
htps://lnk.sk/qix4 htps://www.banskabystrica.sk/petermanova-veza 

B

Súťažné   zadanie   pre ideovú architektonickú súťaž návrhov

Banská Bystrica – Petermanova veža

Táto súťaž je vyhlásená v súlade so Súťažnym poriadkom Slovenskej komory architektov zo dna 13.
aprila 2016 (dalej “SP SKA”) s prihliadnutim k ustanoveniam zákona c. 138/1992 Zb. o autorizovanych

architektoch a autorizovanych stavebnych inžinieroch v zneni neskorsich predpisov, zákona c.
185/2015 Z.z. Autorsky zákon v zneni neskorsich predpisov a podla §847, §848 a §849 zákona c.

40/1964Zb. (Obcianskeho zákonnika) v zneni neskorsich predpisov.

Za vyhlasovatela - Mesto Banská Bystrica

..........................................................

MUDr. Ján Nosko

primátor

Spracovatel súťažnych podmienok

..........................................................

Ing. arch. Tomás Sobota
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1. Očakávania vyhlasovateľa

Objekt tzv. „Barbakanu“ je súcasťou pozostatkov stredovekej fortifikácie mestského hradu Banskej
Bystrice. Petermanova veža z neho vyrastá ako zvonová veža, je najvyssou vežou v mestskom hrade.
Okrem zvonenia je v súcasnosti nevyužitá. Zvony sú aktivne, denne sa použivajú.

Strategická poloha pamiatky v centre mesta, ako súcasť starého mestského hradu ponúka siroky
potenciál využitia pamiatky na kultúrne úcely ako aj pre rozvoj cestovného ruchu.

Idey ziskané touto súťažou návrhov budú aplikované pre budúce zhotovenie projektovej
dokumentácie a to primerane možnostiam poskytnutym zo strany orgánu pamiatkovej ochrany a v
koordinácii s nim. Pre úcely pripravnej dokumentácie zámeru na pamiatkovom objekte sa nevyžaduje
spracovanie odborne spôsobilou osobou. Spracovanie odborne  spôsobilou osobou sa vyžaduje v
zmysle pamiatkového zákona až následne - pre úcely projektovej dokumentácie. Projektová
dokumentácia nie je predmetom tejto súťaže, ide o ideovú súťaž návrhov.

2. Opis stavu územia a objektov

2.1. Všeobecne

Z hladiska sirsich vzťahov sa Námestie Štefana Moyzesa nachádza v  centre mesta Banská Bystrica
a je súcasťou Pamiatkovej rezervácie B. Bystrica. Pamiatková rezervácia Banská Bystrica bola
zriadená poverenictvom skolstva a kultúry SNR, c. nariadenia Vlády c. 16.118/1955-leg. zo dna
18.05.1955 o rozlohe 43,5 ha. Nariadenim vlády Slovenskej republiky c. 108/2004 Z. z. zo dna
10.02.2004 o pamiatkovych rezerváciách Banská Bystrica a Kremnica v zmysle §16 ods.2 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky c. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, ktoré nadobudlo
úcinnosť 01.03.2004, bolo vymedzené územie pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica. V územi je
potrebné akceptovať Zásady ochrany PR Banská Bystrica, ktoré sú zdokumentované na adrese:
https://www.pamiatky.sk/page/zasady-ochrany-pr-banska-bystrica/ 

Jednym z najvyznamnejsich a architektonicky najhodnotnejsich kultúrnych pamiatok mesta Banská
Bystrica je areál mestského hradu s farskym kostolom Nanebovzatia Panny Márie, r. k. kostolom sv.
Križa a súborom fortifikacnych stavieb. Dominantou hradu je najstarsia sakrálna stavba na územi
Banskej Bystrice - farsky kostol Nanebovzatia Panny Márie, okolo ktorého sa rozprestieral cintorin. Po
požiari v roku 1761 presiel vyraznou neskorobarokovou prestavbou interiéru, ktorá najmenej zasiahla
goticky priestor kaplnky sv. Barbory. Na úpravách interiéru sa podielali vyznamni umelci tej doby,
maliar Anton Schmidt, Lukás Kracker. V susedstve farského kostola pri hradbách stoji kostol sv. Križa
a tzv. Matejov dom. Po požiari zanikla vyznamná sakrálna stavba karner sv. Michala, ktorú sa zatial
nepodarilo jednoznacne lokalizovať. Fortifikáciu mestského hradu tvoril pôvodne súbor stavieb, zo
strany mesta so vstupnou, pôvodne priechodnou vežou s mladsim barbakanom, radnicou, v roku
1947 asanovanou Mühlsteinovou bastou, na severnej strane s Farskou, Banickou a Pisárskou bastou.

