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Poloha objektu  
kraj: Jihomoravský, okres: Brno-město  

Státní hrad Pernštejn, 592 62 



Dispozice objektu (předmět projektu) 
Předmětem projektu je obnova jedinečného díla zahradního umění – PERNŠTEJNSKÝCH HRADNÍCH ZAHRAD 

situovaných na jižním svahu pod hradem Pernštejn  
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Stav objektu a náplň projektu  
Bude obnovena terasová partie zahrady, včetně funkční obnovy vodních prvků 

pohled od mramorového bazénu 

na horní vyhlídku 
pohled od horní vyhlídky na bludiště,  

dole je zarostlý mramorový bazén 
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Bude realizována funkční obnova vodních prvků: kruhového bazénu, vodní kaskády a mramorového bazénu  

kruhový bazén ve svažitém terénu torzo vodní kaskády 
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Stav objektu a náplň projektu 



 Stromy vyrostlé v těsné blízkosti staveb jsou v havarijním stavu a každý vývrat vysoko 
rostlých dřevin způsobuje nevratné škody. 

 Dendrologický průzkum určil, že perspektivní je pouze 20% stávajících dřevin. 
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Stav objektu a náplň projektu 



 Bude provedena obnova rozsáhlého systému parkových cest, včetně kamenných terénních schodišť a 
kamenných lavic  

 Restaurátorským způsobem bude provedena obnova drobné architektury. 

 Restaurován bude nejen obelisk, ale i kruhová opěrná zídka vymezující vyhlídku, včetně kamenné lavice.  
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Stav objektu a náplň projektu 



Bude stabilizována a konzervována stavba poustevny 
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Stav objektu a náplň projektu 



 Hrad Pernštejn je založen na skalní ostrohu. Pro návštěvníka s omezenou imobilitou je kvůli velkému 
množství schodů a výškových převýšení téměř nemožné zpřístupnit běžné návštěvnické trasy v rámci hradu. 

 V rámci projektu bude řešeno zpřístupnění dalších prostor pro imobilní návštěvníky.  

 Jako bezbariérové bude navrženo řešení nové expozice a rovinný terén v nově obnoveném parteru s čínským 
pavilonem a rybníkem, umožní prezentovat obnovenou zahradu imobilním návštěvníkům a vytvoří 
příjemnou klidovou zónu pro návštěvníky památky. 
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Stav objektu a náplň projektu 



 První hradní nádvoří bude nově architektonicky navrženo.  

 Pro návštěvníka bude, tak jak je to v současnosti, volně přístupné první hradní nádvoří. Budou 
zachovány a vylepšeny služby pro návštěvníky, včetně hygienického zázemí, občerstvení a dalšího 
funkčního vybavení (např. stojany na kola…). 

 Prostor pernštejnských zahrad byl historicky vymezen zděným oplocením, které je v současnosti ve 
špatném technickém stavu.  

 Plánuje se obnovení historického oplocení a realizace zabezpečení a zvýšené ochrany 
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Stav objektu a náplň projektu 
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