. století, pískovec (opuka)
Odhadovaná hmotnost : 1000 kg = 1t
Z důvodu větší výšky portálu než je výška místnosti Lapidária,
bude portál umístěn na zem vodorovně na sokl S4

540

S5D-Popisná
destička z bronzu
s gravírovaným
popisným textem
o rozměrech
150x70 mm
bude umístěna na
viditelném místě
(například na
stěně)

92
0

60

60

cca 30 mm širší
340

1 300

340

1 980

10

Sokl S4

10
60

30 na každé straně o

350

280

výška portálu cca 2465mm

2 037

424

Podkladní sokl je
30

70
60

Sokl S5
60

60

295

60

295

60

295

60

Rektifikovatelná
podložka

1 480

ocelový plech 5 mm

6) Několik základních kamenů přivezených z okolních obcí s
označením jejich názvů na vybudování pomníku věnovaného
arcibiskupu a diplomatovi Karla IV. Petru Jelitovi, pískovec (opuka),
a) 42 x 46 x 21 cm

ocelový jekl 60x60x3 mm

1 200

380

Sokl S6

500

60

Rektifikovatelná
podložka

ocelový plech 5 mm
S6D-Popisná destička z
ocelový jekl 60x60x3 mm bronzu s gravírovaným
60
60
popisným textem o
320
320
320
60
rozměrech 150x70 mm
70

Je doporučeno svařovat podkladní konstrukci na místě - z důvodu nerovností podlahy
Přesné rozměry konstrukce budou ověřeny po složení jednotlicých kusů portálu!

295

60

1 990

60
424
424

60

2,15 m2

60

220

230

60

60

15
6°

292

25
8

30
6

298

cca 2,1 m

870

49
0

S4D-Popisná destička z
bronzu s gravírovaným
popisným textem o
rozměrech 150x70 mm

60

424

565

297

1
33

52

870

6
48

800

70

391

565

5) Okno z Erxlebenovy lékárny s květinovým festonem, poč.
19. století, pískovec (opuka),
Jednotlivé kusy okenního ostění budou zrestaurovány - bude se
jednat o konzervační proces stávajícího stavu s čištěním a
drobnými vysprávkami.
Jednotlivé kusy budou sestaveny do svislé polohy a položeny
na podkladní sokl S5 - z ocelových jeklů 60x60x3 mm a na tom
ocelový plech tl.: 10mm. Okenní ostění bude kotveno do
kamenné zdi ve spárách, aby se nenarušila stávající kamenná
zeď. Ocelové prvky budou opatřeny proti korozi a natřeny
ochranným nátěrem v barvě kovářská čerň.

60
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I1-Nový nápis na fasádě nad
vstupem do Lapidária
1200

160

-KAMENNÁ DLAŽBA - PÍSKOVEC TL.: 50mm
-LOŽE ŠTĚRKOPÍSEK TL.: 50 mm
-HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO TL.: 200 mm
-HUTNĚNÁ ZEMINA

300

LAPIDÁRIUM

Stávající mříže ve vstupu
Stávající schodiště - plná cihla

Stávající kamenný obklad

I1-Nový nápis LAPIDÁRIUM - na fasádě nad vstupem do sklepních prostor ve stylu nápisů a označení jednotlivých prostor městského muzea jednotlivá písmena zvlášť z bronzu. Font bude upřesněn před realizací od ak. sochaře Zdeňka Kolářského.

M5-Nová skleněná výplň na stávajících mřížích u
vstupu

Příklad
I2-rozšířená popiska s fotkou A3 gravírovaná v
kovu a informacemi o zpracovateli
interiérového řešení a dodavateli.
1,54 m2
420

2xskleněná tabule s
rámečkem o rozměrech
cca v.1350xš. 1140
bude instalováno na
stávající mříž zevnitř

300

I3-tiráž projektu A3 gravírovaná v kovu
Cedulka umístěná na stěně nalevo od vstupu do Lapidária bude informovat
návštěvníky o spolufinancování z prostředků EFRR prostřednictvím
euroregionu Glacensis.
Příklad
I4-Informační leták o expozici v ČJ/PJ
Grafické zpracování bude navrženo grafikem před realizací . Přesný text
bude dodán do té doby. Léták bude informovat návštěvníky o
spolufinancování z prostředků EFRR prostřednictvím euroregionu
Glacensis.
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3 700

1 135

L1-Speciální osvětlovací oblouk s LED pásky do 3 směrů - 4 ks
Jedná se o ocelový jekl ( v místě oblouku čtvercová ocel 40/40) 40/40 mm s
navařenými ocelovými pásovinami tl.: 2mm. Pásoviny budou navařeny na ocelový jekl.
Led pásky budou umístěny do 3 stran a budou zakryté mléčnými difuzory. Trafo k LED
páskům bude ukryté pod dlažbou, případně jiném neviditelném místě.