2.2. Fortifikačný systém mestského hradu

Obranny systém hradu pozostával z objektov (proti smeru hodinovych ruciciek): 

– vstupná casť do mestského hradu s dolnym podbránim, vežou (dotknutou) a barbakanom,

– Mühlsteinova basta (postavená pred roku 1500, asanovaná v roku 1947), 

– Ondrejova basta (postavená pred rokom 1500, asanovaná v roku 1940), 

– Pisárska (Gallova) basta (postavená pred rokom 1479, dodnes zachovaná), 

– Banicka basta (postavená pred rokom 1479, dodnes zachovaná), 

– Farská basta (postavená pred rokom 1479, dodnes zachovaná), 

– hradobné múry medzi bastami, padaci most pred barbakanom, 

– vodná priekopa okolo mestského hradu.
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2.3. Súčasný stav opevnenia

Fortifikacny systém mesta tvorilo opevnenie mestského hradu, na ktoré nadviazalo mestské
opevnenie. Z pôvodného opevnenia sa zachovali niektoré basty hradného areálu a severny hradobny
múr, z mestského opevnenia úseky hradobnych múrov vo fragmentárnom stave, prevažne s
podstatne zniženou korunou muriva a niektoré basty.

Zachované basty a úseky hradobnych múrov mestského hradu:

• vstupná casť do mestského hradu s hornym podbránim, vežou a barbakánom, Pisárska basta,
severny úsek medzi Pisárskou a Banickou bastou, zachovany v autentickej podobe so strielnami ako
súcasť z vnútornej strany pristavaného r. k. kostola sv. Križa, Banicka basta (súcasť
Stredoslovenského múzea – expozicie Matejovho domu), severny úsek medzi Banickou a Farskou
bastou, zachovany v autentickej podobe so strielnami, pri Farskej baste s pristavanou budovou fary z
vnútornej casti hradu, na vychodnej strane so vstupom do r. k. cintorina, Farská basta.

K prvym cielenym úpravám a vzniku verejnej zelene na územi pamiatkovej rezervácie doslo po roku
1840. Mestsky hrad bol obkoleseny priekopou, ktorá koncom 18. storocia bola zanesená blatom a
zapáchala. V roku 1778 miestodržitelská rada sa zaoberala otázkou jej dalsej existencie, v roku 1782
sa o zasypanie priekopy u mestskej rady prihováral biskup. K zasypaniu priekopy z južnej strany
smerom do námestia doslo roku 1808, ked ku hradbe barbakánu z južnej strany bola pristavané nová
budova.16 Na západnej strane od mestského hradu zostal pozostatok priekopy vo forme vodnej
plochy, ktorá bola zasypaná ako posledná v 40. rokoch 19. storocia.17 Súcasne bol asanovany
západny hradobny múr opevnenia mestského hradu, na zasypanej ploche sa zacali vysádzať stromy a
na okraji priekopy po navyseni terénu vznikla Promenáda s obojstrannou alejou. Promenádu
zaciatkom 40. rokov 20. storocia nahradila budova tržnice s pochôdznou strechou, nadväzujúcou na
parkové úpravy predpolia mestského hradu na mieste byvalej západnej priekopy. Pôvodnou súcasťou
Petermannovej veže bol aj strážny domcek - pristavany k veži pri barbakáne v hradnom areáli,
postaveny v roku 1575, kedy bol vstup cez vežu presunuty do susedného novovybudovaného
podbránia, asanovany okolo roku 1920. Cez strážny domcek viedlo pôvodné schodisko
spristupnujúce priamo 3.NP veže.

