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Editorial

MONUMENT REVUE

Časopis na propagáciu vedeckého
poznávania pamiatkového fondu Slovenska
Ročník 1, číslo 1, 2012

Milí čitatelia,
mám zvláštnu poctu prihovoriť sa vám pri zrode nového časopisu Pamiatkového úradu SR (PÚ SR). Po 25. rokoch sme sa rozlúčili s Informátorom Archívu Pamiatkového úradu SR, ktorý
dôstojne dohral svoju historickú rolu. V nadväznosti na jeho najlepšie tradície začíname písať novú stať v našej edičnej činnosti
a dúfame, že s rovnakým úspechom vydrží aspoň ďalšie štvrťstoročie. Je to predovšetkým zásluha vás, našich priaznivcov, čitateľov a autorov, ktorí ste nás svojím záujmom inšpirovali a motivovali premeniť interný bulletin na ozajstný odborný časopis.
Pokúsime sa posunúť obsahovú náplň na vyššiu kvalitatívnu úroveň, chceme vás zaujať výsledkami aktuálneho vedeckého bádania, prezentovať historické dokumenty vypovedajúce o bohatstve pamiatkového fondu Slovenska a zároveň vám poskytnúť
vlastný publikačný priestor. K novému životu patrí aj nový názov,
ktorý bol nápadom našej priateľky a kolegyne archeologičky Renaty Glaser-Opitzovej a ktorej preto patrí naša veľká vďaka.
O čom vlastne bude Monument revue? Hlavným pilierom
budú štúdie a články zamerané na propagáciu vedeckého poznávania pamiatkového fondu formou archívno-historických
výskumov. Našou snahou je propagovať archívne pramene ako
zdroj retrospektívnych informácií o pamiatkach, a zároveň aj ich
vlastný podiel na slovenskom kultúrnom dedičstve. Ponúkame
tiež publikačný priestor na široké spektrum príspevkov o vedeckovýskumnej činnosti PÚ SR nielen z dejín architektúry a výtvarného umenia, ale aj histórie, archeológie, etnológie, chémie,
reštaurovania či informatiky. Ďalším pilierom časopisu bude
monumentológia ako samostatná vedecká disciplína, ktorej
môžeme priznať atribúty aplikovanej a interdisciplinárnej vedy.
Chceme sa venovať historickému vývoju teórií a zásad ochrany
pamiatok v minulosti a konfrontovať ich so súčasnými koncepciami. Nezastupiteľné miesto bude patriť profilom osobností.
Úcta k práci a poslaniu ľudí, ktorí postavili základy monumentológie a rozvíjali ich v ťažkých materiálnych a spoločenských podmienkach je cestou, ako pochopiť naše vlastné miesto a úlohu
v práci, ktorá nenachádza vždy adekvátne spoločenské uznanie
a ocenenie. Nevynecháme ani tradičné správy z odborných podujatí, ako aj glosy a recenzie najnovšej literatúry.
Vytýčili sme si náročné poslanie – budovať meno Pamiatkového úradu SR ako erudovaného vedeckovýskumného pracoviska,
ktoré využíva interdisciplinárne vedecké bádanie a jeho výsledky
aplikuje v každodennej pamiatkovej praxi. Plniť ho sa nám môže
podariť len s vašou pomocou, milí čitatelia. Dúfame, že mnohé
vaše mená sa ocitnú v zozname autorov a prispievateľov Monument revue a že časopis vás bude inšpirovať ku kritickému mysleniu, tvorivosti a autorskému písaniu.
■
Dočítania, drahí priatelia!
Martina Orosová
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Reštaurovanie v 50. rokoch 20. storočia
Podiel doc. akad. mal. Iriny Mészárosovej-Krukovskej
na ochrane pamiatkového fondu

Ve d a a v ý s k u m

MAGDALÉNA BRÁZDILOVÁ

V

ostatnom čase nastal v koncepcii práce Archívu Pamiatkového úradu SR značný posun smerom ku kvalitatívnejšiemu a kvantitatívne širšiemu rozsahu odborných
prác smerujúcich k otváraniu informácií z bohatého archívneho materiálu písomností. Je potešiteľné, najmä pre odborných bádateľov, že popri sústavnom spracovávaní archívnych
zbierok sa vo zvýšenej miere a s väčšou intenzitou venuje
pozornosť komplexnému odbornému triedeniu a spracovávaniu jednotlivých archívnych fondov. Ako pilotný vedeckovýskumný projekt bola vybratá problematika reštaurovania
v 50. rokoch 20. storočia, tvoriaca organickú súčasť fondu
Slovenský pamiatkový ústav 1951 – 1958. Doteraz bol preskúmaný materiál členený na lokality od písmena A po K.
Získané informácie ukázali závažnosť problémov realizácie
reštaurátorských prác, v rámci ktorých sa za pochodu riešili
dovtedy komplexne nespracované problémy metód a metodiky reštaurovania. Vykryštalizovali sa konkrétne otázky počas realizácií každého pamiatkového objektu osobitne.

Reštaurovanie oltára sv. Alžbety v Dóme sv. Alžbety v Košiciach v r. 1957.
Foto: Archív PÚ SR

Detail oltára sv. Alžbety pred reštaurovaním. Foto: Archív PÚ SR

Reštaurovanie ako špecializovaná samostatná výtvarná
disciplína je podstatnou mierou založená na poznaní umeleckých techník a technológií. Zároveň je však priamo závislá aj na kooperácii a využívaní výsledkov ďalších odborných
vedných disciplín. V tomto smere sa v povojnových 50. rokoch 20. storočia, okrem pomerne intenzívnej realizačnej
činnosti na významných pamiatkových objektoch na celom
území Slovenska, naliehavo riešila aj problematika metodického usmerňovania obnovy a reštaurovania. Počas týchto rokov sa tvorili (inštitucionálne) základy formulácií konzervácie
a reštaurovania, prirodzene determinované vtedajšími poli-
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ticko-hospodárskymi podmienkami. A tak v prvom desaťročí
fungovania Slovenského pamiatkového ústavu sa otázky obnovy riešili priamo na prebiehajúcich akciách.
Popri expertíznej činnosti Dr. Alžbety Güntherovej-Mayerovej sa v tomto neľahkom období významnou mierou na
formulovaní potrieb a stanovovaní metodiky reštaurovania
podieľala interná pracovníčka ústavu akad. mal. Irina Mészárosová-Krukovská. Vypracovávala takmer všetky zámery reštaurovania a riešila kľúčové otázky jednotlivých subjektov
reštaurovania. Pôsobila tak v teoretickej rovine, ako aj v praktickom výkone reštaurátorskej činnosti svojou priamou účasťou na konkrétnych projektoch. Neskôr sa k nej ako ďalší odborný pracovník s reštaurátorským vzdelaním pripojil akad.
mal. Pavol Fodor a potom aj prof. Karel Veselý.
Treba povedať, že v sledovanom období sa hľadajú spôsoby, akými sa pamiatky ošetrujú, akými prostriedkami budú
konzervované, akým spôsobom budú dopĺňané v prípadoch
nutných rekonštrukcií, ale aj akými nástrojmi sa práce realizujú, teda rozsah zásahov a reverzibilita úkonov. Vo vysokej miere sa na reštaurovaní podieľali výtvarníci bez špecializovaného
štúdia, ktorí vykonávali reštaurátorské práce popri vlastnej tvorivej činnosti, napr. P. J. Kern, M. Jordán, J. Hučko, ďalšie frekventované mená reštaurátorov sú J. Alló, Makovínyi, Lerch, M.
Štalmach a iný.
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Z prvých archívnych materiálov sa dozvedáme o adaptáciách takých významných objektov, ako sú napr. Kostol sv.
Egídia v Bardejove, rotunda v Bíni, takmer všetky kostoly na
území Bratislavy, Thurzov dom v Banskej Bystrici či Sobášny
palác v Bytči a ďalších. Azda najmarkantnejšie nám situáciu
v týchto rokoch priblíži realizácia reštaurátorských prác na
fasádach a v podjazde Primaciálneho paláca v Bratislave, a to
najmä jeho sochárskej výzdoby v tympanóne čelnej fasády.
Reštaurovanie prebiehalo v troch etapách. Výkony boli podrobne sledované na častých komisionálnych rokovaniach,
kde boli vždy vyslovené pripomienky k vykonaným prácam.
Reštaurátori predkladali nielen ponuky, vrátane reštaurátorských výskumov (z hľadiska dnešného pohľadu bol výskum
len informatívny, málo prepracovaný do hĺbky), ale tiež sa
predkladali výpisy z reštaurátorských denníkov. Tak sa z archívnych spisov dozvedáme, že práce boli najprv zadané kolektívu akad. soch. J. Hučku, neskôr boli rozčlenené, pridal sa
kolektív vedený akad. soch. Makovínyim, ako aj akad. soch.
Lerchom a ďalšími. Z vývoja udalostí na komisionálnych rokovaniach vieme, že napriek predkladaným technológiám a súpisom reštaurátorských materiálov tieto neboli dodržiavané
a aj medzi samotnými reštaurátormi dochádzalo k rozporom.
Kritizované boli práce J. Hučku, ktorý nedodržal technologickú disciplínu, nepoužil v ponuke uvádzané a odsúhlasené
reštaurátorské materiály. Podľa správy I. Mészárosovej a P.
Fodora z roku 1957 neboli rešpektované ani požiadavky Slovenského pamiatkového ústavu. Superkolaudácia prác, ktorá
prebiehala počas troch dní (6. – 8. mája 1958), bola zo strany
jednotlivých zložiek reprezentatívne obsadená kolaudátormi – osobnosťami vtedajšieho výtvarného diania, ako aj pracovníkmi z pamiatkovej oblasti. Účastníkmi boli reštaurátor
akad. soch. L. Pollák, sochári L. Beisetzer, L. Snopek, V. Vavro
a ďalší, z Čiech prišli sochári Brucha a V. Bartuněk. Za pamiatkarov sa komisie zúčastnili I. Mészárosová, A. Jursa, J. Schlögl
a J. Šufliarsky. S celkovou problematikou reštaurátorských
prác oboznámila prítomných účastníkov I. Mészárosová, ktorá predniesla analýzu celého priebehu reštaurovania od zadania prác, schvaľovacích procesov jednotlivých etáp, až po
ich kolaudácie.1 Nezastupiteľný je práve podiel tejto reštaurátorskej osobnosti vtedy začínajúcej generácie slovenského
reštaurovania povojnových rokov, ženy s hlbokým zmyslom
pre chápanie principiálnych problémov reštaurovania, ktorá
neskôr na Vysokej škole výtvarných umení vychovala niekoľko generácií reštaurátorov pôsobiacich aj dnes v teréne. Významná je aj jej priama reštaurátorská činnosť, keď už v 50.
rokoch v spolupráci s prof. Karolom Veselým reštaurovala okrem iného aj tabuľové maľby hlavného oltára Dómu sv. Alžbety v Košiciach.
Pôvodne boli práce na reštaurovaní košického oltára zadané maliarovi Petrovi Júliusovi Kernovi. Kern bol starostlivo
kontrolovaný komisiami, ale pre vyslovenú nespokojnosť
s jeho reštaurátorskými postupmi boli vyžiadané viaceré
odborné posudky vykonaných prác. F. Petr zo Štátneho pamiatkového ústavu v Prahe podrobne písomne zhodnotil
práce na košických oltároch zachovaných v havarijnom stave.
Konštatoval, že drevo napadnuté červotočom spráchnivelo,
stratilo svoju pevnosť a objem. Rozmery pamiatky sa z toho
dôvodu zmenšili, polychrómia sa zdvihla a podkladová vrstva
polychrómie na všetkých súčastiach oltára vo viacerých miestach absentovala a opadávala. F. Petr vyslovil výhrady ku konzervácii pamiatky, ktorú označil za nedostatočnú. Kern tieto
práce realizoval nástrekom najskôr liehom a potom vodou,
následne prilepil vrstvu polychrómie „dextrinom“. Ďalej vyko-
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nal petrifikáciu roztokom šelaku a damarovej živice, červotoč
umŕtvoval zmesou petroleja s olejom, chodbičky červotoče
umŕtvoval roztokom parafínu. Doc. Petr videl práve v tomto
postupe hlavnú príčinu chabého výsledku Kernovej práce,
navyše zistil, že niektoré časti oltára neboli petrifikované vôbec. Následne navrhol jedenásť bodov, ktoré mali pomôcť

