P AMIATK OV Ý ÚRA D S LOV ENSK EJ REPU BLIK Y

Usmernenie Pamiatkového úradu SR pre spracovávanie dokumentácie
pamiatkového architektonicko-historického výskumu
ÚVOD
Cieľom tohto m etodického us m ernenia je predovš etkým zabezpečenie
-

jednotného pos tupu,

-

s úladu s platnými právnym i predpism i,

-

požadovaného kvalitatívneho s tupňa

pri s pracovávaní dokum entácie pam iatkových výs kumov.

Ide o rozpracovanie platných právnych noriem , ktoré m á s lúžiť pre usm ernenie
prípravy, spracovania, obs ahu a rozs ahu dokumentácie architektonicko-historického
pamiatkového výs kum u, vo vzťahu k požiadavkám orgánov ochrany pamiatkového
fondu.
Z hľadis ka zabezpečenia zachovania pam iatkových hodnôt každej skúm anej
pamiatky je veľm i dôležité, aby pre vykonávanie pam iatkových výs kum ov boli
s tanovené jas ne definované podm ienky, vrátane s tanovenia požiadaviek na s pôsob
s pracovania, obsah a rozs ah prípravnej dokum entácie výs kum u.

Metodické usm ernenie je interný m ateriál Pam iatkového úradu SR Bratis lava, je
určený predovš etkým
-

odborným zam es tnancom PÚ SR Bratis lava,

-

pracovníkom š tátneho pam iatkového dohľadu Krajs kých pam iatkových úradov,

-

vlas tníkom pamiatok, inves torom obnov,

-

oprávneným
os obám
na
vykonávanie
architektonicko-historických
pamiatkových výs kumov podľa § 35 zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu.

Akceptovanie m etodického usm ernenia zo s trany realizátorov pam iatkových výs kumov
je o.i. jedným zo základných predpokladov pre vydanie súhlas ného stanoviska
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Pamiatkového úradu SR Bratis lava k výs ledkom výs kumu podľa § 7, ods .2 pís m . n)
vyhláš ky MK SR č.16/2003 Z.z.
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Zo s trany orgánov pam iatkovej ochrany nie je žiadúce v rozhodnutiach predpis ovať
zbytočné a s am oúčelné výs kum y, predovš etkým deš truktívnymi m etódam i. Eš te pred
vydaním rozhodnutia je potrebné preveriť (archívy, dokumentačné fondy), či už
pamiatka bola s kúm aná a či sú dokum entácie z predchádzajúcich výs kumov
k dispozícii, aké poznatky prinies li a prípadne aké dôležité údaje eš te chýbajú.
Rozhodovať o výskum e treba taktiež na základe rozs ahu a s pôsobu prípadnej budúcej
obnovy alebo zás ahu do pam iatky (napr. pri jednoduchej obnove fas ády, ktorá
nepredpokladá napr. vytváranie nových otvorov, nie je potrebné predpis ovať hĺbkový
pamiatkový výs kum celého objektu a pod.), charakteru predm etnej pamiatky (his torický
objekt s početným i pres tavbam i vers us pamiatka m oderny z 1.pol.20.s tor.
s dos tupnou plánovou dokum entáciou).
Je nutné v súlade s § 39 ods . 4 zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu podriadiť požiadavky na výs kum y záujm om pam iatky, vrátane m inimalizovania
deštruktívnych zás ahov do nej. Požiadavky na rozs ah, s pôs ob a metódy výs kum u
m usia byť jas ne a exaktne formulované.
Optimálnym rieš ením pre s ledovanie kvality výs kum u a pre dos iahnutie
kvalifikovaného pos údenia jeho výs ledkov je predpís anie ohlás enia začiatku
výs kum ných prác š tátnem u pam iatkovému dohľadu už v rozhodnutí, v ktorom s a
výs kum požaduje. Súčas ne je (podľa potreby, náročnosti výs kum u, hodnôt skúm anej
pamiatky) vhodné s tanoviť do rozhodnutia aj podm ienku priebežného sledovania
výs kum u štátnym pam iatkovým dohľadom a us kutočnenia záverečnej ohliadky (res p.
kontrolného dňa, kom isionálneho pos údenia alebo pod.). Záznam z tejto záverečnej
ohliadky by m al byť s účas ťou výs kumnej dokum entácie.

Východis kami tohto m etodického us mernenia s ú predovš etkým podm ienky a
požiadavky s tanovené
1. zákonom č.49/2002 Z.z. o ochrane pam iatkového fondu, Šies ta čas ť „Výs kum y
a nálezy“ (ďalej len „pam iatkový zákon“)
2. jeho vykonávacou vyhláš kou MK SR č.16/2003 Z.z. , § 7 (ďalej len „vyhláš ka“).

Okrem uvedených základných právnych noriem s a metodické us mernenie opiera
predovš etkým o m edzinárodné zmluvy, charty a dohovory o ochrane kultúrneho
dedičs tva, š peciálne najm ä o „Zásady dokum entovania pamiatok, s kupín budov a
lokalít“, prijaté v Sofii v r.1996 11. valným zhrom aždením ICOMOS.
Ďalš ím podkladom pre s pracovanie tohto us m ernenia boli závery a výs ledky
vedeckého kolokvia „Teória a prax výs kumu architektonických pam iatok“, konaného
v s polupráci viacerých odborných inš titúcií na Fakulte architektúry Slovenskej
technickej univerzity v Bratis lave v r.1998.
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Odborným materiálom , z ktorého toto m etodické us m ernenie vychádza, je aj
Metodika s pracovania dokum entácie pam iatkových prieskum ov a výs kumov,
s pracovaná Slovens kým ús tavom pam iatkovej s taros tlivos ti Bratis lava v r.1992.
Na základe aktualizácie uvedených m ateriálov v s yntéze s požiadavkam i
s tanovenými vyhláš kou toto metodické us mernenie rozpracováva rozs ah jednotlivých
častí dokum entácie architektonicko-his torického pam iatkového výs kum u (ďalej len
„výskum “) nehnuteľnej národnej kultúrnej pam iatky (ďalej len „NhNKP“). Os novu danú
vyhláš kou dopĺňa o konkrétne podmienky a požiadavky na výs kum NhNKP tak, aby
vyjadrovali ich rôznorodos ť a individuálny prís tupu k ich výs kum u a obnove, ale zároveň
zjednotili napĺňanie obs ahu dokum entácie výs kumov a boli pre vš etkých
s pracovateľov, ale aj pracovníkov ochrany pam iatkového fondu záväzné.