„Veža pôvodnej vstupnej brány do hradného areálu (dotknutá veža, dnesná zvonica) patri medzi
najlepsie zachované casti opevnenia. Hranolová stavba s rozmermi 9,8 x 10,2 m; 2,0 m hrubymi
múrmi je situovaná 12 m od juhozápadného nárožia opevnenia a takmer polovicou objemu vycnieva z
hradby. Architektonicko-historickym vyskumom boli odkryté základné súcasti opevneného vstupu do
hradu s fragmentami dvojice vonkajsich vstupnych portálov s padacimi mostami a vnútorného portálu
s padacou mrežou. Neskôr realizovanym archeologickym vyskumom bola odkrytá vonkajsia priekopa
hrotitého profilu, s dnom v hĺbke 4,4 m pod úrovnou prahu vstupného portálu do hradu a so zvyskami
drevenej mostnej konstrukcie, na ktorú dosadal padaci most. Podla jednotlivych zachovanych detailov
sa pravdepodobne jednalo o mosty tzv. koliskovej konstrukcie.“

FILLOVÁ, Ľubica – MÁCELOVÁ, Marta – Šimkovic, Michal: Mestsky hrad v Banskej Bystrici. In:
Pamiatky múzeá, Bratislava 2004/2, s. 2-7.

Nástup do hradného areálu je z južnej strany medzi objektom Pretória (pôvodnej radnice)
a barbakánom, zo severovychodnej strany od ulice Kollárova a zo západnej strany schodiskami
z objektu tržnice. 

Samotná veža bola pôvodne spristupnená schodiskom, ktoré bolo súcasťou strážneho domceka
a ústilo priamo na 3. NP veže vo vyske cca 10 m. V súcasnosti je v mieste strážneho domceka
upraveny terin s vegetacnou vysadbou a sochou Belu IV.. Na západnej strane sa nachádza verejné
priestranstvo tržnice. Na vežu sa zo severnej strany napája prezentácia hradobného múru s plochami
zelene.
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2.4. Opis veže ako súčasti objektu Barbakanu

Na 1.PP sa nachádzala väznica – priestory nie sú verejne využivané. Na 1.NP sa nachádza
priestor samostatne pristupny z podbránia a taktiež nie je verejne pristupny. Tieto dva priestory kvôli
obrannym funkciám veže neboli s nou vertikálne prepojené. Na 2.NP sa nachádzajú priestory
súvisiace s THURZO – FUGGER zážitková expoziciou. Na 3.NP sa nachádza priestor pod
konstrukciou zvonov s pôvodnym exteriérovym vstupom do veže a podpornym drevenym hrazdenym
systémom. Na úrovni 4.NP je súcasny nástup z priestoru barbakanu. Na úrovni 5.NP sa nachádza
samotná ocelová konstrukcia so zvonmi pricom nad nou je nizke „podklenbové podlažie“, z ktorého je
možné vidieť zvony ako aj ich nosnú konstrukciu. Na 6.NP sa nachádza vnútorny priestor obytnej izby
zvonára s ochodzou, z ktorej sú možné vyhliadky na historické centrum a dialkovymi panoramatickymi
pohladmi. 

3. Požiadavky na riešenie 

3.1. Hlavný predmet zadania

V Petermanovej veži a jej okoli je potrebné navrhnúť a vyriesiť:

– spristupnenie Petermanovej veže v 3. nadzemnom podlaži v náväznosti na zložité
dispozicno-prevádzkové vzťahy barbakanu. Spristupnenie je možné situovať z exteriéru i
z interiéru (priestoru barbakanu), pricom musia byť splnené požiadavky pamiatkovej
ochrany. Obnova byvalého mytneho domceka z konca 16. storocia je pripustná, formu je
potrebné zvoliť v súlade s možnosťami územia, jeho využitie navrhnúť.

– prevádzku a vytvorenie expozicie hradného areálu a najstarsej histórie mesta spojenej
vyhliadkou z Petermanovej veže. Pri tom je potrebné prihliadať na skutocnosť, že v
objekte by malo byť v maximálnej možnej miere eliminované križenie prevádzok (nová
prevádzka Petermanovej veže, zázemie restaurácie nachádzajúcej sa v prizemi a
prevádzka Thurzovsko-Fuggerovskej expozicie). Ideálna prevádzka vo veži by bola
jednosmerná, resp. aspon z väcsej casti jednosmerná. Návstevnici a obyvatelia mesta
majú mať možnosť vdaka rôznym tematickym prezentáciám a prostrednictvom
modernych technológii spoznať históriu mesta a mestského hradu na 5 poschodiach.
Hlavná požiadavka na vnútorné priestory je navrhnutie súdobého interiéru v súlade so
zachovanim pôvodnych historickych priestorov, povrchov a súcasne vertikálne prepojenia
jednotlivych podlaži veže. 