Plastika sv. Márie
Magdalény
z Danišoviec, lipové
drevo, výška 117 cm,
vznik okolo roku 1400.
Reštaurovali bratia
Heřman a František
Kotrbovci. Pred
reštaurovaním bolo
drevo sčervotočené,
pôvodná polychrómia
porušená. Plastika
bola podrobená
neodborným
zásahom s mnohými
nevhodnými
olejovými retušami.
Podklady (kriedové)
boli uvoľnené,
zlátenie rúcha
silne poškodené.
Konzerváciu
a reštaurovanie
plastiky realizovali
na jeseň 1954 – jeseň
1955.
Plastika sa nachádza
v zbierkach Spišského
múzea v Levoči.
Foto: Archív PÚ SR

zlepšiť výsledky reštaurovania. Navrhol tiež zmeny na reštaurátorských postoch, na ktoré neskôr nastúpili bratia Franitšek
a Heřman Kotrbovci z Brna (plastiky, architektúra) a kolektív
vedený prof. akad. mal. K. Veselým (tabuľové maľby).2
Reštaurovanie oltára prebiehajúce takmer celé desaťročie
bolo akciou, ktorá overovala schopnosti samotných realizátorov, ale aj pracovníkov pamiatkovej ochrany. Vyžiadalo si
novú petrifikáciu všetkých súčastí oltára, dodržiavanie technologických postupov pri upevňovaní polychrómie k podložke, dôkladné vyčistenie poškodených miest, diferencované
riešenie tmelenia – hrubé a nie celkom čisté tmelené časti
museli byť opravené dotmelením, ale aj nahradené novými
tmelmi. Staré, prípadne nanovo realizované nevhodné retuše mali byť odstránené, všetky premaľby sňaté, silný nános
pokostovej vrstvy sa mal zmierniť, resp. odstrániť a očistená
pôvodná polychrómia mala byť retušovaná starostlivo, s výtvarným citom. Aj časti chýbajúcej architektúry oltára mali
byť doplnené a reštaurátorsky upravené. Všetky tieto navrhnuté postupy boli dôsledne kontrolované až do ukončenia
celej akcie, čo dokladá obsiahly spisový archívny materiál.
Zo zachovaného množstva písomností bude možné po
podrobnom spracovaní zložiť mozaiku problematiky reštaurovania v sledovanom období naozaj podrobne. Jednotlivé
reštaurátorské akcie bude možné podložiť konkrétnymi časovými údajmi a obsahom odborného výkonu reštaurátorov,
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ale aj konkrétnych odborných pamiatkových pracovníkov vrátane ich podielu na usmerňovaní reštaurátorskej
činnosti. V neposlednom rade sa zviditeľní aj práca investorských zložiek, ktoré sa na týchto prácach v prvom
desaťročí povojnového obdobia zúčastňovali. Isteže,
vzhľadom na rozsah zachovaného archívneho spisového materiálu pôjde o prácu dlhodobejšieho charakteru,
ktorá si vyžaduje odborné znalosti a rozhľad umožňujúci dôslednú selekciu vyčlenenia podstatných údajov
od podružných problémov spojených s reštaurátorskou
praxou.
■

1
Archív PÚ SR, fond Slovenský pamiatkový ústav (f. SPÚ), šk. 25. Bratislava, pamiatková obnova a reštaurovanie Primaciálneho paláca, 1955
– 1958.
2
Archív PÚ SR, f. SPÚ, šk. 48. Košice, pamiatková obnova Dómu sv.
Alžbety, reštauračné úlohy a schvaľovací výmer, 1955 – 1957.

Reštaurovanie plastík na tympanóne Primaciálneho paláca v Bratislave v roku
1955. Foto: Archív PÚ SR

Irina Mészárosová-Krukovská
(1925 – 2012)
Štúdium odboru reštaurovania začala na oddelení kreslenia Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave a pokračovala na oddelení kreslenia a
maľby na novovzniknutej Pedagogickej fakulte Univerzity
Komenského. Štúdium ukončila ako jedna z prvých žiačok
prof. K. Veselého na Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave, kde následne pôsobila
v rokoch 1953 – 1955 ako asistentka svojho profesora. V rokoch 1956 – 1959 bola zamestnaná ako odborná pracovníčka v Slovenskom pamiatkovom ústave, resp. v Slovenskom
ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave. Tu ako prvá profesionálna pracovníčka reštaurovania
vykonávala priekopnícku prácu – spracovávala zámery na
reštaurovanie takmer všetkých v tom čase zamýšľaných
projektov reštaurovania. Zásadovosť a vysokú profesionalitu v odbore preukázala vo svojom principiálnom postoji
ako odborníčka zastávajúca názory Dr. Alžbety Güntherovej. Presadzovala potreby hodnotenia umeleckého diela –
pamiatky ako aktívne pôsobiaceho na vnímateľa v zmysle
výtvarnej syntézy a vedeckosti. Pri reštaurovaní tabuľových
malieb hlavného oltára z Dómu sv. Alžbety v Košiciach vystupovala proti vtedy proklamovanej úspornosti a tzv. hospodárnosti prezentovanej vtedajšou politickou reprezentáciou.
Svojou špecializáciou na tabuľovú maľbu, závesný obraz, drevenú polychrómovanú plastiku a nástennú maľbu
je Irina Mészárosová-Krukovská reprezentantkou širokého
spektra prác. Do jej rúk boli zverené vzácne gotické diela,
akým sú napr. krídla oltára Kristovho príbuzenstva z rím. kat.
kostola v Smrečanoch, ktoré reštaurovala v rokoch 1957 –
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1959. V spolupráci s J. Rybárikom reštaurovala aj vzácnu pamiatku – renesančný arkier a tzv. Malý kabinet na Bratislavskom hrade. Bola členkou kolektívu reštaurujúceho Dóm sv.
Martina v Bratislave a ďalšie pamiatky. V roku 1969 sa stala
pedagogičkou odboru reštaurovania na VŠVU v Bratislave a
svoje ambície zavŕšila získaním titulu docentky v roku 1976.
Po odchode prof. Veselého sa stala vedúcou katedry reštaurovania (1989 – 1990) a na tomto poste zotrvala do svojho
odchodu do dôchodku v roku 1990.
MB

Bočný oltár sv. Príbuzenstva v Kostole Očisťovania Panny Márie
v Smrečanoch. Foto: Archív PÚ SR

Monument revue 1 / 2012

Veda a výskum

Chemicko-technologické oddelenie
PÚ SR – história a súčasnosť
EVA KLUČKOVÁ
JANA ŽELINSKÁ

V

roku 2011 sme si pripomenuli 60. výročie vzniku prvej
štátnej pamiatkovej organizácie, Slovenského pamiatkového ústavu. Pamiatkový ústav bol zriadený v roku 1951
výnosom Povereníctva školstva, vied a umení č. 9864-I/5 z 15.
marca 1951 s účinnosťou od 1. januára 1951. Dovoľujeme si
pri tejto príležitosti pripomenúť aj vznik a vývoj chemicko-technologického oddelenia.
V náplni Pamiatkového ústavu bola aj reštaurátorská činnosť, ku ktorej vedúci oddelenia reštaurovania akad. mal.
Pavol Fodor zabezpečil zriadenie fyzikálno-chemického laboratória. Odbor reštaurovania sa skladal z oddelenia reštaurovania a fyzikálno-chemického laboratória. Náplň odboru
reštaurovania sa v priebehu jeho trvania menila. V kratších
časových intervaloch bolo k odboru priradené aj oddelenie
výtvarných pamiatok.
Fyzikálno-chemické laboratórium ako súčasť odboru reštaurovania začalo naplno pracovať v roku 1960, po príchode
Ing. Oľgy Šujanovej a Ing. Teodory Maňkovej. Základné vybavenie laboratória bolo zabezpečené v provizórnych priestoroch v budove SNM na Vajanského nábreží v Bratislave. Začalo sa spracovávaním vzoriek, ktoré sa odoberali pri prieskumných prácach od roku 1955. Zároveň boli odskúšavané
aplikácie metód kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy na materiálové rozbory pamiatkových predmetov a objektov. Ďalej
bola odskúšaná vhodnosť jednotlivých dostupných syntetických živíc na zalievanie úlomkov polychrómie na zhotovenie
mikronábrusov vzoriek. Na určenie druhov bielkovinového
spojiva bola aplikovaná papierová chromatografia. Po nástupe Ing. Slavomíra Motaja boli uvedené do prevádzky aj
dva rtg prístroje, stolový a zubársky, ktoré boli vyradené zo
zdravotníckych zariadení, Heyrovského polarograf nahradil
emisný spektrograf na prvkovú analýzu. Prednostne sa realizovali fyzikálno-chemické prieskumy z pamiatok reštaurovaných v rámci odboru. Okrem toho sa robili prieskumy pamiatok, ktoré reštaurovala VŠVU Bratislava, galérie, múzeá, a tiež
podnik Dielo. Sporadicky sa vykonávali rozbory pre úsek
ochrany prírody. Pracovníci laboratória spolupracovali aj na
architektonických a archeologických výskumoch stavebných
pamiatok. V roku 1966 vypracovali projekt a sami pracovali
na asanácii dreveného ev. a. v. kostola v Paludzi, ktorý bol vo
vysokej miere napadnutý drevokaznou hubou drevokazom
slzivým. Tento objekt bol úspešne rozobratý a presťahovaný zo záplavovej oblasti priehrady Liptovská Mara. Rovnako
spolupracovali pri prenesení rím. kat. kostola z Liptovskej
Mary a kaštieľa z Parížoviec, ako aj pri transfere nástenných
malieb.