Jedným zo základných metodických prís tupov k pam iatkovým výs kumom pre
NhNKP bude požiadavka na spracovanie jedného s yntetického výs kumného elaborátu
s o zahrnutím architektonicko-his torického a ďalš ieho prís luš ného výs kumu.
V prevažnej väčš ine prípadov pôjde o um elecko – his torický výs kum vzhľadom na to, že
pri NhNKP s a väčš inou jedná o niektorý druh tzv. veľkej alebo malej architektúry alebo
iného s tavebného diela (neplatí to napr. u ľudových s tavieb, technických pam iatok a
pod). Je preto nevyhnutné tieto druhy pamiatkových výskum ov s pracovávať s tým , že
podľa povahy NhNKP s a vzájom ný pomer oboch druhov výs kum ov prim erane
š pecifikuje a odborne sa odôvodní prevažujúci druh výs kum u, res p. jeho abs encia.

Pozn. : Pre sam os tatný umelecko-his torický výs kum (predovš etkým pre hnuteľné
NKP a NhNKP výtvarnej povahy) je vypracované osobitné m etodické usm ernenie.
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SKLADBA VÝSKUMNEJ DOKUMENTÁCIE

Dokumentácia architektonicko-his torického výs kumu m á podľa vyhlášky určený
nasledovný rám cový obsah:
a)
b)
c)
d)
e)

Základné údaje o kultúrnej pamiatke
údaje o zadaní, m etóde, spracovaní a organizácii pam iatkového výs kumu
opis kultúrnej pamiatky vrátane jej technického s tavu
inventarizačný s úpis hodnotných detailov a prvkov
inventarizačný s úpis prípadných s ond a nálezov s ich odôvodnením a
vyhodnotením
f) analýzu vývoja kultúrnej pam iatky
g) vyhodnotenie výs kum u v pís om nej a grafickej podobe
h) charakteris tiku pamiatkových hodnôt kultúrnej pam iatky
i) návrh ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnej pam iatky
j) požiadavky na vykonanie prípadných ďalš ích š pecializovaných výs kumov
s určením rozs ahu a s odôvodnením
k) fotografickú a grafickú dokum entáciu s účas ného a podľa m ožnos tí aj
his torického s tavu kultúrnej pam iatky, ako aj dokum entáciu o priebehu
výs kum u
l) údaje o podkladoch, prameňoch a použitej literatúre
m ) iné súčas ti, ktoré autor pamiatkového výskum u považuje za dôležité
z hľadis ka dokum entovania pamiatkových hodnôt kultúrnej pamiatky, ich
zachovania, obnovy a prezentovania
n) s tanovis ko Pam iatkového úradu SR k výs ledkom výskum u.

Návrh podľa pís m . i) m á v zm ys le vyhláš ky obs ahovať:
a) zhrnutie výs ledkov um elecko - his torického a architektonicko- historického
výs kum u
b) požiadavky :
na zachovanie, obnovu a prezentáciu hodnôt kultúrnej pamiatky, jej
hm otnej pods taty, prvkov a detailov tvoriacich jej s účas ť,
- na ods tránenie predchádzajúcich nevhodných zás ahov a úprav
c) návrh konkrétnych opatrení na záchranu a obnovu kultúrnej pam iatky a
jej vhodné funkčné využitie
d) grafické zobrazenie navrhovaného s pôs obu obnovy kultúrnej pamiatky.

-

V praxi je možné toto poradie pozm eniť, pokiaľ to charakter výs kum u a logika s kladby
výs kum nej dokumentácie vyžaduje, res p. možno niektoré čas ti v odôvodnených
prípadoch vynechať (napr. inventarizáciu s ond, pokiaľ s a nerobila s ondáž).
Vynechanie niektorej z čas tí mus í byť v dokum entácii konkrétne zdôvodnené.
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METODICKÉ ROZPRACOVANIE JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VÝSKUMNEJ
DOKUMENTÁCIE:
a)

Základné údaje o kultúrnej pamiatke:

Vychádzajú z autom atizovaného registra a z evidenčného lis tu NhNKP
v Ústrednom zoznam e pam iatkového fondu a obs ahujú povinné údaje:
1. Obec, mes to:
2. Mies tna (m es tská) čas ť:
3. Okres :
4. Kraj:
5. Unifikovaný názov NKP:
6. Bližš ie určenie:
7. č. ÚZPF NKP:
8. Adres a:
9. Stará adres a:
10. Zaužívaný názov NKP:
11. His torický názov NKP:
(body 10. a 11. s a vypĺňajú, ak názvy exis tujú)

V prípade, ak ide o výskum jednotlivého objektu, ktorý je s účas ťou NhNKP, je
potrebné uvies ť aj údaje:
12. Unifikovaný názov PO:
13. Bližš ie určenie:
14. Index PO:
15. Adres a:
16. Stará adres a:
17. Zaužívaný názov PO:
18. His torický názov PO:
(body 15. a 16. s a vypĺňajú, ak s a adres a PO nezhoduje s adres ou NhNKP,
body
17. a 18., ak názvy exis tujú)
V š pecifických prípadoch a podľa potreby možno uvies ť aj iné základné údaje,
ktoré s ú pre danú NhNKP (PO) význam né, dôležité, určujúce, napr. s loh, datovanie,
autor projektu a pod.
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b)

Údaje o zadaní, metóde, spracovaní a organizácii výskumu

Sú povinnou s účas ťou výs kumnej dokum entácie.
Hlavnou metodickou požiadavkou na túto čas ť je, že z uvedených údajov mus í
byť zrejm é, aký druh, rozs ah, spôs ob a m etóda výs kum u boli realizované a na základe
akých požiadaviek a kým boli tieto požiadavky stanovené. Ďalej m us í byť uvedené,
z akého dôvodu s a výskum realizoval a akým spôs obom bol podm ienený typom ,
charakterom , užívaním a s tavom pam iatky alebo iným i okolnos ťam i, res p. ako
charakter výs kumu s úvis el s budúcim využitím pam iatky alebo predpokladaným i
zás ahm i do nej.
Táto čas ť dokum entácie m á obs ahovať:
1. Meno a adres a realizátora výs kum u (zodpovedných členov výskum ného
kolektívu), uvedenie údajov o oprávnení na vykonávanie pam iatkového výs kum u (čís lo
os vedčenia o osobitnej odbornej s pôs obilos ti pre daný druh výs kumu a dátum jeho
vydania Minis ters tvom kultúry), príp. je možné toto nahradiť kópiou osvedčenia
v prílohe.

2. Meno (názov) a adres a objednávateľa výs kumu dátum zadania a termín
plnenia úlohy s jej pres ným pom enovaním .

3. Meno (názov) a adres a vlas tníka NhNKP (PO) – uvádza s a iba dobrovoľne,
keďže ide podľa § 22 ods .5 pam iatkového zákona o chránený údaj.

4. Rozs ah, charakter a cieľ výs kumu - na základe požiadaviek s tanovených v
rozhodnutí prís luš ného Krajs kého pamiatkového úradu (KPÚ); charakteris tika
(komplexný, čias tkový – s odôvodnením čias tkovos ti), s o špecifikáciou a
diferenciáciou prís tupu k plneniu objednávky, napr. v prípade etapizácie výskum ných
prác na NhNKP, ak nie je možné s kúm ať celý objekt v jednom term íne, res p. ak
nemožno skúm ať vš etky jeho čas ti požadovanou rovnakou m etódou, alebo v s úvis los ti
s druhom predpokladaných prác pri obnove - od bežnej údržby až po kom plexnú
obnovu.