Ocelový jekl
2 225

Platle - kotvení do zdi
1 090

2 620

ocelová podnož skrytá
pod dlažbou, kotvená
do pevného podkladu

trafo bude uloženo pod
cihelnou dlažbou

Podle podkladu-případně podbetonávka
1 820
400

460

400

Ocelový jekl 40/40 mm
Detail profilu svítidla

Svár

2

Mléčný difuzor

LED PÁSEK SMD3528 TEPLE BÍLÝ,
120LED/m, IP68, DC 24V, 10mm

OHEBNÝ LED PÁSEK TEPLE BÍLÝ,
36LED 4,2W/12V 215LM/m IP20,

36

Ocelová pásovina tl.: 2 mm

20

20

2

60

40

Led pásek

20
20

40
2

36

20
2

20

Před realizací svítidla musí dojít k přesnému zaměření tvaru klenby
Detaily budou konzultovány před realizací s prováděcí firmou.
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D6d

Specifikace popisků a prezentace Lapidária
Každý předmět na soklu bude označet cedulkou gravírovanou v kovu - viz.
stávající popisky muzea.

S1D-Popisná destička z bronzu s gravírovaným popisným textem o rozměrech
150x70 mm

S4D-Popisná destička z bronzu s gravírovaným popisným textem o rozměrech
150x70 mm
Text:
Portál z Erxlebenovy lékárny s monogramem majitele na středu archivolty, poč.
19. století, pískovec (opuka)

Text:
Pamětní deska s nápisem Franz Jacob Pernikarz, 1781, pískovec,
Pamětní deska
70

150

150

S2D-Popisná destička z bronzu s gravírovaným popisným textem o rozměrech
120x70 mm
Text:
Mlýnský kámen - žernov z hradu Lanšperk, středověk

70

Mlýnský kámen

S5D-Popisná destička z bronzu s gravírovaným popisným textem o rozměrech
150x70 mm bude umístěna na viditelném místě (například na stěně)
Text:
Okenní ostění z Erxlebenovy lékárny s květinovým festonem, poč. 19. století,
pískovec (opuka),
Okenní ostění
z Erxlebenovy lékárny s
květinovým festonem, poč. 19.
století, pískovec (opuka),

70

nápis Franz Jacob Pernikarz, z
r.1781, pískovec, oboustranná

150

S6D-Popisná destička z bronzu s gravírovaným popisným textem o rozměrech
150x70 mm

120

S3D-Popisná destička z bronzu s gravírovaným popisným textem o rozměrech
120x70 mm
Text:
Kamenná stoupa, sloužící k drcení obilovin nalezená na Sokolské ulici, 17.-18.
stol., Lanškroun, Ø 60 cm, v. 43 cm

Text:
Základní kameny přivezených z okolních obcí s označením jejich názvů na
vybudování pomníku věnovaného arcibiskupu a diplomatovi Karla IV. Petru
Jelitovi, pískovec (opuka),
Základní kameny
přivezených z okolních obcí s
označením jejich názvů na
vybudování pomníku věnovaného
arcibiskupu a diplomatovi Karla IV.
Petru Jelitovi, pískovec (opuka),

70

žernov z hradu Lanšperk,
středověk

z Erxlebenovy lékárny s
monogramem majitele na středu
archivolty, poč. 19. století,
pískovec (opuka)

70

Portál

150

sloužící k drcení obilovin
nalezená na Sokolské ulici,
17.-18. stol., Lanškroun,

70

Kamenná stoupa

Přesný text a grafické zpracování bude konzultováno s grafikem před realizací
( ve spolupráci s architektem a Muzeem Lanškroun)
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D6e

Nový přístupový chodníček
V prostoru mezi schodištěm a stávajícím chodníkem z betonové dlažby bdue doplněn o novou kamennou
dlažbu, uloženou do štěrkového zhutněného lože. Vystvoří se tedy pochozí chodníček pro lepší přístup do
sklepních prostor - plochy cca 1,15 m2.

-KAMENNÁ DLAŽBA - PÍSKOVEC TL.: 50mm
-LOŽE ŠTĚRKOPÍSEK TL.: 50 mm
-HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO TL.: 200 mm
-HUTNĚNÁ ZEMINA

I1-Nový nápis na fasádě nad
vstupem do Lapidária
160

1200

300

LAPIDÁRIUM

Stávající schodiště - plná cihla

Stávající kamenný obklad

Stávající betonová zámková dlažba

850

6,13 m2

1,13 m2

1335

obvodová zeď

Stávající opěrná zeď se zábradlím

Nový chodník-dlažba
materiálově navazuje na
stávající okapový chodník podél
fasádní zdi

Stávající schody

obvodová zeď

Lapidárium, muzeum Lanškroun_Řešení vstupu
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+/-0,00

Schema elektro

Stávající přívod elektranástěnná spojovací
krabice-mosaz
L1

Nové rozvody pod
podlahou
L1

L1

L1

L2

Stávající ch
odník - beton

ová dlažba

1x nástěnný vypínačmosaz

Lapidárium
6,06 m2

L1

-3,070

16,82 m2

L2

Přívod elektra je stávající z prostor
Městského muzea Lanškroun
Nástěnný retro vypínač Aldo
Bernardi celokovový mosazný s
mosaznou otočnou kličkou.

L1 Speciální osvětlovací oblouk s LED

pásky do všech směrů - 4 ks

L2 Zemní sví*dlo Tercia- 1 ks

Kovová trubka Aldo Bernardi
pro povrchovou montáž
kabelů - rovná

Pozn. Veškeré instalace budou vedeny nástěnnými kovovými trubkami na stávajícím
zdivu, vypínač a zásuvka a spojovací krabice bude také nástěnná. přívod elektra ke
sví*dlům bdue veden pod stávající podlahou z plných pálených cihel.
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