Veda a výskum

Generálna riaditeľka PÚ SR PhDr. Katarína Kosová a vtedajší veľvyslanec
Japonska pri otváraní pracoviska elektrónovej mikroskopie v roku 2006
Foto: archív ChTO

Pracovná náplň laboratória bola predovšetkým v týchto
oblastiach: fyzikálno-chemické analýzy pre prieskum a obnovu pamiatok, vedeckovýskumné práce v technológii a dokumentácii pamiatok, teoretické práce v oblasti teórie a metodiky pamiatkovej starostlivosti, vypracovanie technických
príručiek, kontrola reštaurátorských postupov. Z výskumných
úloh spomenieme napr. výskum historických škárových mált
a omietok, ktorým sa dopĺňali poznatky o historickej stavebnej technológii na Slovensku; výskum stredovekých nástenných malieb; výskum neolitickej keramiky; výskum vplyvu
ovzdušia najmä na pamiatky z kameňa; ďalej bol vykonaný
prieskum klimatických a mikrobiologických podmienok
v pamiatkových objektoch na Slovensku a riešenia mnohých
ďalších technologických problémov v pamiatkovej obnove.
Rozsiahlou vedeckovýskumnou prácou bola Technická do-
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hrade. V roku 1976 bola reštaurátorská činnosť delimitovaná
do Ústredia umeleckých remesiel. Fyzikálno-chemické laboratórium sa reštrukturalizovalo, vznikol Chemicko-technologický odbor s dvomi oddeleniami pod vedením Ing. Oľgy
Šujanovej. Jedno z oddelení bolo zamerané na výskum výtvarných pamiatok (Ing. T. Maňková, E. Klučková, Ing. S. Štefánik) a druhé (Ing. I. Cebecauer, Ing. M. Mirza, Ing. Rozinaj)
sa venovalo technológii obnovy
stavebných pamiatok (omietky, kameň, drevo, statika).
V roku 1981 vznikli ako súčasť
Ústredia štátnej pamiatkovej starostlivosti Štátne reštaurátorské
ateliéry (ŠRA), do ktorých bol spolu
s reštaurátormi z Ústredia umeleckých remesiel začlenený aj Chemicko-technologický odbor (CHTO).
Laboratóriá boli načas vysťahované
z priestorov na Hrade do provizórnych, nedostatočných priestorov
v tzv. unimobunkách v Lamači. Po
zrekonštruovaní obytného domu na
Leškovej 17 bola v roku 1985 opäť
naplno obnovená činnosť CHTO.
V Štátnych reštaurátorských ateliéroch, ktoré boli príspevkovou organizáciou, bola pôsobnosť odboru
CHTO rozšírená na celé Slovensko,
Mgr. Martina Stillhammerová a Eva Klučková pri elektrónovom mikroskope. Foto: archív ChTO
kde sa vykonávali výskumné a prieskumné práce aj pre múzeá a galérie, ako aj pre reštaurátorov a konzervátorov pracujúcich ako voľní
umelci. Odbor mal deväť pracovníkov, takže sa časť mohla venovať aj
praktickým skúškam a overovaniu
technológií obnovy a reštaurovania
priamo v teréne. Vedúcim odboru
bol Ing. Ivan Cebecauer, Ing. Karol
Bayer sa zaoberal technológiou reštaurovania, Ing. Daniela Straková-Cebecauerová bola špecialistkou
na drevo, RNDr. Miroslav Lipovský
špecialistom na kameň. Väčšia časť
pracovníkov sa venovala analýzam
maliarskej vrstvy a polychrómie: Eva
Klučková, Ing. Jana Želinská, Ing.
Tatjana Bayerová, Ing. Mária Krajčírovičová, Ing. Jana Sanyová-Kunová.
Čo sa týka prístrojového vybavenia,
podarilo sa získať kvalitný optický
mikroskop s polarizáciou Jenapol-u
Ing. Daniela Cabecauerová vo svojej pracovni. Foto: archív ChTO
a infračervený spektroskop na analýzu organických materiálov. Zakúpený a nainštalovaný bol aj nový
ako aj vzorky na určenie druhu dreviny. Fyzikálno-chemické rtg prístroj. Avšak s ľútosťou, vzhľadom na trojnásobné sťalaboratórium okrem vlastnej pracovnej náplne deväť rokov hovanie a opotrebovanosť (poškodenú optiku), bol vyradený
zabezpečovalo činnosť sekretariátu a vedeckého sekretára z evidencie emisný spektrograf slúžiaci hlavne na prvkovú
československého komitétu ICOMOS.
analýzu vo farebných vrstvách.
V roku 1974 bolo laboratórium presťahované do zrekonPočas obdobia fungovania ŠRA bolo vypracovaných
štruovaných priestorov bývalých kasární na Bratislavskom množstvo výskumných a prieskumných úloh, technolokumentácia drevených polychrómovaných plastík, v ktorej
bolo od roku 1969 do roku 1972 spracovaných 95 gotických
sôch. Sochy boli zdokumentované fotograficky, rtg snímkovaním, zmerané boli typologické znaky, podľa ktorých sa
dali porovnať rezbárske dielne, vykonaná bola stratigrafická
analýza na vzorkách polychrómie. Boli odobrané vzorky na
fyzikálno-chemickú analýzu pigmentov, podkladov a spojiva,
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gických návrhov a postupov na riešenie konzervátorských
a reštaurátorských prác. Z tohto počtu vyberáme napr. akcie
v Banskej Štiavnici, kde boli vykonané prieskumy fasád objektov Kalvárie, ako aj prieskumy drevených reliéfov v kaplnkách Kalvárie, prieskumy omietok, mált, kameňa a nástenných malieb na Starom i Novom zámku, prieskum Morového
stĺpa, nástenných malieb v hoteli Metropol, v objekte Starej
nemocnice, na radnici, preskúmané boli renesančné trámové
stropy v meštianskych domoch. Veľkou akciou bol prieskum
kaštieľa vo Sv. Antone, kde sa robili analýzy mált, omietok,
kamenných článkov, nástenných malieb na fasáde, v interiéri
na poschodí a v kaplnke, analýza tapiet atď. V Bardejove bol
urobený prieskum nástenných malieb, kamenných článkov,
krovu a kazetového stropu radnice; prieskum omietok a kamenných článkov Kostola sv. Egídia, prieskum fasády Šarišského múzea, ako aj omietok z mestského opevnenia. K významným akciám patril prieskum, posúdenie stavu a návrh
na obnovu travertínovej mohyly M. R. Štefánika na Bradle.
Preskúmané boli barokové oltáre a kazateľnica z Kostola sv.
Štefana v Beckove. K rozsiahlym výskumom patrili kaplnky
v ranobarokovej Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, kde boli
analyzované vzorky z oltárov, nástenných malieb a zasolenej
a rozpadávajúcej sa štukovej výzdoby. Nesmieme zabudnúť
na množstvo výskumov v Bratislave. Vo františkánskom kostole Zvestovania Pána bol vykonaný prieskum gotických nástenných malieb, barokových plastík, rokokovej kazateľnice,
loretánskej kaplnky, ako aj fragmentov pôvodného portálu.
S Oblastným reštaurátorským ateliérom (ORA) Bratislava sme
spolupracovali pri obnove a reštaurovaní Grassalkovichovho paláca, vykonali sme prieskum nástenných malieb v Sale
terrene, na schodisku a v kaplnke, prieskum zlátených prvkov v hlavnej sále, balustrád, lustrov a ďalších prvkov paláca.
S ORA Bratislava sme tiež riešili reštaurovanie plastík na oplotení Úradu vlády, pre poľských reštaurátorov sme vypracovali prieskum malieb v Kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom
paláci. K významným prieskumom patrili barokové nástenné
maľby od P. Trogera v kostole a ďalších objektoch kláštorného
komplexu sv. Alžbety; posúdený bol stav dreveného obloženia v Esterházyho paláci, krov a strešná krytina v Segnerovej
kúrii a i.
Nesmieme zabudnúť na množstvo prieskumov v Levoči, najmä oltáre v Kostole sv. Jakuba, trámové stropy v radnici a v meštianskych domoch, nástenné maľby na chodbe
kláštora minoritov a ďalšie sochy, obrazy a kamenné prvky
reštaurované v ORA Levoča. K veľkým levočským akciám patrilo reštaurovanie evanjelického dreveného artikulárneho
kostola v Kežmarku, kde sa CHTO podieľalo okrem prieskumu zrubov, dreveného obloženia, nástenných malieb, oltára,
kazateľnice, krstiteľnice a organu aj na technologickom návrhu hlinenej omietky (mazanice), ktorá je použitá na fasádach
kostola. V Košiciach treba pripomenúť prieskumy v Dóme
sv. Alžbety, a to hlavného oltára sv. Alžbety, plastík Kalvárie,
závesnej plastiky Immaculaty vo svätožiare, vitráží, kupoly
veže, posúdenie a technologický návrh na sanáciu drevenej
konštrukcie krovu a konzervovanie a obnovu kamenných
článkov. Taktiež bol vykonaný prieskum nástenných malieb
a kamenných prvkov v interiéri, ako aj prieskum pastofória
a hlavného portálu Kaplnky sv. Michala. V dominikánskom
kostole boli posúdené poruchy v omietkach klenby lode a fyzikálno-chemický prieskum stropnej nástennej maľby.