5. Predm et a zam eranie výs kum u – ktoré čas ti pam iatky boli skúm ané, či bola
predm etom s kúmania celá NhNKP (PO) alebo iba vybraná čas ť (exteriér, interiér,
jedno krídlo a pod.), s uvedením dôvodov, prečo nebola skúm aná celá pam iatka, príp.
ak neboli niektoré jej čas ti s prís tupnené atď.
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Zameranie uviesť predovš etkým vtedy, ak bolo špecifické – napr. na zis tenie
s tredovekého základu dom u, na overenie prís tavieb, na pôvodný výraz priečelia atď.
6. Metóda výs kum u - odôvodnenie voľby m etódy pam iatkového výs kumu
NhNKP – nedeštruktívneho, deš truktívneho, kom binovaného, a to jednak vo vzťahu k
požiadavkám vyplývajúcim z rozhodnutia KPÚ, jednak vo vzťahu k charakteru a s tavu
pamiatky a k predpokladanému rozs ahu obnovy NhNKP.

7. Spracovanie a organizácia výs kum u vyjadruje predovš etkým š pecifikáciu
požiadaviek na materiálno - technické zabezpečenie (kvalita zam erania, prís tupnos ť
NhNKP a pod.), s pôs ob práce a podm ienky zís kavania poznatkov (údaje o NhNKP,
archívne a iné podklady).
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c)

Opis kultúrnej pamiatky vrátane jej technického stavu

Odborný opis má byť stručnou a jas nou, pritom vš ak dos tatočne podrobnou
charakteristikou NhNKP (PO). Spracováva s a na základe vizuálnej ohliadky,
s uvedením takých faktografických údajov z dos tupných a hodnoverných pram eňov,
(odborná literatúra a archívne pramene), ktoré sú význam né, dôležité pre vys tihnutie
charakteristiky NhNKP.
Opis pam iatky m á obs ahovať:
1. Situovanie NhKP v zás tavbe (resp. v teréne mim o zás tavby) a PO v rámci
NhNKP.
2. Typologický druh, základnú charakteris tiku.
3. Slohové zaradenie, prevládajúci sloh, zás adné zm eny a pres tavby, čitateľné
aj na základe vizuálnej ohliadky a znám e z prameňov a literatúry.
4. Pôdorys nú skladbu, dispozíciu, podlažnos ť,
prís tupnos ť pries torov v traktoch, opis podlaží.

traktovos ť,

radenie

a

5. Charakteris tiku vertikálnych a horizontálnych konš trukcií, typy klenieb a
stropov, kom unikačné s ys tém y atď.
6. Fas ády – os ovos ť, členenie, otvory (portály, okná) a pod.
7. Charakteris tiku tvaru s trechy (s triech) s krytinou, krov, kom íny a pod.
8. Architektonické
murované).

články,

ich

s lohové a

typové zaradenie

(kam enné,

9. Kovové s účas ti (zábradlia, m reže, kovania, konzoly, dvere, liatinové
konš trukcie a pod.), typy cennejš ích drevených s účastí (dvere, okná, dlážky,
konzoly, drevené obloženia s tien, vs tavaný nábytok, zábradlia a pod.), typy
his torických vykurovacích telies ( kozuby, kachľové pece, kuchyns ké a
his torické železné pece) atď.
10. Výtvarnú a umelecko-rem es elnú výzdobu, tvoriacu s účas ť architektúry (š tuky,
nás tenné a nás tropné maľby, plas tiky), vždy v s úvis los ti s popis om
prís lušnej s tavebnej konš trukcie, ktorej sú s účas ťou.
11. Os tatné š pecifiká a hodnotné, res p. s tavebno-technicky, konš trukčne,
um elecko-historicky a inak zaujímavé s účas ti a prvky NhNKP (PO).
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Samos tatnou s účas ťou opis u je (v opods tatnených prípadoch) :
12. his torická zeleň - v s úvislos ti s jej funkciou v rám ci NhNKP, jej s účasná
charakteristika, stručné his torické údaje a pod.

Opis technického s tavu m á obs ahovať:

1. Charakteris tiku m iery zachovania konš trukcií, m ateriálovej pods taty a
jednotlivých prvkov na základe vizuálnej ohliadky.
2. Určenie druhu, rozs ahu a podľa možnosti aj príčin poš kodení NhNKP (PO) a
jej prostredia z pohľadu pam iatkovej ochrany.
3. Uvedenie identifikovateľných (pred výs kum om) s ekundárnych úprav, opráv,
pres tavieb, reš taurovania a pod.
4. Záverečné vyhodnotenie technického s tavu s o zam eraním na:
4.1. konš trukčno-materiálový popis NhNKP, vrátane zabezpečenia
technickou
infraš truktúrou (ak ju pam iatka má - voda, kanalizácia, plyn,
kúrenie, VN
NN napätie ),
4.2. popis naruš enia jednotlivých konš trukcií a prvkov na základe ohliadky.
Pokiaľ s a opis stavu kultúrnej pam iatky opiera aj o výs ledky predchádzajúcich
š pecializovaných výs kumov a pries kum ov (s tatický, vlhkos tný, m ykologický a pod.), je
nutné tento fakt v opis e uvies ť.
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d)

Inventarizačný súpis hodnotných detailov a prvkov

Táto čas ť dokumentácie je jej povinnou s účas ťou, jej zaradenie v m ateriáli
m ôže byť variabilné, v rám ci s kladby m ateriálu je potrebné zvážiť, kam je logické
zaradiť túto čas ť. Závis í to napr. aj od charakteru výs kumu a inventarizovaných prvkov
(napr. pri vizuálnom výs kum e, kde nebudú zis tené žiadne ďalš ie, dovtedy neznám e
detaily a prvky, môže byť zaradená za opis pam iatky; pokiaľ exis tujú alebo prevažujú
prvky a detaily nájdené až výskum om, je logickejšie jej zaradenie až za vyhodnotenie
výs kum u.
Obsahovať m á situovanie a popis detailov a prvkov podľa podlaží – fas ády,
s uterén, prízem ie, pos chodia, podkrovie, zoradené podľa m ateriálovej s kladby
–
–
–
–
–
–

murivá a omietky (napr. cenné čas ti murív, štuková výzdoba a štukové či
murované architektonické prvky)
kam eň (napr. portály, š ambrány okien, dekoratívne prvky fas ád, klenbové
rebrá, konzoly, s tĺpy, s chodis kové s tupne, erby)
kov (napr. zábradlia, m reže, konzoly)
drevo (napr. obloženia, výplne, parkety a dlážky, vzácne tes árske konš trukcie)
maľby a s grafito
os tatné (tehla, terakota atď.).

