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hradobnej priekope – aktualizácia 2018 

 

Mesto Levoča v roku 2018 pristúpilo ku aktualizácii projektovej dokumentácie „Levoča – 

rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva – parkovisko pri hradobnej priekope 

– aktualizácia 2018“  z dôvodu riešenia parkovania v historickom centre mesta. Vzhľadom na 
to, že možnosti parkovania na Námestí Majstra Pavla ako aj priľahlých uliciach sú kapacitne 
zaťažené, a nie je možnosť rozšírenia počtu stáni a plôch, bolo ako najvhodnejšie riešenie 
využitie priestorov v hradobnom systéme – v hradobnej priekope. 
 

 Na základe tejto projektovej dokumentácie Mesto Levoča zrealizovalo v roku 2020 verejné 
obstarávanie na výber zhotoviteľa diela.  
 
Na začiatku realizácie prác zhotoviteľ  začal s odstraňovaním náletových drevín, kríkov 
a tráv. Počas týchto prác však bolo zistené, že vo veľkom rozsahu náletové dreviny vyrastajú 
aj z hradobných múrov. Ide o dreviny menšieho, ale aj väčšieho vzrastu, konkrétne veľkosti a 
hrúbky koreňového systému týchto drevín.  
Po odstránení - spílení drevín a dôkladnom odkrytí hradobných múrov bol zistený ďalší fakt, 
že tento koreňový systém značne nielen esteticky, ale hlavne staticky narúša murivo 
hradbového múra a tým dochádza k znehodnocovaniu a deformácii fortifikačného systému 
ako celku. 
Zároveň počas realizácie zemných prác bol odkrytý parkánový múr /eskarpa/, ktorý je vo 
veľkom rozsahu rozobratý a je potrebné ho obnoviť. 
Aby bolo možné zrealizovať parkovisko v tejto časti hradobnej priekopy (bezpečnosť 
a ochrana zdravia), ale hlavne aby nedochádzalo k ďalšej deštrukcii, deformácii či zrúteniu 
hradbového múra / kontroeskarpy a eskarpy /, je potrebné ich staticky zabezpečiť, vykonať 
dôkladné dendrologické práce – odstrániť všetok koreňový systém z hradbového múra, z jeho 
záhlavia, ale aj zo základovej časti. Následne až po týchto prácach je možné pristúpiť ku 
kvalitnej sanácii, domurovaní, resp. doslova k premurovaniu celého hradbového múru 
v niektorých častiach vrátane základových pásov. 
Trasa obnovenej eskarpy bude striedavo kopírovať pôvodnú trasu eskarpy, striedavo sa od nej 
odkloní maximálne do vzdialenosti 0,5 m od navrhovaného parkoviska. Je to z dôvodu 
stiesnených pomerov. Aj napriek uvedenému bude potrebné urobiť nasledovné korekcie 
chodníka a parkoviska: 

- v koncovej časti parkoviska sa chodník vypustí /skráti sa o 31,0 m, pôvodná dĺžka 
bola 134 m/ 

- dĺžka  parkovacích státí zo strany eskarpy sa v stiesnenom úseku upraví z 5,0 m  na 
ešte stále normových 4,5 m v dĺžke 24 m, počet parkovacích státí sa nemení /ostáva 75 
parkovacích státí/. 

 
Z vyššie uvedených dôvodov je potrebné navýšiť finančné prostriedky na realizáciu obnovy 
fortikačného systému. Mesto Levoča preto požiadalo o zmenu účelu použitia dotácie MF SR 
na obnovu historických pamiatok. 
 
 