Veda a výskum

V roku 1994 boli ŠRA zlúčené so Slovenským ústavom
pamiatkovej starostlivosti a vznikol Pamiatkový ústav. Vedúcou oddelenia sa stala Ing. Daniela Cebecauerová. Z CHTO
postupne odišlo päť pracovníkov. Chemicko-technologický
odbor sa personálne zmenšoval až na štyri miesta. Po odchode manželov Bayerovcov v roku 1996 nastúpila Mgr. Martina
Stillhammerová. V roku 2000 boli laboratóriá presťahované
z priestorov na Leškovej ulici do sídla Pamiatkového ústavu
na Cestu na Červený most. Po niekoľkoročnom opakovanom
úsilí (najmä pracovníkov CHTO) sa podarilo získať nové prístrojové vybavenie pre CHTO a Oddelenie grafickej dokumentácie z kultúrneho grantu japonskej vlády. CHTO dostalo
skenovací elektrónový mikroskop JEOL JSM-6060 LA s energo-disperzným analyzátorom EX-23000 BU, čím sa zvýšila
technická a výpovedná hodnota výskumných prác.
V súčasnosti pracuje odborné laboratórium s tromi stálymi zamestnancami pod vedením Ing. Jany Želinskej, PhD.
Pod názvom Chemicko-technologické oddelenie je zaradené
spolu s Oblastnými reštaurátorskými ateliérmi do Úseku pre
reštaurátorské činnosti Pamiatkového úradu SR. Medzi najvýznamnejšie aktivity CHTO za posledné desaťročie patria
spoluúčasť na medzinárodných projektoch Výskum a dokumentácia stredovekých nástenných malieb v Karpatskej kotline a Výskum a dokumentácia drevených maľovaných stropov
a empor v Karpatskej kotline, v rámci ktorých boli realizované
prieskumy románskych a gotických nástenných malieb a drevených kazetových maľovaných stropov a empor v kostoloch
na juhovýchodnom Slovensku a v severnom Maďarsku. V rokoch 2003 – 2006 prebiehal ďalší medzinárodný výskumný
projekt EVK4-CT-2002-00084 – ROCEM Románsky cement
na efektívne reštaurovanie stavebných pamiatok, ktorého
cieľom bolo znovuuvedenie pôvodného historického materiálu, ktorý bol úspešne používaný na fasádach mnohých
reprezentačných budov v Európe na prelome 20. storočia,
spolu s pracovnou technológiou, do reštaurátorskej praxe
(www.pamiatky.sk/pamiatky/ochrana-pamiatkoveho-fondu/
rocem-/). V roku 2006 bola úspešne ukončená dodávka technologických zariadení v celkovej výške 15 mil. Sk, získaných
z japonského kultúrneho grantu pre Pamiatkový úrad SR (Výročná správa PÚ SR, 2005).
V rámci spolupráce so Slovenskou národnou knižnicou
v Martine CHTO v roku 2009 spolupracovalo na projekte
APVV-0165-06 Prieskum, konzervovanie a kultúrno-historické zhodnotenie pergamenových dokumentov v SNK v Martine. Metódou SEM-EDS boli analyzované pigmenty použité
v maľbe iniciál na pergamenových dokumentoch z 11. – 13.
storočia. Analýzy boli doplnené o určenie optických a morfologických vlastností jednotlivých pigmentov v optickom
mikroskope.
V rámci plnenia hlavných úloh Pamiatkového úradu SR
činnosť CHTO nadviazala na monitoring všetkých drevených chrámov v Karpatskom regióne realizovaný v minulosti.
V roku 2011 bol realizovaný monitoring drevených chrámov
slovenskej časti Karpatského oblúka zapísaných do zoznamu
UNESCO týkajúci sa východoslovenských a stredoslovenských chrámov (Bodružal, Hervartov, Kežmarok, Ladomírová, Ruská Bystrá, Hronsek, Leštiny, Tvrdošín). V rámci monitoringu bola sledovaná relatívna vzdušná vlhkosť v interiéri
objektu a relatívna vlhkosť dreviny. Rovnako bol sledovaný
aj stav drevnej hmoty v interiéri a exteriéri objektu, oltárov a
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Ing. Karol Bayer pri odbere vzoriek na fasáde Grassalkovichovho paláca v roku 1993
Foto: archív ChTO

Ing. Jana Želinská pri odsoľovaní nástennej maľby na Bielej ulici v
Bratislave v roku 1987. Foto: archív ChTO

Mgr. Katarína Pagáčová pri odbere vzoriek v Kostoľanoch pod Tribečom
v roku 2007. Foto: archív ChTO

mobiliárov, ako aj aktivita drevokazných organizmov (www.
pamiatky.sk/pamiatky/data/File/unesco/drev_kostoly_monitoring.pdf ).
Ďalší záujem CHTO sa sústredil na tabuľové maľby a ikonostasy východoslovenského regiónu. Výsledky z celého
radu exaktných analytických metód prezentovala súčasná
vedúca oddelenia Ing. Jana Želinská, PhD. na medzinárodnej
vedeckej konferencii v roku 2011. Technologickú výstavbu
ikonopisnej maľby reprezentovali vzorky odobraté z tabuľových malieb ikonostasu z gréckokatolíckeho Kostola sv. Juraja Veľkomučeníka v Jalovej. Všeobecné závery pre používané
materiály, ako sú podložky, podklady, farebné vrstvy a lazúry
charakteristické pre ikonopisnú maľbu stredokarpatského regiónu 17. – 19. storočia, bolo možné formulovať na základe
výskumov ikonostasov a nástenných malieb z Kalnej Roztoky,
Bodružalu, Jalovej, Matysovej, Šmigovca, Ruskej Bystrej, Jedlinky, Uličského Krivého, Topole a ďalších.
Chemicko-technologické laboratórium Pamiatkového
úradu SR je jediné pracovisko na Slovensku zamerané na fy-
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zikálno-chemický a technologický prieskum a analýzy deštruktívneho a nedeštruktívneho charakteru
všetkých druhov hnuteľných pamiatok a nehnuteľných pamiatkových objektov. Je odborné, široko
špecializované pracovisko, ktoré realizuje výskumné
a prieskumné práce priamo súvisiace s reštaurovaním a pamiatkovou obnovou. Svoje služby poskytuje
nielen Pamiatkovému úradu SR a iným pamäťovým
inštitúciám, ale aj súkromným vlastníkom pamiatok
na Slovensku i v zahraničí. Aktívne sa zapája do špecializovaných vedeckých projektov, ktorými významne prispieva k rozšíreniu poznatkov o pamiatkovom fonde
Slovenska a jeho obnove.
■
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Pamiatkový úrad SR
ako vedeckovýskumné pracovisko
MARTINA OROSOVÁ

P

amiatkový úrad SR je špecializovaným orgánom štátnej
správy na ochranu pamiatkového fondu Slovenska. Táto
činnosť si vyžaduje špecifické vedomosti a zručnosti, založené na vedeckom poznaní a na vedeckých metodologických
princípoch. Vedecká a výskumná činnosť je preto nevyhnutnou a neoddeliteľnou súčasťou práce Pamiatkového úradu
SR, ktorá nadväzuje na 60. ročnú tradíciu slovenských pamiatkových orgánov.
Prioritou Slovenského pamiatkového ústavu (1951 – 1958)
bol základný a systematický výskum pamiatok a pamiatkových území, ako aj súpis a dokumentácia pamiatok a publikovanie získaných výsledkov. Podobne kládol dôraz na výskum,
prieskum, dokumentáciu a vedecké hodnotenie pamiatok aj
Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody
v rokoch 1958 – 1981. V tomto období sa uskutočňovali komplexné pamiatkové výskumy národných kultúrnych pamiatok, na ktorých sa zúčastňoval široký tím špecializovaných
odborníkov – historikov umenia, architektov, archeológov
a archivárov. Výsledky vedeckej práce pamiatkarov boli prezentované v jedinom zborníku svojho druhu Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, ktorý každoročne vychádzal
od roku 1966 do roku 1988. Vedeckovýskumná činnosť bola
zakotvená aj v štatúte Štátneho ústavu pamiatkovej starostlivosti (1981 – 1991). Vysoko špecializované reštaurátorské
a chemicko-technologické výskumy si vyžadovalo reštaurovanie pamiatok, múzejných a galerijných zbierok realizované v Štátnych reštaurátorských ateliéroch (1981 – 1994). Aj
Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti (1991 – 1994) zabezpečoval vedeckovýskumnú základňu vo veci starostlivosti
o pamiatkový fond Slovenska. Nedostatkom však bola absencia verejnej prezentácie výsledkov vedeckovýskumnej práce
pamiatkarov, ktorá bola prekonaná v čase existencie Pamiatkového ústavu (1994 – 1996 a 1999 – 2002). Odvtedy sa vedeckovýskumná činnosť pamiatkarov pravidelne prezentuje
na odborných podujatiach a v publikáciách rôzneho druhu.
Transformácia Pamiatkového ústavu na Pamiatkový úrad

Slovenskej republiky, teda poradného orgánu na rozhodovací, si vynútila zmenu v systéme práce zameranej od roku
2002 na výkon špecializovanej štátnej správy, vykonávanej
podľa zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
(pamiatkový zákon). Vedeckovýskumná činnosť je v pamiatkovom zákone zakotvená vo viacerých paragrafoch. Úlohy
Pamiatkového úradu SR priamo určuje § 10, podľa ktorého
úrad rieši a koordinuje odborné a výskumné úlohy a rozpracúva
teóriu a metodológiu ochrany pamiatkového fondu (§ 10, písm.
b), zabezpečuje rozvoj teórie a metodológie reštaurovania, buduje študijné, vývojové a analyticko-technologické pracovisko
a laboratóriá (§ 10, písm. i), zabezpečuje pamiatkové výskumy
a reštaurátorské práce (§ 10, písm. j), vykonáva a koordinuje dokumentačnú, vzdelávaciu, výchovnú, edičnú a propagačnú činnosť, (§ 10, písm. k). Okrem toho vedie archív v oblasti ochrany
pamiatkového fondu (§ 10, písm. h) a podieľa sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a
pamiatkových území a spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a partnerskými inštitúciami v zahraničí (§ 10, písm. n).
Hlavné vedeckovýskumné úlohy a projekty Pamiatkového
úradu SR sú zakotvené v Pláne hlavných úloh a sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu. Ďalšie projekty sa realizujú v spolupráci s akademickými, univerzitnými a inými organizáciami, príp. tvoria súčasť práce jednotlivých pracovísk
Pamiatkového úradu SR. Vo februári 2010 Pamiatkový úrad
SR úspešne zavŕšil akreditačný proces Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR na vydanie osvedčenia o spôsobilosti organizácie vykonávať výskum a vývoj v nasledujúcom
šesťročnom období (číslo CD-2009-40901/47392-1:11, 9. 2.
2010), čo je prirodzeným zavŕšením dlhoročnej tradície vedeckovýskumnej činnosti pamiatkových orgánov.
V prvom čísle Monument revue vám prinášame aktuálny
prehľad vedeckovýskumných projektov, ktoré Pamiatkový
úrad SR rieši v tomto roku. V ďalších číslach budeme publikovať čiastkové výsledky jednotlivých projektov z pera ich
riešiteľov.
■

Kaštieľ v Turčianskej Štiavničke. Foto: Archív PÚ SR
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Základný výskum pamiatkového fondu, revízia
Ústredného zoznamu pamiatkového fondu
a príprava Súpisu národných kultúrnych pamiatok
Slovenskej republiky