Optim álne rieš enie je položkové, kde popis každej z položiek má m ať v zás ade
nasledovnú s kladbu:
1. názov prvku, detailu (a príp. aj bližšie určenie)
2. situovanie v NhNKP (PO)
3. typ, druh
4. sloh, datovanie
5. materiál, technika
6. rozm ery
7. stav (a jeho s tručný popis )
8. návrh na opatrenia a ochranu počas obnovy
9. návrh na s pôsob obnovy a prípadnej prezentácie
10. iné dôležité údaje, ak s ú pre danú položku významné (napr. autor, nápis ,
funkcia, pôvod, autenticita a i.)
11. fotografia
POZN. Zam eranie význam ných a hodnotných prvkov bude s účas ťou grafickej
prílohy.

11

Podľa potreby je m ožné niektorý z vyš š ie uvedených údajov vynechať, ak napr.
nie je reálne ho zis tiť, nie je opods tatnený a pod.
Situovanie každého inventarizovaného prvku a detailu m us í byť zaznačené
v grafickej dokumentácii!
Pokiaľ s a zhodné prvky a detaily vyskytujú v NhNKP (PO) opakovane (2 a viackrát), nie je potrebné pre každý z nich s pracovávať s am os tatnú položku, ale pre
vš etky zhodné prvky a detaily je možné vytvoriť jednu položku s uvedením
vš etkých um ies tnení v pam iatke a vš etky vyznačiť v grafickej prílohe.
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e)

Inventarizačný súpis prípadných sond a nálezov s ich odôvodnením a
vyhodnotením

Keďže s ondáž nem usí byť súčas ťou výskum u (preto aj vyhláš ka hovorí o
„prípadných“ s ondách), inventarizačný súpis s ond nie je povinnou s účas ťou
výs kum nej dokumentácie.
V s úlade s novými progres ívnym i trendami pam iatkovej ochrany a výs kumnej
praxe je snaha o čo najdôs lednejšie využívanie nedeštruktívnych metód výs kum u a
m inim alizácia deš truktívnych zás ahov do pam iatky. Žiadúce je nepreferovať
deštruktívne m etódy výs kumu tam, kde je m ožné dos pieť ku kvalifikovaným a
požadovaným výs ledkom aj bez nich. Uprednos tňovanie nedeš truktívnych m etód
výs kum u je zakotvené aj v pamiatkovom zákone, § 39 ods. 4.
Pokiaľ s a vš ak s ondáž us kutočnila, je táto čas ť e) povinnou s účas ťou dokumentácie!

V prípade sondáže v rámci pamiatkového výs kum u na omietkových a náterových
vrs tvách (fas ády, s teny, klenby, s tropy atď.) je potrebné rozhodnutím stanoviť a vopred
vykonať aspoň zisťovací reš taurátors ký výs kum na prípadné m aliars ke výzdoby.
Sondážou pre účely pam iatkového výs kum u rozum iem e cielené lokálne
deštruktívne odkryvy, ploš ne jas ne vym edzené, cielené na určené vrs tvy alebo na
predpokladané detaily a nálezy.
Nálezovými s ituáciam i pre účely pam iatkového výs kumu rozum ieme m ies ta
s prirodzeným alebo sam ovoľným odkryvom , ktoré bez cieleného deš truktívneho
zás ahu pos kytujú inform ácie a poznatky o murivách, om ietkach, konštrukciách,
s tavebných a dekoratívnych prvkoch a pod. (t. j. m ies ta s opadanou om ietkou,
neom ietané m urivá atď.)
Nález pre účely tohto metodického us m ernenia je poznatok, údaj, inform ácia
alebo ich súhrn, zis tený alebo zís kaný v m ies te s ondy alebo nálezovej s ituácie. (POZN.
Definícia sa nezhoduje s definovaním nálezu v pamiatkovom zákone.)
Vo výs kumnej dokum entácii je potrebné rozliš ovať s ondy a nálezové s ituácie!
Optim álne je aj ich odlišné označovanie (s ondy S 1 až xx, nálezové s ituácie N 1 až xx).

Čís lovanie s ond: Sytém čís lovania má vychádzať z logiky s kladby a charakteru
objektu a jeho s kúm aných častí. Podľa počtu s ond m ožno zvoliť čís lovanie s ond podľa
podlaží, pri m enš om počte s ond s um árne od s uterénu nahor, v zás ade však
s amos tatne v interiéri a v exteriéri. Čís lovanie m us í byť vždy jasné a prehľadné, čís la
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s a nes mú opakovať, aby nedochádzalo k nes právnej identifikácii a k m ylným
interpretáciám . Pokiaľ s a čís luje vždy znova od č.1 v jednotlivých m iestnos tiach,
podlažiach, krídlach, na fas ádach a pod., je potrebné k vlas tném u číslu s ondy pridať
ďalší identifikačný znak (napr. pís m eno, čís lo m iestnos ti atď.).
Inventarizáciu s ond a nálezových situácií je m ožné uvies ť tak, že popis a
vyhodnotenie s ond a nálezových s ituácií s a uvedie v textovej časti výs kum u, v čís elnom
poradí, fotografie s a umies tnia v prílohe a zaznačenie s ond a nálezových s ituácií bude
v grafickej prílohe.
Optim álnym riešením sa vš ak z praxe ukazuje s yntetizujúce spracovanie, kde
každá s onda a každá nálezová s ituácia je súbežne s pracovaná textovo aj fotograficky,
kde fotografia priam o ilus truje uvedený text. Os obitne je zaradená iba lokalizácia s ond
v grafickej prílohe.
V texte pri každej s onde a nálezovej situácii s a uvádza:
1. Druh (typ) s ondy (neplatí pre nálezové situácie)
- ploš né, t.j. s ondy, ktorým i s a odkrývajú len om ietkové
vrs tvy po základnú om ietku na m urive;
- hĺbkové, t.j. s ondy, ktorým i sa odkrýva m urivo a zis ťujú
súvis los ti medzi konš trukciami, alebo rôzne
s kryté
architektonické a výtvarné prvky.
2. Rozm ery (neuvádzajú s a pri nálezovej s ituácii).
3. Situovanie v objekte (interiér, exteriér, trakt, krídlo, podlažie, m ies tnos ť) a
bezprostredné s ituovanie v pries tore či na ploche.
4. Odôvodnenie s ondy (neplatí pre nálezové s ituácie) - očakávaný výs ledok.
5. Skutočný nález, jeho vyhodnotenie a kontext.
6. Podľa potreby aj návrh úpravy alebo prezentácie.
Vzor-

Sonda č . XX, skladá sa z 2 č astí (hĺbková a plošná) rozdelených
priebežným,zasadrovaným elektrickým káblom. Rozmery 25x40 cm.
Situovanie – severný trakt, 1.nadzemné podlažie, miestnosť č .14,
na severnej stene pri východnom obložení stredných dverí do siene,
zvislá vo výške 160 cm od dlážky.
Dôvod sondy - overenie možnosti napojenia novej prieč ky až po strop v prípade
absencie maľovanej výzdoby na omietkových vrstvách.
Nález - v hornej č asti - hĺbková sonda odkryla tehlové murivo resp, plentáž pri
osadzovaní výplne dverí do siene okolo r. 1886 - 1887. Na tehle je cca 3 - 5 cm
vrstva
omietky s bielymi nátermi, zeleno - sivý s kvetinovým vzorom až po
sivomodrý
posledný náter. V dolnej časti je odkrytá plocha 20 x 15 len
po zeleno - sivý náter s
kvetinovým vzorom.
Návrh úpravy - plánovanú prieč ku je možné osadiť a napojiť na existujúce murivo.