– riesenie blizkeho okolia veže (strážny domcek, prezentácia hradobného systému na
západnej strane). Vyjadriť názor na vytvarné dielo umiestnené v blizkosti veže. Jeho
premiestnenie je možné rámcovo navrhnúť aj mimo záujmové územie – ako vyjadrenie
názoru, pricom toto nie je primárne predmetom riesenia

Pri návrhu je nutné respektovať vsetky pamiatkové hodnoty národnej kultúrnej pamiatky.

Uvedené body sú najviac relevantné vo vzťahu k hodnoteniu návrhu porotu. 

3.2. Záujmové územie

V ideovej rovine je možné navrhnúť riesenie sirsieho okolia veže 

– vizuálne dotvorenie vzájomne prepojenych verejnych priestranstiev, pôsobenie už
umiestnenych vytvarnych prvkov a umeleckych diel a ich možné premiestnenie, náhrada
alebo doplnenie (aj mimo záujmové územie).

– prezentácia hradobného systému severozápadne od veže, úprava verejnych plôch,
prehodnotenie umiestnenia sochy krála Bela IV., prehodnotenie prezentácie byvalej
vodnej priekopy.
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3.3. Riešené a záujmové územie - vymedzenie

- Riesenym územim je bezprostredné okolie Petermanovej veže, ktorá je súcasťou fortifikacnej
stavby byvalého mestského hradu Banskej Bystrice, tzv. Barbakanu, definované objektom
Petermanovej veže a jej blizkeho okolia – na pôdoryse byvalého strážneho domceka

- Záujmové územie je územie okolo byvalého západného múru opevnenia hradu, zahŕna aj alej
a priestor súsosia (Kuzmány, Moyses) od veže barbakanu až po farskú bastu. 

3.4. Spodrobnenie požiadaviek na využitie veže

Na jednotlivych podlažiach sa orientacne uvažuje s tymto využitim (úcastnik môže navrhnúť vlastné
usporiadanie priestorov):

- Na 3. nadzemnom podlaži pri vstupe do veže sa okrem recepcie uvažuje s umiestnenim 3D
modelu mesta s hradbami, na ktorom návstevnici pomocou video-mappingu spoznajú históriu
a postupny vyvoj mesta s konkrétnymi vyznaceniami hradieb, rozlohy a tvaru mesta v rôznych
historickych epochách.

- Na 4.a 5. NP sa plánuje umiestnenie dotykovych obrazoviek s vizualizáciou stavby hradu a
hradnych múrov ako aj rôzne tematické prezentácie histórie vo viacerych svetovych jazykoch. 

- 5.NP (pod zvonmi) nebude urcené pre návstevnikov, ale len pre zvonárov kedže súcasťou
rekonstrukcie bude zmena typu zvonenia na najväcsom zvone „Generál“ na rucné zvonenie. 

- Na 5.NP nad zvonmi je možné vytvorenie priestoru na pozorovanie zvonov zhora pri zvoneni
formou maximálnej priehladnosti. 

- Súcasťou priestoru by mal byť návrh galerijného systému umožnujúci konanie vystav

- Na najvyssom podlaži sa uvažuje s otvorenou vyhliadkou z veže na mesto – ide o najvyssi
bod v centre mesta, z ktorého bude kryty vyhlad na vsetky okolité pamiatky. 

- V strede najvyssieho podlažia sa nachádza byvaly historicky byt zvonára, uvažuje sa s jeho
rekonstrukciou do dobového stavu.

Z technického hladiska je nutné uvažovať a riesiť najmä:

– Navrhnúť prevádzku vo veži, ideálne jednosmernú, alebo aspon ciastocne jednosmernú tak,
aby sa v co najväcsej miere vyhla križeniu prevádzok.

– Pristup na 3.NP s možnosťou „prezentácie“ pôvodnej vysky hradobného múru (s vyhliadkou?)

– Navrhnúť realizovatelné riesenie po statickej stránke

– Rekonstrukciu a interiérové riesenie vnútornych priestorov veže (schodiská, systém uzavretia
okennych otvorov kvôli vytvoreniu tepelnej pohody návstevnikov ako aj súvisiacich
technologickych zariadeni, kúrenie, osvetlenie interiéru

– Zmena ovládania zvonenia na zvone „Generál“ - nie je predmetom súťaže

– Elektronické uzatváranie a otváranie okien veže a jeho automatizácia pocas a po zvoneni.
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Zadanie pripravil: Odbor architekta mesta Banská Bystrica, január 2023
Upravil: Ing. arch. Tomás Sobota a clenovia poroty
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