Z

ákladný výskum pamiatkového fondu a revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ÚZPF) je od roku
2000 nosnou vedeckovýskumnou úlohou Pamiatkového úradu SR. Jej harmonogram je postavený na postupnom spracovávaní aktualizačných listov jednotlivých nehnuteľných
a hnuteľných národných kultúrnych pamiatok (NKP) s aktualizáciou údajov z katastra, opisom stavu, vyhotovením fotodokumentácie, podrobným rozpisom objektovej skladby,
dôkladným poznaním a špecifikáciou pamiatkových hodnôt
NKP v rámci jedného okresu a kraja. Na riešení úlohy sa podieľajú krajské pamiatkové úrady so svojimi pracoviskami a
všetky odbory Úseku výkonu štátnej správy Pamiatkového
úradu SR. Základný výskum pamiatkového fondu a revízia
ÚZPF je koncipovaná ako dlhodobá, systematická úloha, koncepčne postihujúca viaceré aspekty ochrany pamiatkového
fondu. Jej primárny výstup slúži ako podklad na rozhodovania pri výkone štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového
fondu. Na revíziu ÚZPF úzko nadväzuje oprava údajov Automatizovaných registrov ÚZPF, zavádzanie digitálnej podoby
aktualizačných listov do Automatizovaného informačného
systému ochrany pamiatok, spracovanie návrhov na zmenu
vyhlásenia NKP, vyhlásenie NKP alebo zrušenie pamiatkovej
ochrany NKP.
Výsledky revízie ÚZPF sa ďalej prehlbujú komplexným
vedeckým spracovaním v jednotlivých dieloch edičného
radu Národné kultúrne pamiatky na Slovensku. Na textoch
sa autorsky podieľajú hlavne zamestnanci Pamiatkového
úradu SR, ale aj externisti z akademického, univerzitného
a iného odborného prostredia. Konečný výstup projektu je
komplexnou prezentáciou a syntézou najnovších poznatkov o pamiatkovom fonde a jeho hodnotách v jednotlivých
okresoch SR získaných terénnym, pramenným, analytickým
i komparatívnym výskumom a aktuálnych informácií, ktoré
sú súčasťou evidencie ÚZPF s náčrtom širších historických,
spoločenských, politických a kultúrnych súvislostí ovplyvňujúcich v danom historickom období formovanie skúmaného
územia a vývoj jeho výtvarného umenia, umeleckých remesiel a architektúry. Cieľom edície je sprístupnenie poznatkov
o pamiatkach a pamiatkových územiach a ich hodnotách ako
predpoklad osvojenia si znalostí o hodnotách kultúrneho dedičstva, vytvárania pozitívneho vzťahu k tomuto dedičstvu, a
tým aj aktívneho prístupu k jeho ochrane, obnove, prezentovaniu a ďalšiemu zachovaniu.
Súpis národných kultúrnych pamiatok SR je tvorený viacerými dielmi. Toto členenie vychádza zo súčasného územnosprávneho rozdelenia Slovenska na okresy, pričom jeden
diel mapuje pamiatky hlavného sídla a ostatných obcí okresu, prípadne viacerých okresov tvoriacich topografický celok.
Takto zvolená metodika umožňuje pracovať nielen s izolovanými javmi, ale dokáže postihnúť aj širšie súvislosti a vzťahy.
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V roku 2009 vyšiel vo Vydavateľstve SLOVART prvý diel edície
Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres Ružomberok. V súčasnosti finalizujú práce na druhom diele Národné
kultúrne pamiatky na Slovensku, okres Martin.
■

Kostol sv. Ladislava v Necpaloch. Foto: Archív PÚ SR
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Nominácia stredoeurópskej časti Limes Romanus
ako súčasti cezhraničnej lokality svetového dedičstva
UNESCO Hranice Rímskej ríše
ANNA TUHÁRSKA

V

rámci operačného programu EÚ Stredná Európa sa Pamiatkový úrad SR v období október 2008 – december
2011 podieľal na realizácii medzinárodného projektu Dunajský
limes – svetové dedičstvo UNESCO, ktorého cieľom bolo spracovanie návrhov na zápis podunajských (maďarských, slovenských a rakúskych) súčastí hraníc Rímskej ríše, tzv. Limes Romanus, do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Na projekte
sa pod vedením maďarského Úradu na ochranu kultúrneho
dedičstva (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) zúčastňovali
inštitúcie pamiatkovej ochrany, univerzity a tímy archeológov
z ôsmich európskych krajín (Maďarsko, Slovensko, Rakúsko,
Nemecko, Poľsko, Česká republika, Slovinsko, Veľká Británia).
Slovenskú časť projektu zabezpečoval Referát svetového kultúrneho dedičstva Pamiatkového úradu SR v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy a Archeologickým ústavom SAV v Nitre.

a stanovuje konkrétne
kroky na ich zabezpečenie v krátko-, strednoa dlhodobom horizonte.
V záujme lepšej koordinácie a účinnosti pri ich
realizácii bola vytvorená
riadiaca skupina združujúca vlastníkov a správcov národných kultúrnych pamiatok, dotknuté orgány verejnej správy a územnej
samosprávy a výskumné inštitúcie. Treťou ťažiskovou oblasťou projektu boli aktivity zamerané na prehlbovanie informovanosti o význame nominovaných lokalít a ich propagáciu. S týmto zámerom sa uskutočnili informačné stretnutia
s miestnymi obyvateľmi, bol zorganizovaný medzinárodný
seminár Danube Limes – Protection strategies, presentation
and management principles a obe lokality boli prezentované
v tlači, rozhlasových reláciách či formou výstavy Dunajský limes na Slovensku.
Hlavným výstupom projektu je nominačný dokument
Dunajský limes na Slovensku – rímske antické pamiatky na
strednom Dunaji, ktorý Slovenská republika predloží na posúdenie Centru svetového dedičstva k 1. februáru 2013. Nehmatateľným, avšak nemenej dôležitým výsledkom projektu
je zlepšenie poznania hodnôt nominovaných lokalít medzi
širšou verejnosťou a posilnenie spolupráce rôznorodého
spektra aktérov na poli ich ochrany, ktoré sú významným
predpokladom zachovania tohto výnimočného kultúrneho
dedičstva pre súčasné i budúce generácie. 
■

Zámerom projektu bolo prispieť k úsiliu o postupné rozšírenie lokality svetového dedičstva UNESCO Hranice Rímskej
ríše, ktorú v súčasnosti tvoria Hadriánov val, Antoninov val
(Veľká Británia) a Hornogermánsko-raetský limes (Nemecko),
o ďalšie úseky z celého rozsahu niekdajších hraníc Rímskej
ríše. Projekt sa zameriaval na dunajský úsek, ktorý bol definovaný ako špecifický riečny typ hranice, využívajúci prirodzenú bariéru vodného toku doplnenú pravidelne rozmiestnenými fortifikačnými objektmi. Z jeho slovenskej časti sa
predmetom nominácie stali národné kultúrne pamiatky Rímsky vojenský tábor Gerulata v Bratislave-Rusovciach a Rímsky
vojenský tábor v Iži (tzv. Kelemantia) pod spoločným názvom
Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji.
Projektové aktivity sa delili do viacerých oblastí v nadväznosti na predpísanú štruktúru, ktorú musí spĺňať každá nominácia na zápis do Zoznamu svetového
dedičstva UNESCO. V rámci analytickej
časti bolo zabezpečené pokračovanie
archeologického výskumu oboch lokalít
a digitalizácia grafickej dokumentácie,
bol spracovaný popis ich stavebnej štruktúry a historického vývoja v súlade s aktuálnym stavom poznania, v spolupráci
s externými partnermi boli vyhotovené
aktuálne ortofotomapy Rusoviec a Iže
a archeologická topografia Rusoviec. Na
základe týchto údajov bolo následne formulované odôvodnenie jedinečnej svetovej hodnoty nominovanej lokality ako kľúčový argument pre jej zápis do Zoznamu
svetového dedičstva UNESCO. Druhá skupina projektových aktivít sa sústreďovala
na skvalitnenie dlhodobej ochrany lokalít.
Na tento účel bol spracovaný manažment
plán, ktorý identifikuje potreby ochrany,
obnovy a prezentácie lokalít s ohľadom
na zachovanie ich autenticity a integrity Gerulata, Bratislava-Rusovce. Foto: Archív PÚ SR
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Cradles of European Culture — The Francia Media Project
PETER BAXA

P

amiatkový úrad SR sa zúčastňuje od decembra 2010 na projekte
Cradles of European Culture – the Francia Media Project, ktorý je rozplánovaný na päť rokov. Ide o projekt, ktorého
príjemcom je Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije (SLO) a za obsah
zodpovedá Ename Expertisecentrum
voor Erfgoedontsluiting vzw (BE). Ďalšími partnermi sú: Gemeente Nijmegen
(NL), IBACN Emilia Romagna (IT), Archeologický ústav AV ČR Praha (CZ), Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke
(BE), Provinciaal archeologisch Museum
Ename, Research Institute for the Heritage Amsterdam (NL), RGK Frankfurt am
Main (D), Univerzita v Rijeke (HR) a Université de Provence (F).
Projekt má niekoľko cieľov, z ktorých
je najdôležitejšia snaha priblížiť súčasnému európskemu publiku dedičstvo
Karola Veľkého, opísať formovanie ranostredovekej Európy a ukázať jej spoločné znaky so súčasnosťou. Ďalším významným cieľom je príspevok do diskusie o trvalo udržateľnom rozvoji starostlivosti o európske kultúrne dedičstvo.
Hlavným produktom projektu bude
veľká putovná výstava, ktorá bude mať
za cieľ predstaviť ranostredovekú Európu rokov 850 – 1050 a jej paralely s dneškom. Výstava začne v roku 2014 v Ename, potom bude inštalovaná v Montmajour, Ravenne a jej cesta skončí v roku

Dóm sv. Patrokla, Soest, Nemecko.
Foto: http://commons.wikimedia.org/

Opátstvo Montmajour, Francúzsko.
Foto: http://commons.wikimedia.org/
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2015 v Prahe. Druhým významným produktom je tzv. Culture Heritage Route
(Cesta kultúrneho dedičstva), na ktorú
boli nominované z každého štátu jedna
alebo dve lokality. Slovenskú republiku
zastupujú Kostoľany pod Tribečom, Slovinsko Gradišče nad Bašljem, Chorvátsko Biskupija Crkvina, Taliansko Ravenna, Francúzsko opátstvo Montmajour,
Holandsko Nijmegen, Belgicko Ename a
Velzeke, Nemecko Soest a Českú republiku Pražský hrad.
Účastníci projektu sú rozdelení do
niekoľkých pracovných skupín, najväčšia
pracuje pod vedením Dirka Callebauta
z Ename na hlavnej výstave. Druhá veľká pracovná skupina pod vedením Jany
Maříkovej-Kubkovej z Prahy sa venuje
téme Culture Heritage Route (Cesta kultúrneho dedičstva). V oboch skupinách
pracujú aj slovenskí účastníci projektu.
Zástupcovia Českej a Slovenskej republiky v projekte vytvorili spoločnú
pracovnú skupinu, ktorá vytvorila ešte
niekoľko vedľajších produktov. Jedným
z nich je projekt náučného chodníka
v dĺžke 30,5 km, ktorý prechádza katastrami obcí Žirany, Jelenec, Kostoľany
pod Tribečom, Ladice a Velčice a je zameraný na propagáciu Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom a jeho
okolia. Projekt by mal byť dokončený
v roku 2013. Slovensko-česká pracovná
skupina pripravuje ďalší projekt, ktorý
nadväzuje na koncept Culture Heritage
Route, a to Česko-slovenskú cestu po pamiatkach z obdobia 850 – 1050.
Slovenskí účastníci projektu sa venujú aj tretej hlavnej téme projektu Cradles
of European Culture – the Francia Media
Project, ktorou je Krajina a jej premeny
v období 850 –1050, kde spolupracujú
s Université de Provence vo Francúzsku.
Výsledkom našej práce by mala byť rekonštrukcia historickej krajiny v období
850 – 1050 v Kostolianskej doline a jej
premeny až do súčasnosti. V tejto súvislosti bola včlenená do projektu oblasť
Kopčian s Kostolom sv. Margity a oblasť
Trenčína s lokalitou Skalka, kde je možné
sledovať túto tematiku z hľadiska miery
premien historickej krajiny v centrálnych
sídlach skúmaného obdobia na našom
území a porovnať s dôsledkami súčasnej
urbanizácie v súvislosti s výstavbou hradov v Provensálsku.
■