Fotografiu a textový popis s vyhodnotením je potrebné uvies ť u každej s ondy a
nálezovej situácie, v ktorej bol zis tený nejaký nález!
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Sondy bez nálezov postačí uvies ť so základnými údajmi (druh, umies tnenie,
rozmery, odôvodnenie sondy) a s inform áciou, že v s onde nebol zis tený žiadny nález.
Tieto s ondy nie je potrebné fotograficky dokum entovať, do grafickej dokumentácie je
vš ak nutné zaznačiť vš etky s ondy aj nálezové s ituácie.
Vyhodnotenie s ond a nálezových s ituácií obs ahuje popis nálezov podľa:

a)

b)

c)
d)

m urív - m ateriál, spôs ob ukladania materiálu ak je čitateľný ( napr.:
m urivo z lom ového kameňa kladeného do riadkov, tehlové s krížovou
väzbou a pod.), spôs ob doplňovania alebo vys pravovania m uriva;
pojív - ložná malta spájajúca m urivo – druh, charakteris tiky, vlas tnos ti
(š truktúra,
zloženie, farba a os tatné);
om ietok – charakteris tická š truktúra, zloženie, farba, povrchová úprava om ietky;
náterových vrs tiev - ich radenie, vlas tnos ti, hrúbka, farebnos ť jednotlivých
náterov a pod.

Vzor: omietková vzorka č . 1. z muriva pod oknom - svetlookrová, drobnozrnná - súdržná, jemná
s malými frakciami vápna, na väčšom kúsku omietkovej vzorky zbytok vápenného
náteru
- podobný ako na tzv. primárnej omietke v.....
Omietková vzorka č . 3 - z poslednej tehlovej vysprávky muriva pod oknom - svetlosivá
(asi pridanie cementu?), jemná sypká, vápenné frakcie veľmi sporadické.

Vyhodnotenie nálezových s ituácií s a týka s am ovoľne odkrytých konš trukcií alebo
pôvodne neom ietnutých konš trukcií dokladajúcich architektonicko-his torický vývoj
NhNKP. Nálezové s ituácie s ú spravidla s účas ťou vš etkých typov výs kumov,
deštruktívnych, nedeš truktívnych aj kom binovaných. Popis nálezových situácií je
rovnaký ako popis s ond s výnim kou uvádzania údajov, ktoré sú pre nálezové s ituácie
irelevantné.
Záverečnou položkou v tejto čas ti dokumentácie je celkové vyhodnotenie
s ondážneho pries kum u a nálezových s ituácií, t.j.s yntetické zhodnotenie z hľadiska
vývoja danej architektúry. Jeho s účas ťou je predovš etkým s tratigrafia, t. j. prehľadné
postupné zoradenie jednotlivých zistených m urív, om ietok a významných náterových
vrs tiev s ich s tručným i charakteris tikam i a s uvedením prís luš ných význam nejších
nálezov vždy v tej ktorej stratigrafickej položke.
Fotografické dokum entovanie s ond
Keďže pri fotografickom dokum entovaní s ond často dochádza k nečitateľnos ti
nálezu na fotografii, odporúča s a, pokiaľ to na fotografii nečitateľný alebo zle čitateľný
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nález vyžaduje, vyznačiť jednotlivé čas ti, prvky alebo vrstvy nálezu buď in situ, alebo
priam o na fotografii (napr. oddeliť čiarou, očís lovať a pod.).
(Obdob ne je to zvyk om v reštaurátorsk ých dok umentáciách.)
Poznámka:
Sondy je potrebné realizovať cielene so zameraním najmä na miesta, ktoré by mali byť
výpovedné (usudzujúc z dovtedy získaných poznatkov o vývoji objektu a z vizuálneho prieskumu) a
na miesta, kde investor pri zámere obnovy predpokladá zmeny vrátane zásahov do historických
konštrukcií. Pri zámere obnovy je potrebné investora upozorniť, že využívanie pamiatky musí byť v
súlade s plošným a objemovým riešením pamiatky pri zachovávaní typologického druhu tak, aby pri
obnove boli zásahy do pamiatky minimálne a obnova realizovaná čo najšetrnejšie. Tým aj sondážne
práce budú minimálne.
Podľa doterajších skúseností sa ukazuje nutnosť realizovania sond najmä pri adaptáciach
objektov na iné účely ako je historická funkcia pamiatky a tiež pri komplexnej modernizácii
technickej infraštruktúry.
Pri údržbe a oprave NhNKP (bez búracích prác) zvyčajne sondáž nie je potrebná, stačí
základná obhliadka a odborné usmernenie prác.
Pri spracovaní kvalitného zamerania, po vyhodnotení archívneho výskumu a kvalitnom
profesionálnom vizuálnom výskume s využitím nálezových situácií často nie je potrebné kvôli
analýze vývoja pamiatky sondy realizovať.
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f)

Analýza vývoja kultúrnej pamiatky

Je povinnou s účas ťou výs kumnej dokum entácie.
Jej vs tupnou podkapitolou m á byť archívny his torický výskum . Napriek tom u, že
tento výs kum vyhláš ka exaktne nepredpisuje, je potrebné ho považovať za povinnú
s účas ť výskum u a výs kum nej dokumentácie. Jeho význam je nes porný, jeho výs ledky
s ú jedným z pods tatných a veľm i dôležitých vs tupov, ovplyvňujúcich o.i. aj rozsah,
charakter, zam eranie a výs ledky vlas tného pam iatkového výs kumu.
Potrebu, charakter a rozs ah archívneho his torického výs kum u prirodzene
ovplyvňujú faktory ako napr. prís tupnos ť pram eňov, rozs ah už uverejnených poznatkov
a inform ácií o predm etnej pam iatke, druh a charakter pam iatky, určené zam eranie
pamiatkového výskum u atď.
Analýza vývoja kultúrnej pam iatky sa s pracováva na základe vyhodnotenia a
s yntézy výsledkov a poznatkov z :
-

archívneho his torického výs kum u (alebo as poň publikovaných a overiteľných
prameňov, his torických m áp, archívnych fotografií),
literatúry,
ďalších podkladov (výsledky iných špecializovaných výskum ov a pries kumov,
ús tne inform ácie a pod.),
ohliadky NhNKP, vizuálneho výs kum u a vyhodnotenia s ond a nálezov.

Analýza obs ahuje:
1.

