
Fotodokumentace týkající se i. Etapy záchrany zámku v lipové 

STAV PŘED ZAPOČETÍM SANAČNÍCH PRACÍ A PO JEJICH UKONČENÍ 

ČERVENEC – ZÁŘÍ  2013 

 

ČÁST 1.    STŘEDNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ KŘÍDLO - PŘÍZEMÍ 

                 

Pohled na zámek červenec roku 2011                         Pohled na zámek srpen roku 2013 

                   

Nádvoří zámku - první kubíky odstraněných dřevěných konstrukcí ze středního křídla zámku 

                

Pohled do střední vstupní části zámku před započetím sanačních prací (značná část fotografií 

nemá zcela 100% vypovídací hodnotu vzhledem k tomu, že do některých prostor zámku před 

započetím sanačních prací nebyl možný bezpečný vstup – některé místnosti nebyly přístupné 

vůbec). 



                    
Vstupní prostor středního křídla zámku po dokončených sanačních pracech. 

 

                   
Vyklizená spojovací chodba středního křídla             Vyklizená místnost napravo od vstupu 

 

                                         
Vyklizená místnost naproti hlavnímu schodišti a vyklizená spojovací chodba  

severovýchodního křídla. 



                                         
Druhý pohled na vyklizenou spojovací chodbu středního křídla a k němu přilehlou místnost 

 

              
Pohled na spojovací chodbu před vyklizením a pohled na přilehlou místnost při sanaci 

zhroucených dřevěných konstrukcí a před vyklizením suti. 

 

 

                 
Druhý pohled na stejnou místnost před vyklizením suti a další pohled na tutéž místnost. 

 

 



 

                      
Pohled do spojovací chodby před vyklizením suti 

První místnost severovýchodního křídla, první za hlavním schodištěm po vyklizení 

 

 

 

                     
Druhá a třetí místnost severovýchodního křídla po vyklizení. V obou místnostech byla suť 

zhruba do výšky 0,90 metru (pod okenní parapet). 

 



 Nově odkrytý vstup ze třetí místnosti do sklepa 

 

 

 Závěr severovýchodního křídla - 

tři místnosti, které nebyly vůbec z přízemí přístupné (nános suti do výšky cca 180cm). 

 

 Tentýž pohled po zahájení sanačních prací 



 

Stejný pohled, pro názornou ilustraci (přízemí zavaleno klenbami, příčkou prvního a druhého 

patra a veškerými dřevěnými konstrukcemi). 

 

 



              

Pohled do koncových místností severovýchodního křídla po sanačním vyklizení suti. 

 

                

Jihovýchodní místnosti severovýchodního křídla po vyklizení a severní místnost téhož křídla, 

kde byly sanační práce přerušeny pro hrozící nebezpečí zřícení zbytků dřevěných konstrukcí a 

příčkového zdiva druhého podlaží do přízemí. V sanaci místnosti se bude moci pokračovat až 

po zhodnocení stavu statikem. Sanační práce v této části zámku budou navíc značně finančně 

náročné. 



    

Stav hlavního schodiště před sanací a po vyklizení sutě 

 

            

Stav hlavního schodiště po vyklizení – část mezi prvním a druhým patrem. 

Celkový pohled na hlavní schodiště. 

 

 

 



ČÁST 2.    STŘEDNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ KŘÍDLO – I. PATRO 

          

První místnost středního traktu těsně přiléhající k hlavnímu schodišti nebyla pro zhroucené 

dřevěné konstrukce přístupná. Pohled na stejnou místnost po odstranění dřevěných konstrukcí 

                  

Spojovací chodba středního křídla - I. patro před zahájením sanačních prací a po odklizení 

dřevěných konstrukcí. V prvém patře byly vesměs odklizeny pouze dřevěné konstrukce. 

 



           

První místnost středního traktu těsně přiléhající k hlavnímu schodišti nebyla pro zhroucené 

dřevěné konstrukce přístupná. Pohled na stejnou místnost po odstranění dřevěných konstrukcí 

             

První tři místnosti I. patra (první snímek ukazuje stav před odstraněním dřevěných konstrukcí) 

Průhled místnostmi – pohled, který nebylo pro nedostupnost před započetím prací 

zdokumentovat. 

 

 



              
Rohová místnost I. prvního patra mezi středním a severovýchodním křídlem zámku před a po 

vyklizení. Zaujmou fragmenty zříceného kamenného obložení komínových těles. 

 

 

 

 

 

                    
Místnosti středního traktu před a po vyklizení dřevěných konstrukcí.  

 

 

 

 

 



        
Druhá místnost středního traktu před a po vyklizení dřevěných konstrukcí, které v uplynulém 

zimním období způsobily proražení klenby do přízemí. Názorně dokumentují, že pokud 

nedojde k urychlenému vyklizení všech dřevěných konstrukcí, bude to mít za následek další 

vážné narušení statiky objektu. 

 

   
Spojovací chodba I. patra severovýchodního křídla v zimním období před odstraněním zbytků 

střechy a dalších dřevěných konstrukcí a po vyklizení v srpnu 2013. 

 



                   
První místnost za hlavním schodištěm v severovýchodním traktu před a po vyklizení trámové 

konstrukce. 

 

                  
Jediná zaklenutá místnost prvního patra (pravděpodobně modlitebna) v severovýchodním 

křídle před a po odstranění dřevěných konstrukcí. 

 

 

    