Veda a výskum

Predrománske a románske umenie na Slovensku
BIBIANA POMFYOVÁ

I

nterdisciplinárne zameraný projekt Ústavu dejín umenia
SAV podporený Agentúrou pre vedu a výskum Predrománske a románske umenie na Slovensku si kladie za cieľ
prezentovať komplexný pohľad na predrománske a románske umenie na Slovensku. Precízne spracováva materiálovú
bázu predrománskych a románskych pamiatok využívajúc
metódy obhliadkového a komparatívneho terénneho výskumu spojeného s tvorbou odbornej dokumentácie a štúdiom
pamiatok v deponovaných zbierkach. Získané informácie
dopĺňa kritickou analýzou archívnych prameňov. Syntetickým spracovaním bohatého pamiatkového fondu a neustále
pribúdajúcich nálezov z jednej z kľúčových epoch v dejinách
umenia Slovenska zapĺňa medzery v domácom výskume
a výrazne posúva poznanie skúmanej problematiky. Uplatnením aktuálnych metodických postupov pri vytváraní čo
najplastickejšieho obrazu predrománskeho a románskeho
umenia na Slovensku výrazne prispieva k ich pochopeniu ako
súčasti dejinného kontextu.
Hlavným realizátorom projektu je Ústav dejín umenia
SAV (Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD.). Spolupracujúcimi inštitúciami sú Pamiatkový úrad SR (PhDr. Henrieta Žažová, PhD. a
Oddelenie grafickej dokumentácie), Archeologický ústav SAV
(RNDr. Mgr. Marián Samuel), Filozofická fakulta UK (doc. PhDr.
Juraj Šedivý, MAS, PhD., Katedra archívnictva a pomocných
vied historických). Na projekte sa zúčastňujú externí spolupracovníci ako Mgr. Dušan Buran, PhD., Ing. arch. Martin

Čierny Brod-Heď, Kostol Nanebovzatia Panny Márie. Foto: Archív PÚ SR

Bóna, Mgr. Denis Haberland, PhDr. Radoslav Ragač, PhD., Mgr.
Monika Skalská, PhD.
Aktuálne výstupy projektu budú v roku 2012 prezentované v publikácii Stredoveký kostol – historické a funkčné
premeny architektúry. Cieľom publikácie je ponúknuť nový
a sumarizujúci pohľad na stredovekú architektúru na Slovensku v jej európskych súvislostiach. V centre pozornosti stojí
stredoveký kostol ako kultúrno-historický fenomén, ktorého
formálne premeny záviseli od celej škály determinánt meniacich sa v čase a priestore. Sleduje sa pritom kľúčový vzťah foriem a funkcií stredovekých kostolov, pričom dôležitú úlohu
zohrávajú kategórie, ako napr. kláštor, mestský kostol, vidiecky kostol, kaplnka. Takto koncipovaná publikácia čerpá podnety z aktuálnych metodických prístupov dejepisu umenia a
posúva interpretáciu stredovekej sakrálnej architektúry do
interdisciplinárnej roviny. Tomu zodpovedá aj medziodborové zloženie autorského kolektívu. Ďalším pripravovaným
výstupom je vedecký katalóg predrománskej a románskej
architektúry na Slovensku, obsahujúci údaje k viac ako 400
stavbám.
■

Skalica, Rotunda sv. Juraja. Foto: Archív PÚ SR
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Archeologická chronometria na Slovensku
RENATA GLASER-OPITZOVÁ
PETER BARTA

M

ultidisciplinárny výskum, a najmä využitie chronometrie v oblasti archeológie nepatrili na Slovensku
k ťažiskovým témam bádania. Chýbalo najmä systematické
zbieranie vzoriek a následné meranie absolútno-chronologických dát, ktoré by mohli pomôcť pri spresnení datovania
archeologických objektov, ale aj nadzemných stavebno-historických konštrukcií. Prvým pokusom zmeniť tento stav je
projekt Agentúry pre vedu a výskum APVV-0598-10 s názvom Archeologická chronometria na Slovensku. Na realizácii
projektu sa ako riešiteľské a spoluriešiteľské organizácie podieľajú Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FFUK), Pamiatkový úrad SR a Katedra
archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (FFUKF). Ďalšími spolupracujúcimi organizáciami
je Universität Wien, Archeologický ústav SAV a Prírodovedné
múzeum SNM. Autorom projektu je Mgr. Peter Barta, PhD.
z Katedry archeológie FF UK.
Cieľom projektu je priniesť na Slovensko systematické
a nové bádanie v oblasti archeologickej chronometrie s ťažiskom na rádiouhlíkovom a dendrochronologickom datovaní v spojení s bayesovskými chronologickými riešeniami.
Projekt má ambíciu vypĺňať medzeru v základnom výskume
nielen analyzovaním starších a novo odobratých vzoriek archeologických driev a driev z historických stavebných konštrukcií. Jedným zo základných cieľov je aj prostredníctvom
internetovej informačnej platformy sprístupniť medzinárodnej odbornej verejnosti výsledky rádiouhlíkového datovania
archeologických vzoriek najmä z územia Slovenskej a Českej
republiky a šíriť poznatky prostredníctvom výučby nových
predmetov na slovenských katedrách archeológie.
Pamiatkový úrad SR v rámci svojej účasti na projekte
zbiera archeologické vzorky driev ako aj vzorky driev zo stavebno-historických konštrukcií. Doteraz sa podarilo odobrať
viacero veľmi dôležitých vzoriek driev z lokality Čierny hrad
v Zlatne, okr. Zlaté Moravce, vzorky driev z archeologických
vrstiev na hrade Stará Ľubovňa. Na analýzu boli získané drevené koly zo zaniknutého hradu v Šuranoch, rovnako ako
vzorky driev z konštrukcie valu hradiska Festúnok v Tlmačoch. Naposledy boli odobraté vzorky z konštrukcie prekladu nad vstupom do kostola v Sedmerovci-Pominovci. Počas
prvého roku trvania projektu sa zhromaždili doteraz publikované 14C dáta najmä z územia Slovenska, Čiech a Moravy,
a to z obdobia paleolitu a neolitu. Tieto údaje sú verejnosti
sprístupnené na webovej stránke Katedry archeológie FFUK
v databáze Archaeochronometric Database of Slovakia. V súvislosti so šírením nových poznatkov a výsledkov projektu sa
1. decembra 2011 uskutočnil na pôde FFUK v Bratislave seminár, na ktorom jednotliví členovia riešiteľského kolektívu
informovali o doterajších výsledkoch svojej práce. Podnetné pripomienky k multidisciplinárnym výskumných témam
z oblasti archaeological science na Slovensku priniesli doc. Dr.
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Zlatno, Čierny hrad. Spálená drevená konštrukcia in situ. Foto: R. GlaserOpitzová

Sedmerovec-Pominovec, r. k. kostol. Odber vzoriek dreva z prekladu nad
vstupom. Foto: M. Kalinová

Mária Hajnalová (FFUKF), ako aj zástupcovia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra s prednáškou o možnostiach
analýz stabilných izotopov v archeológii. 
■
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Diferencovaná typológia modernizmu: teoretický základ
pre údržbu a obnovu diel modernej architektúry
VERONIKA KAPIŠINSKÁ

P

rojekt Agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV0375-10 s názvom Diferencovaná typológia modernizmu: teoretický základ pre údržbu a obnovu diel modernej
architektúry voľne nadväzuje na nedávno ukončený projekt
APVV podobného zamerania s názvom Moderná architektúra ako pamiatka: energeticky úsporná obnova, na ktorom
Pamiatkový úrad SR participoval v rokoch 2008 – 2010. Na
súčasnom projekte sa Pamiatkový úrad SR podieľa od roku
2011 v spolupráci s VŠVU pod vedením hlavného riešiteľa
projektu zastúpeného Ústavom architektúry a stavebníctva
SAV. Vedúcou projektu je doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková. Za priebeh a výsledky výskumnej úlohy s dĺžkou trvania
do roku 2014 sú za Pamiatkový úrad SR zodpovední riešitelia
Mgr. Denis Haberland a Ing. arch. Mgr. Veronika Kapišinská,
PhD.
Hlavným cieľom projektu je prehĺbiť súčasné poznanie
architektúry 20. storočia o doteraz marginalizované hľadiská, ktoré sa však ukazujú ako rozhodujúce v procese údržby
a obnovy. Výskum zameraný na analýzu lokálne a autorsky
špecifických konštrukčných, technologických a materiálových riešení vrátane farebnosti, štruktúry a stratigrafie tak pomôže doplniť poznatky o vybraných architektonických dielach o doposiaľ nereflektované položky. Jedným z výsledkov
projektu bude preto zavedenie nových pojmov na označenie
jednotlivých typov architektonických prejavov 20. storočia
na Slovensku. Zároveň sa budú prostredníctvom monitoringu pamiatkového fondu 20. storočia sledovať javy a procesy
súvisiace s užívaním jednotlivých objektov (starnutie materiálov a konštrukcie, poruchy a ich odstraňovanie, vlastnícke
vzťahy, zmeny funkčného využitia). Pozornosť bude pritom
venovaná opravám a údržbe diel modernej architektúry ako
permanentnému nástroju obnovy. Pri monitoringu budú použité štandardné metódy zberu a analýzy dát s primárnym
zameraním na identifikáciu a diagnostiku poškodení a degradácie architektonických diel. V priebehu celého projektu
bude na reprezentačnej vzorke architektonických objektov
sledovaná vopred stanovená štruktúra parametrov. Vyhodnotením sledovaných foriem a miery údržby sa stanoví ich
relevantnosť v rámci dlhodobej udržateľnosti objektu. Okrem priebežného monitoringu sa bude Pamiatkový úrad SR
v spolupráci so spoluriešiteľskými organizáciami podieľať aj
na výskumoch vytypovaných objektov. Výsledky monitoringu a výskumov spolu s vypracovanou diferencovanou typológiou architektúry 20. storočia umožnia na základe multidisciplinárneho prístupu smerovať výstupy projektu paralelne
do prostredia pamiatkovej ochrany a teórie architektúry a
eliminovať tak prípadné protirečenia.
Očakávaným prínosom projektu sú predovšetkým publikačné výstupy v relevantných odborných časopisoch. Výsledky výskumu sa zároveň prejavia aj v rozšírení obsahu digitálnej databázy architektúry 20. storočia (databáza „Registruj“
na webstránke Ústavu architektúry a stavebníctva SAV http://
www.register.ustarch.sav.sk, ktorá je prelinkovaná aj na stránke www.pamiatky.sk). Tá bude predstavovať prehľadný a do-