Etapizáciu vývoja pam iatky podľa jednotlivých s toročí a s lohov, kde datujem e a
charakterizujem e základné s tavebné etapy a zás ahy s previazaním na jednotlivé
architektonické a výtvarné prvky a na um elecko-remes elné a remes elné detaily.

2.

Zaradenie NhNKP do š irš ích vzťahov z hľadis ka vývoja daného sídla a do
kontextu vývoja daného typologického druhu architektúry či s tavebného diela.

3.
Prínos výskum u pre poznanie hodnôt s am otnej pamiatky a pamiatkového
fondu.
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g)

Vyhodnotenie výskumu v písomnej a grafickej podobe

Na základe s umarizácie vš etkých zís kaných poznatkov a údajov o pam iatke,
zhodnotenia výs ledkov vlas tného terénneho výskum u a analýzy vývoja NhNKP s a
vypracuje s úhrnná textová a os obitná grafická čas ť výskum u, obs ahujúca prehľad a
zhrnutie (analýzu a s yntézu) poznatkov do identifikácie vývojových etáp pam iatky a
k nim prís luš iacich čas tí a prvkov pamiatky.
Grafické vyhodnotenie
= osobitná grafická príloha (zväčš a označovaná ako „Slohová analýza“).
Jednotlivé vývojové etapy pam iatky s a vyjadrujú :
1. farebne, alebo
2. v čierno-bielej š truktúre.
(m etodik a ob och spôsob ov značenia viď v prílohe).
Voľba grafického vyjadrenia je podm ienená zás adou čitateľnos ti a závis í od:
1. mierky, v ktorej bolo vyhotovené zam eranie jestvujúceho stavu ako
grafického podkladu,
2. kom plikovanos ti vývoja pamiatky alebo zložitos ti jej s kladby,
3. požadovanej hĺbky analýzy vývoja NhNKP.
Vš eobecne platí, že čierno-biele š truktúrované značenie nem ožno odporúčať pri
pamiatkach s kom plikovanejším vývojom ani pri zložitejš ích stavbách, ani pri použití
väčšej mierky. Vo vš etkých týchto prípadoch s a grafické vyjadrenie s táva
neprehľadným . Čierno-biele š truktúrované značenie je m ožné uplatniť najm ä pri
vyjadrení analýzy vývoja NhNKP s nekom plikovaným s tavebným vývojom.
Do grafického vyhodnotenia výs kum u s a zaznačujú aj s ondy a nálezové
s ituácie, ako aj hodnotné prvky a detaily podľa inventarizačného s úpis u (tieto m ožno
zaznačiť podľa úvahy prípadne do grafickej prílohy „Návrh na obnovu“).
V grafickej dokum entácii s a uplatňujú predovšetkým pôdorys y. V prípade
zis tenia kom plikovanejš ích nálezov a zložitejš ích s ituácií je potrebné uplatniť aj
pohľady a rezy (podľa potreby). Ide predovšetkým o s ituácie, kde vertikálne nad s ebou
došlo k viacerým nálezom alebo kde boli zistené dve a viac s lohových vrs tiev.
Každý pôdorys mus í byť označený s everkou a každý výkres m us í obsahovať aj
tzv. rozpis ku (názov pamiatky, lokalita, autor výkres u, dátum , mierka atď.). Taktiež by
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každý výkres m al obsahovať legendu (slohy a š týly, označenie sond a nálezov,
hodnotných prvkov atď.), v prípade potreby – napr. pre nedos tatok m iesta na výkres och
- je vš ak možné uplatniť aj jednu s poločnú legendu pre vš etky výkres y s lohovej analýzy
(a zvláš ť pre vš etky výkres y návrhu na obnovu – viď aj v bode i) ).
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h)

Charakteristika pamiatkových hodnôt kultúrnej pamiatky

Je povinnou a veľm i dôležitou s účas ťou dokumentácie, keďže je základným
východis kom pre ochranu pam iatky, návrh na obnovu, pre m etodiku pam iatkovej
obnovy a nás ledne pre projektovú dokum entáciu.
Je jedným z hlavných výs ledkov výs kum u a na ich základe je š pecifikáciou a
s úhrnným vyjadrením predm etu ochrany NhNKP, najm ä:
a)

urbanis tických súvis lostí a bezpros tredného okolia (dominantnos ť
v zástavbe, priehľady, park, záhrada, oplotenie atď.),

b)

architektonického alebo s tavebného diela ako typologického a
dis pozičného druhu s jeho príznačnými charakteristikam i,

c)

funkcie a využitia,

d)

konštrukčného a m ateriálového rieš enia,

e)

architektonických a výtvarných detailov, um elecko-rem es elných a
remes elných prvkov,

f)

archeologických nálezov na parcele,

g)

ďalších pam iatkových hodnôt, aj nemateriálnej povahy (napr. his torická
dim enzia)

Charakteris tika pam iatkových hodnôt je základným východis kom pre stanovenie
predm etu ochrany. Preto je potrebné, aby v tejto čas ti dokum entácie boli pam iatkové
hodnoty
- jas ne špecifikované,
- pres ne definované
- konkrétne formulované.
Iba takto s tanovené pam iatkové hodnoty a následne predmet ochrany m ôžu byť
kvalifikovaným podkladom pre nás lednú obnovu, užívanie, základnú ochranu alebo
akýkoľvek budúci zás ah do pam iatky. Sú nevyhnutným predpokladom pre stanovenie
presnej metodiky ochrany, obnovy, prezentácie a využitia pam iatky.
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i)

Návrh obnovy, ochrany a prezentácie kultúrnej pamiatky

Je povinnou s účas ťou výs kumnej dokum entácie, pokiaľ s a výskum vykonal ako
príprava obnovy. V tom prípade je zás adným podkladom na spracovanie projektovej
dokum entácie.
Pokiaľ s a výs kum vykonával pre dokum entačné a vedecké účely, je táto čas ť
odporúčanou s účas ťou výs kum nej dokumentácie, ktorá m ôže byť vodítkom pre
perspektívne budúce obnovy alebo iné zás ahy do pam iatky.
Návrh m usí vychádzať z výs ledkov výskum u a m usí jas ne a presne definovať
-

celkovú koncepciu prís tupu k pamiatke
spôs ob zachovania, ochrany, obnovy a prezentácie pamiatkových
hodnôt
spôs ob nakladania s nálezm i
možnosti úprav a zmien v súlade so zás adam i pam iatkovej ochrany
odporúčané prezentovanie a využitie pamiatky a jej jednotlivých častí a
prvkov.

Návrh podľa § 7 ods . 3 vyhláš ky obs ahuje:

a/
b/

c/
d/

zhrnutie výs ledkov a záverov pam iatkového výs kumu,
požiadavky:
- na zachovanie, obnovu a prezentáciu hodnôt pam iatky, jej hmotnej
pods taty, prvkov a detailov tvoriacich jej s účas ť,
- na ods tránenie predchádzajúcich nevhodných zás ahov a úprav,
návrh konkrétnych opatrení na záchranu a obnovu pam iatky a jej vhodné
funkčné využitie,
grafické zobrazenie navrhovaného s pôs obu obnovy kultúrnej pam iatky.

Návrh na obnovu s a m á prioritne s ús trediť na s kúm ané čas ti a prvky pam iatky,
na konš tatované pam iatkové hodnoty a na zis tené nálezy. Nás ledne s a vyjadruje aj
k celkovému prístupu k obnove pam iatky, k jej budúcem u využitiu a prezentácii.
K ďalš ím záležitos tiam plánovanej obnovy, ktoré priam o a bezpros tredne
nesúvis ia s výs kum om ani s jeho výsledkami (ako napr. nads tavanie ďalš ích podlaží,
zobytnenie podkrovia, nové prís tavby a pod.) s a návrh m á vyjadrovať iba z hľadiska
zachovania pam iatkových hodnôt a reš pektovania predmetu ochrany!

21

Výs ledky výs kumu prenes ené do návrhu na obnovu nem ajú byť ovplyvňované
projektovou dokum entáciou (ani keď už táto exis tuje, keďže aj v zm ys le pamiatkového
zákona je výs kum ná dokumentácia prípravnou dokumentáciou a až náledne na
základe jej výs ledkov m á vzniknúť projektová dokumentácia), ani zohľadňovaním
rôznych iných as pektov, ako s ú technické a bezpečnos tné normy, dodávateľské
m ožnos ti, m ateriálové a finančné nároky na obnovu a pod.
V návrhu na obnovu m á byť vyjadrená základná filozofia a s tratégia akéhokoľvek
ďalšieho zaobchádzania s pamiatkou, a to na základe exaktne zis tených, definovaných
a vyhodnotených pam iatkových hodnôt.
Grafické zobrazenie návrhu na obnovu s a rieš i obdobne ako analýza vývoja
pamiatky (viď aj v bode g) ), t.j.
1. farebne, alebo
2. v čierno-bielej š truktúre.
(m etodik a ob och spôsob ov - viď v prílohe).
Voľba grafického vyjadrenia závis í od:
1. mierky, v ktorej bolo vyhotovené zam eranie jestvujúceho stavu ako
grafického podkladu,
2. kom plikovanos ti návrhu alebo zložitos ti skladby pam iatky.
Grafické zobrazenie „Návrh na obnovu“ m usí m ať priam u väzbu na textovú čas ť návrhu
obnovy.
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j)

Požiadavky na vykonanie prípadných ďalších špecializovaných výskumov
s určením rozsahu a s odôvodnením

Táto čas ť m á byť vždy s účas ťou výs kum nej dokumentácie. Je dôležitá
z hľadis ka:
1.

zhodnotenia vš etkých do tej doby vykonaných výskum ov a ich výs ledkov,
ktoré by mali byť previazané a vyhodnotené v s yntéze s výs ledkam i
architektonicko-his torického pam iatkového výs kumu;

2.

vyš pecifikovania potreby získania ďalš ích exaktných poznatkov a
inform ácií, ktorá vyplynula z výs ledkov architektonicko-historického
pamiatkového výskum u.

Realizátor výs kumu, dôkladne oboznám ený s pamiatkou a s o vš etkým i
problém ami a otázkami s ňou s pojeným i, môže najkvalifikovanejš ie pos údiť, aký druh
výs kum u alebo pries kum u je eš te potrebné vykonať a tento jeho názor je podkladom
pre rozhodnutia KPÚ o vykonaní ďalších výskum ov a prieskum ov na pam iatke.
Požiadavka na vykonanie prípadných ďalš ích š pecializovaných výs kumov mus í
obsahovať určenie rozsahu a odôvodnenie.
Posúdiť potrebu ďalš ích výs kum ov a pries kum ov je nutné najm ä v oblas tiach:
-

archeologických výs kum ov v prípade predpokladaných zás ahov do
zem e,
statických pries kum ov a výskum ov v prípade porúch alebo podozrenia
na s tatické poš kodenie a ohrozenie pamiatky, s návrhom rieš enia,
pries kum ov príčin zavĺhania s návrhom ich odstránenia a s anácie,
reš taurátors kých výskum ov v prípade exis tencie alebo nálezov
výtvarných a um eleckoremes elných s účas tí a prvkov pam iatky, res p.

aj
-

v prípade predpokladu s krytých prvkov tohto druhu;
iných nadväzujúcich výs kumov a pries kum ov (geologický,
hydrogeologický, m ykologický, fyzikálno-chem ický, dendrologický a
pod. )
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k)

Fotografická a grafická dokumentácia súčasného a podľa možností aj
historického stavu kultúrnej pamiatky, ako aj dokumentácia o priebehu
výskumu
Je povinnou s účas ťou výs kumu a s pravidla obs ahuje:

dobové fotografie pam iatky a jej prostredia,
archívne mapové podklady s vyznačením s ituovania pamiatky,
dobové grafické dokum entácie (plány, zam erania, nákresy),
(tieto tri položky v rozs ahu, aký s a podarí zís kať, najm ä v rám ci archívneho
his torického výs kum u)
celkové pohľady (s ituáciu, hm otovo-pries torovú s kladbu),
celkové zábery fas ád,
charakteristické konš trukcie v interéri, pries tory (klenby, stropy),
vývojovo dôležité vertikálne a horizontálne konš trukcie, kom unikačné
s ys tém y (schodiská, chodby), otvory (portály, okná) his torické
vykurovacie s ys tém y alebo technické rieš enia dôležité z hľadis ka
zachovania pam iatkových hodnôt,
detailné zábery sond a nálezov dôležitých z hľadiska určenia
s lohového vývoja objektu (k fotografiám s ond a nálezov viď v časti e) ).
Pri čias tkových výs kum och je rozs ah fotodokum entácie determ inovaný s pôs obom a
rozsahom výs kumu.
Fotografie m ajú mať výpovednú hodnotu, nie je dôležité iba ich množstvo.

Os obitým i dokladm i dokum entujúcimi priebeh výs kum u, ktoré by m ali byť s účas ťou
výs kum nej dokumentácie ako jej príloha, s ú záznam y z prípadných kom isionálnych
posúdení, kontrolných dní počas výs kum u alebo as poň zo záverečného pos údenia
vykonaného výs kum u.
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l)

Údaje o podkladoch, prameňoch a použitej literatúre

Sú povinnou s účas ťou výs kumnej dokum entácie.