Veda a výskum

Budova Okresnej sociálnej poisťovne a robotníckej poisťovne v Bratislave
od architektov Aloisa Balána a Jiřího Grossmanna.
Foto: B. Porubská

Stanica propeleru na petržalskom nábreží Dunaja od Emila Belluša.
Foto: B. Porubská

stupný zdroj poznania (autorstvo, architektonické hodnoty
a hodnotné detaily) pre krajské pamiatkové úrady, Pamiatkový úrad SR, Ministerstvo kultúry SR. V oblasti ochrany pamiatok sa výsledky premietnu najmä do procesu navrhovania a
zápisu objektov architektúry 20. storočia do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR.
■
Spracované s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0375-10.
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Desať rokov Pamiatkového úradu
Slovenskej republiky

Správy

KATARÍNA KOSOVÁ

V

súvislosti s pripomenutím
10. výročia vzniku Pamiatkového úradu Slovenskej republiky
mám príležitosť podeliť sa s vami,
milí kolegovia, o niekoľko myšlienok v našom internom médiu.
Jeho súčasná vynikajúca kvalita,
ktorá vyrastá zdola, z vašej vnútornej potreby, sa prekrýva v značnom časovom úseku s úradnou
etapou našej inštitúcie a je len
ďalším dôkazom toho, že naši kolegovia sa usilujú svoju úlohu špecializovanej štátnej správy napĺňať
bezo zvyšku. Keďže sme si v minulom roku pripomínali významné
jubileum ochrany pamiatkového
fondu, či po starom pamiatkovej
starostlivosti na Slovensku, a to
60. výročie vzniku Pamiatkového
Pamiatkového úradu SR v apríli 2002, zľava: vtedajší generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva
ústavu v Bratislave, akosi priro- Zriadenie
Ministerstva kultúry SR Peter Maráky, generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová, vtedajší
dzene táto udalosť zatienila sku- minister kultúry SR Milan Kňažko, riaditeľka Odboru ochrany pamiatkového fondu Viera Mocková
točnosť, že ani nie o štyri mesiace
štátnej správy. A ak sa vám to niekedy pod ťarchou stresov
neskôr bolo výročie transformácie našej odbornej inštitúcie
a nepríjemných zážitkov v každodennosti úplne nezdá, tak si
na orgán štátnej správy, a teda vznik Pamiatkového úradu SR.
to, a to hovorím s istotou, musíte uvedomiť pri celoročnom
1. apríl 2002 bol tým dátumom, keď sa naplnili ambície hodnotení mimoriadne veľkého rozsahu vedeckej a odborak nie všetkých, tak v tej chvíli aspoň tých z nás, ktorí sme nej činnosti, ktorá stojí za vami. Rozsah práce, ktorú dokladudodnes úprimne presvedčení, že odstránenie dvojkoľajnos- jú naše výročné správy, predstavuje predovšetkým veľký poti a zlúčenie odbornej a výkonnej zložky našej disciplíny do sun v prehlbovaní poznania o pamiatkovom fonde. Základný
jedného úradu vybaveného všetkými kompetenciami v roz- výskum v rámci revízie Ústredného zoznamu pamiatkového
hodujúcej miere umožní efektívnejšie presadzovať opráv- fondu a obligatórnosť pamiatkového výskumu aj v externom
nené požiadavky verejného záujmu ochrany pamiatkového prostredí, podmienená pamiatkovým zákonom, sa stali našifondu, tak ako nám to ukladá Ústava Slovenskej republiky mi najúdernejšími nástrojmi v prospech správnosti rozhodoa príslušné zákonné predpisy. Desať rokov nášho úradu, to vacieho procesu. A isto významne prispeli k osobnostnému
je cesta poznamenaná učňovským obdobím či rekvalifiká- profilovaniu našej mladšej a strednej pamiatkarskej generáciou v oblasti pamiatkového práva, zásadným posunom od cie. Náš úrad má za sebou desiatky tisíc rozhodnutí, záväzvýlučne akademických úvah poradného charakteru k exakt- ných stanovísk a rôznych ostatných odborných vyjadrení. Má
nej, odôvodnenej rozhodovacej činnosti a reflexii právnej teda neoceniteľnú skúsenosť so všetkým aspektmi, ktoré so
zodpovednosti. V neposlednom rade je to aj isté nóvum, sebou nesie proces presadzovania oprávnených odborných
byť súčasťou verejnej správy a žiť pod neustálym drobno- záujmov ochrany pamiatkového fondu v procese správneho
hľadom verejnosti. Pre mňa osobne však i naďalej zostáva konania, ktoré legitímnym spôsobom balansuje medzi verejnajpodstatnejšie, že sme spolu dokázali podávať komplexný ným záujmom a ochranou vlastníckeho práva. Táto historická
odborný aj úradný výkon a naďalej udržať pre náš úrad šta- skúsenosť je nenahraditeľná. A snáď môžeme pri príležitosti
tút vedeckovýskumného pracoviska. To jednoznačne svedčí desiateho výročia neskromne pripomenúť fakt, že je aj vysoo tom, že sme sa dosiaľ ubránili smerovaniu k bezduchému ko cenená kolegami v okolitých štátoch.
Vznik úradu bol veľmi odvážny krok, nebol však celkom
úradovaniu, ako niektorí uvažovali o našej transformácii, ale
spolu sme dokázali životaschopnosť a kvalitu špecializovanej krokom do neznáma. Bol výsledkom dlhého hľadania kvalitnejšej cesty, efektívnejšej komunikácie štátu s občanom a tla-
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ku na skvalitnenie vlastnej odbornej činnosti. Tieto atribúty
sú základným profilom i do budúcna. V istom ohľade sme
aj prevýšili ambície, ktoré v čase nášho vzniku v roku 2002
v postupne sa transformujúcej spoločnosti mohla mať štátna
správa. Ponúkli sme model, ktorý je dnes potrebné precizovať a vylepšovať, ale azda nie už reformovať. Bol postavený
na poznaní najlepších tradícií v stredoeurópskom priestore,
ktoré rešpektuje multidisciplinárny a interdisciplinárny charakter ochrany pamiatkového fondu a súčasne uskutočňuje
jeho ciele vo vyváženej symbióze so štruktúrou a fungovaním efektívnej štátnej správy. Takto sme úrad mienili, budovali, a tak by sme ho radi odovzdali nasledujúcim generáciám.
Úrad, ktorý je korektným partnerom svojich stránok, zdrojom
poznatkov a vedomostí o pamiatkovom fonde Slovenska,

Pamiatkový fond Slovenska v štatistike
K 1. januáru 2012 je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR evidovaných 9 729 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré tvorí 14 995 pamiatkových objektov a 14 681 hnuteľných národných kultúrnych
pamiatok, ktoré tvorí 32 750 pamiatkových predmetov.
Okrem národných kultúrnych pamiatok je chránených
päť lokalít v zozname Svetového kultúrneho dedičstva, 28
pamiatkových rezervácií a 85 pamiatkových zón. Nehnuteľné národné kultúrne pamiatky sa druhovo členia na archeologické náleziská (ich počet bol k 1. 1. 2012 408), pamiatky architektúry a urbanizmu (8 587), pamiatky histórie
(1 401), pamiatky ľudového staviteľstva (2 066), výtvarné

a v neposlednom rade uznávaným partnerom aj v medzinárodnom priestore.
Aké bude nasledujúce desaťročie existencie Pamiatkového úradu SR, to závisí od nás všetkých. Dovoľte mi však záverom vyjadriť presvedčenie, že už povaha našej disciplíny nám
nedá nepokračovať v ceste, ktorú sme pred desiatimi rokmi
nastúpili, a to budovať tradíciu dobrého pamiatkového úradu. Je to disciplína chrániaca tradičné hodnoty, a preto budeme dbať o zachovanie nášho úradu a jeho kvalitné odbornoé
aj administratívne fungovanie, lebo iba dobrá tradícia je hodná ochrany budúcich generácií.
Milí kolegovia, úprimne vám ďakujem za všetko, čo ste
pre kvalitu a súčasnú podobu nášho úradu vykonali.
■

pamiatky (1 607), pamiatky vedy, výroby a techniky (537)
a historická zeleň (389).
Stavebno-technický stav pamiatok sa podarilo stabilizovať aj vďaka grantovým programom. Od roku 1993 postupne klesalo množstvo pamiatok v dobrom stave z 34 %
v roku 1993 na 29,65 % v roku 2006 a v roku 2007 sa vrátilo
na 30,50 % a 31,0 % v roku 2010. Podiel ohrozených pamiatok v narušenom a dezolátnom stave klesá aj naďalej
z 27 % v roku 1994 na 24,55 % v roku 2006 a 23,60 % v roku
2010. Stav väčšiny pamiatok sa presunul do kategórie vyhovujúci stav, z 33% na skoro 40 %. Spolu so stavom dobrý
je v roku 2011 viac ako 70 % pamiatkového fondu v uspokojivom stave.

Informatívna mapka s vyznačením počtu
pamiatkových objektov v jednotlivých okresoch
(čím je intenzita farby tmavšia, tým je v danom
okrese viac národných kultúrnych pamiatok).

Správy

Prevzaté z Ústredného zoznamu pamiatkového
fondu PÚ SR
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Založenie Archívu Pamiatkového úradu SR
v roku 1992
KATARÍNA ŠÍPOŠOVÁ

V

ýročie vzniku Archívu Pamiatkového úradu SR (ďalej
„archív“) je príležitosťou na hodnotenie činnosti danej
inštitúcie od jej vzniku až po súčasnosť. Zároveň, pri retrospektívnom pohľade, je to príležitosť na vyzdvihnutie výsledkov dosiahnutých na poli odborných činností erudovanými zamestnancami archívu. Mojou úlohou je pripomenúť
obdobie založenia a raného budovania tohto archívu, teda
obdobia, ktoré sa stalo pevným základom pre jeho ďalší rast
a vývoj.