Spracovanie a zaradenie tejto čas ti v rám ci materiálu je na zvážení s pracovateľa
dokum entácie. Je m ožné zaradiť ju aj za Analýzu vývoja kultúrnej pam iatky, res p. na
iné m ies to podľa logiky s kladby dokum entácie.
Archívny his torický výs kum , ktorý m á byť s účas ťou dokumentácie, m á s pravidla
s voje podklady, pram ene a literatúru, vlas tný pamiatkový výs kum m ôže čerpať z iných
podkladov. V tom prípade vš ak tiež odporúčam e s pracovanie jedného s poločného
zoznam u použitých (resp. aj nepoužitých, ale exis tujúcich) podkladov, pram eňov a
literatúr ako s amos tatnú čas ť výs kumnej dokum entácie v s úlade s vyhláš kou.
Zoznam s pravidla obs ahuje:

a)

Údaje o grafických podkladoch
-

b)

zam eranie jestvujúceho s tavu pred obnovou v M 1:50 alebo
v zm enš ení do M 1:100 s uvedením autora, roku a kvality pres nos ti a úplnos ti vyhotovenia

Údaje o pram eňoch
-

historické zam erania, plány, projektová dokum entácia
historické katastrálne m apy, veduty, nákres y, grafiky
historické fotografie
archívne pram ene - evidované, publikované, v opods tatnených
prípadoch ( zvláš ť význam né NhNKP) aj priam e archívne pramene
- predchádzajúce pam iatkové výs kumy ako východis kový m ateriál
( povinné zis ťovanie a citovanie )
- iné predchádzajúce výs kum y a prieskum y, ak s ú východis kovým
materiálom (reštaurátors ké, s tatické, archeologické a pod.)

c)

Údaje o literatúre
- vš etka odborná literatúra v priam ej väzbe na predm etnú NhNKP a
na s ídlo v ktorom s a táto nachádza, dopĺňajúca a objasňujúca
vyhodnotenie výs kum u.

Vš etky položky s a s pracovávajú podľa bibliografických pravidiel.
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m)

Iné súčasti, ktoré autor výskumu považuje za dôležité z hľadiska
dokumentovania pamiatkových hodnôt kultúrnej pamiatky, ich zachovania,
obnovy a prezentovania
Nie s ú povinnou s účas ťou výs kumu, ich vyjadrenie a s pôsob prezentácie
s i určuje autor výskum u s ám .

Povinnou s účas ťou dokum entácie ako jej príloha bude prís luš né rozhodnutie
Krajs kého pam iatkového úradu, ktorým bola určená povinnos ť na vykonanie výs kumu !
Je to dôležité nielen pre pos údenie vlas tného pam iatkového výs kumu a jeho s úladu
s rozhodnutím , ale aj pre kontinuitu inform ácií pre budúcnos ť, keď s a výs kumná
dokum entácia s tane archívnym m ateriálom.
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n)

Stanovisko Pamiatkového úradu SR k výsledkom výskumu

Ide o odborné zhodnotenie kvality výs kumu, jeho výs ledkov a m iery s plnenia
požiadaviek zakotvených v rozhodnutí Krajs kého pam iatkového úradu.
O stanovisko požiada s pracovateľ priam o PÚ SR pred tým, než výs kumnú
dokum entáciu odovzdá vlas tníkovi (inves torovi) a š tátnem u pam iatkovém u dohľadu
(KPÚ). K žiadosti priloží 2 ex. (alebo as poň 1 ex.) kom pletnej výs kumnej
dokum entácie.
Stanovis ko PÚ SR je podľa znenia vyhláš ky priamou s účas ťou s kladby
výs kum nej dokum entácie, preto jeho obs taranie je záležitos ťou s pracovateľa.
Dokum entácia odovzdávaná vlas tníkovi (inves torovi) a KPÚ už m á obs ahovať aj túto
predpís anú s účas ť.

Vypracoval:
Pamiatkový úrad SR Bratis lava
Odbor výkonu š tátnej s právy, Mgr. Eva Ševčíková
(na základe podkladov Ing. arch. Ľ. Hus ovs kej, PhD. a PhDr. N. Urbanovej)
apríl 2004

Príloha:
Metodika spracovania grafickej dokumentácie
1. „Slohová analýza“
2. „Návrh na obnovu“
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Legenda ku grafickej čas ti výs kum ov a návrhu obnovy
1.

VÝSKUM

Slohová analýza
farebné značenie

sloh

grafické značenie

predrománs ky
a rom áns ky
gotický
renes ančný
barokový
klasicistický
historizujúci 19. stor. a secesia
20. s toročie po s eces ii
moderna a novš ie úpravy
predpoklad s lohu s a značí
šrafovaním v prís lušnej
farebnos ti
predpoklad pres nejšie
nedatovateľnej alebo
prechodnej s tavebnej
etapy sa značí
dvojfarebným š rafovaním
farbami tých slohov,
ktorých s a etapa dotýka

Vpravo od farebných, res p. grafických značiek vyjadrujúcich s lohové etapy s a
uvádza datovanie jednotlivých etáp i s upres ňujúcim s lovným sprievodom , ako napr.:
pred r. 1300, po r. ...., okolo, zač. (začiatkom ), kon. (koncom ), tret. (tretina), pol.
(polovica) a pod., prípadne aj v š irš om čas ovom rozm edzí, prebiehajúcom cez viaceré
s lohové obdobia, napr.: 1700 – 1850. Vo farebnom značení s a potom objaví v podobe
š rafovania.
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Prvky, sondy a dalšie grafické značenia

s trop

podlaha

klenba
hodnotné architektonické
a výtvarné prvky
s ondy a nálezové s ituácie

potreba daľš ieho výs kum u

Označenie potreby daľšieho
výskumu značkou v kruhu platí
pre celú miestnosť, alebo fasádu

potreba reš taurátorského
výs kumu

Značí sa vždy v zelenej
farebnosti

potreba reš taurátorského
výs kumu v grafickom
značení
kontrolný blok
fotozáber
na vertikálnu konš trukciu
na s trop
na podlahu
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Návrh na kontrolný blok prvkov
a situácií, ktoré by sa mali pri
obnove zachovať

2.

NÁVRH

OBNOVY

murivo
zachovať

podľa potreby špecifikovať
v položkových tabuľkách

reš taurovať alebo um eleckorem es elne obnoviť

špecifikovať v položkovýchtabuľkách

m ožnos ť upraviť

podľa potreby špecifikovať
v položkových tabuľkách

nutnos ť upraviť

špecifikovať v položkovýchtabuľkách

doplniť

podľa potreby špecifikovať
v položkových tabuľkách

ods trániť

podľa potreby špecifikovať
v položkových tabuľkách

prvky

ostatné značenia
položka
kontrolný blok
- na vertikálnej konš trukcii

vyjadrujeúsek muriva či prvkov, ktorýmá zostať
neporušený ako dokumentalebo preďalší výskum
(špecifikuje sa v položkovej tabuľke)

- na horizontálnej
konš trukcii
všeobecne sa špecifikuje v texte

potreba ďalšieho výs kumu
potreba reš taurátors kého
výs kum u

čís lovanie mies tnos tí

bližšie možno prípadne špecifikovať aj
v položkovej tabuľke

musí sa zhodovať s číslovaním
v pamiatkovom výskume
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Príklady označovania jednotlivých položkovaných prvkov
m urivo

os tenie a výplne otvorov

prvky na horizontálnych konš trukciách

prvky na vertikálnych konštrukciách
om ietka
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