Založenie archívu spadá do začiatku hektických 90. rokov
minulého storočia, ktoré priniesli okrem iného aj prvé zániky a likvidácie socialistických organizácií, a tým aj prvú migračnú vlnu v zamestnanosti. Vďaka tomu nastúpila v januári
1992 do oddelenia dokumentácie bývalého Slovenského
ústavu pamiatkovej starostlivosti Katarína Pachanská (Šípošová), ktorá sa tu stretla so svojimi archivárskymi kolegami
Karolom Hodasom a Petrom Hyskom. Oddelenie pod taktovkou Viery Plávkovej personálne dotvárali dokumentaristky Anna Žilinčíková a Marta Hrbáčková, knihovníčky Mária
Boldišová a Halina Mojžišová a fotografi Ján Sláma a Miroslav
Jurík. Oddelenie zabezpečovalo dokumentačnú a informačnú základňu starostlivosti o pamiatkový fond v Slovenskej
republike. Z organizačného pohľadu oddelenie nebolo čisto
dokumentačné, okrem projektov, výskumov, fotodokumentácie (členenej na fotografie, negatívy, diapozitívy a videozáznamy), máp, plánov a pohľadníc tu mali svoje miesto aj
archívne dokumenty právnych predchodcov ústavu, ktoré
spracovávali kolegovia archivári.
Rôznorodá činnosť tohto oddelenia – dokumentačná, „archívna“, knižničná, ako aj realizácia archívnych pamiatkových
výskumov priam núkala vytvorenie vyššieho levelu –archívu
osobitného významu. Kľúč k nemu otvorila trinásta komnata,
v ktorej sa v divokej forme uloženia nachádzala celá registratúra ústavu. Vtedy myšlienka na založenie archívu dozrela
a tandem Plávková – Pachanská začal konať. Prvá ako manažér smerom k vedeniu ústavu, druhá ako odborný archívny
pracovník smerom k vtedajšiemu Odboru archívnictva Ministerstva vnútra SR (ďalej len „odbor“). Etapa prípravných prác
sa zakončila žiadosťou z 24. februára 1992 adresovanou na
daný odbor o udelenie súhlasu na zriadenie osobitného archívu. Odbor žiadosti vyhovel a 22. mája 1992 vydal ústavu
rozhodnutie o zriadenie archívu s názvom Archív Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti. Tým sa archív v zmysle zákona č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších
predpisov začlenil medzi osemnásť vtedajších archívov osobitného významu pôsobiacich na Slovensku. Začiatok dlhej
cesty bol odštartovaný.
Úloh, ktoré bolo treba riešiť hneď pri vzniku archívu bolo
neúrekom. Medzi najzávažnejšie patrili priestory archívu,
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keďže bádateľňa ako aj depozitáre boli tabu, suplovali ich
kancelárske priestory. Na riešenie veci však ešte nenastal čas.
Archív, podobne ako celý ústav, sa nachádzal už v schátraných objektoch unimobuniek so sídlom na Radvanskej ceste,
čo v roku 1992 bola už veľmi lukratívna poloha s výnosnými
pozemkami. Následkom toho, ako daň novej dobe, sa ústav
v roku 1993 z daných priestorov musel vysťahovať a jeho novým sídlom sa stala budova na Hviezdoslavovom nám. 5. Tu
archív získal časť priestorov na 4. poschodí a nevhodné priestory suterénu na depozitáre. Voľba suterénu sa ako nevhodná v plnej miere ukázala v roku 1995, keď bola zaplavená časť
knižničného fondu.
Trojročné obdobie existencie archívu v danej budove
napriek nevhodným a stiesneným priestorom, kde kancelárie
opäť suplovali časť depozitárov, však bolo dôležitým medzníkom v jeho dejinnom vývoji. Vypracované interné normy
archívu okrem iného už deklarovali jeho právne postavenie,
organizačné členenie či zameranie jeho činnosti. Podľa nich
bol archív podriadený priamo riaditeľovi ústavu a s účinnosťou od 1. januára 1994 bol premenovaný na Archív Pamiatkového ústavu. Stal sa centrálnym archívnym pracoviskom
v oblasti sústreďovania a ochrany archívnych fondov a zbierok s tematikou pamiatkovej starostlivosti na Slovensku. Získal právo a povinnosť sústreďovať, spracovávať a ochraňovať
písomné, obrazové, zvukové alebo iné záznamy s jedinečnou
historickou informačnou hodnotou vzniknuté z právnych
predchodcov ústavu, ústredného pracoviska v Bratislave,
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všetkých stredísk, pracovísk a ateliérov ústavu, z iných
organizácií, ktoré spracovávali dokumentáciu ku kultúrnym pamiatkam a významných osobností pracujúcich na úseku dejín, teórie, výskumu a projektovania
v oblasti pamiatkovej starostlivosti na Slovensku.
Ak mal archív spĺňať všetky tieto kritériá, bolo potrebné si v prvom rade „upratať pred vlastným prahom.“ V danon období ústav nemal obsadenú funkciu
správcu registratúry. Bol to archív, z ktorého iniciatívy
sa v roku 1994 uskutočnilo rozsiahle vyraďovanie registratúrnych záznamov bez dokumentárnej hodnoty
celého ústredia ústavu z 50. až 80. rokov 20. storočia,
ako aj z obdobia už zaniknutých Štátnych reštaurátorských ateliérov. V tom istom roku sa vykonali kontroly vtedajších spisovní (dnes registratúrne strediská)
všetkých 22 regionálnych stredísk, pracovísk a ateliérov ústavu s cieľom zistiť skutočný stav ich písomnej
produkcie. No pohľad na dokumenty jedinečné svojím obsahom, estetickým vyobrazením a časovým
hľadiskom, ktoré často ležali vnútorne neusporiadané
v kopách, bol neutešený, podobne ako pohľad na celkový obraz týchto registratúrnych stredísk. Výnimky
však existovali. Výsledkom kontrolných zistení bola
zavedená povinnosť pre všetky strediská a pracoviská
zrealizovať v priebehu rokov 1994 –1995 vyraďovacie
konanie všeobecných, účtovných a odborných do- Priestory archívu v budove na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Foto: Archív PÚ SR
kumentov s tým, že archívne dokumenty vzniknuté
z tejto činnosti dočasne, z dôvodu nulovej kapacity
archívu, ostanú u svojho pôvodcu.
Okrem metodickej, kontrolnej a koordinačnej
činnosti v oblasti správy registratúry celého ústavu a vyraďovacieho konania sa pozornosť venovala
aj odbornej archívnej činnosti. Popri iných prácach
sa formou inventárov spracovávali fondy právnych
predchodcov ústavu, pokračovalo sa v práci na jednotnom archivovaní reštaurátorskej dokumentácie
prepojením databáz ústavu s reštaurátorskými ateliérmi. Ďalšou činnosťou typickou pre tento archív
bolo vykonávanie archívnych výskumov pre oblasť
pamiatkovej starostlivosti, zabezpečovanie fotografickej dokumentácie ku kultúrnym pamiatkam, ako
aj fotolaboratórnych prác s tematikou pamiatkovej
starostlivosti na Slovensku. Krátko po svojom založení archív nadviazal spoluprácu s Pamiatkovým
ústavom v Budapešti s cieľom získať kópie prameňov
(písomných, fotografických, mapových a plánových) Súčasní aj bývalí pracovníci Archívu PÚ SR, sprava: Bronislava Porubská, Viera Plávková,
s tematikou pamiatkovej starostlivosti na Slovensku. Peter Fratrič, Mária Medlenová, Halina Mojžišová, Katarína Horková, Martina Orosová,
Novú spoluprácu nadviazal archív ústavu i s českými Anna Žilinčíková, Henrieta Žažová, Terézia Otter-Volková, Juraj Müller. Foto: Archív PÚ SR
inštitúciami. Integrálnou súčasťou archívu sa stala aj
rov v roku 1995 zamestnankyne archívu úzko spolupracovali
knižnica, ktorá svojou odbornou literatúrou slovenskej a cudzojazyčnej produkcie suplovala hlavné pracovisko s architektkou na projekte budúcich priestorov archívu ako
knižničných, bibliografických a informačných činností v ob- aj s vedením ústavu pri výberovom konaní na materiálnom
vybavení nových depozitárov systémom mobilných regálov,
lasti pamiatkovej starostlivosti v SR.
Do podvedomia zamestnancov ústavu sa archív zapísal lístkovníc a i. Sen sa stal skutočnosťou v roku 1996, keď sa
veľmi rýchlo, no čoraz viac ho začala využívať aj širšia verej- archív opäť sťahoval, no tentoraz do priestorov adekvátnych
nosť, a to aj vďaka propagácii, osvete či publikačnej činnos- jeho činnosti a postaveniu archívu osobitného významu. Tým
ti archívu. Archív si vybudoval svoje pevné miesto v ústave bola nastolená nová etapa v ďalšom vývoji archívu, keď už
napriek veľkému handicapu v oblasti depozitárov a kancelár- nič nebránilo preberaniu a spracovávaniu archívnych dokuskych priestorov. Túto situáciu však vyriešilo vedenie ústavu, mentov a budovaniu nových fondov či zbierok. Je to etapa
ktoré dalo archívu zelenú v novom sídle Pamiatkového ústa- budovania moderného archívu, ktorý dôstojne reprezentoval
vu na Ceste na Červený most 6. Už počas rekonštrukčných ústav, ktorého bol neodlučiteľnou súčasťou, a v tomto poslaprác tejto budovy bývalých Štátnych reštaurátorských atelié- ní pokračuje aj ako špecializovaný verejný Archív Pamiatkového úradu SR.
■

Správy

Monument revue 1 / 2012

19

Obnova památek 2012 – Tradiční
řemesla v památkové péči
DAGMARA BAROKOVÁ

V

dňoch 20. a 21. marca 2012 sa
konal už 12. ročník konferencie,
ktorú pravidelne organizuje STUDIO
AXIS, spol. s r. o. – Centrum vzdělávání
ve stavebnictví v spolupráci s Národním památkovým ústavem (NPÚ), Českým národným komitétom ICOMOSu
a Fakultou architektúry ČVUT v Prahe.
Téma konferencie vznikla v súvislosti
s mediálnou témou NPÚ na rok 2012
Tradičné materiály a postupy v starostlivosti o pamiatky.
Konferenciu otvorili svojím úvodným slovom za hlavného organizátora
STUDIO AXIS Petr Dolejš a Naďa Goryczková, generálna riaditeľka NPÚ.
Nasledovali príspevky odborníkov – pamiatkarov, reštaurátorov, architektov,
projektantov a i., ktorí sa v rôznej miere
metodicky a prakticky podieľajú na projektovaní a realizácii obnov kultúrnych
pamiatok a ich výtvarných a umeleckoremeselných súčastí. Opomenuté neostali ani princípy obnovy niektorých
pamiatkovo hodnotných aspektov historického prostredia.
Hlavnú ideu všetkých príspevkov a
predovšetkým cieľ konferencie zhrnul
vo svojom úvodnom príspevku Václav
Girsa. Zdôraznil význam tradičných materiálov a technológií ako dôležitú podmienku budúcej existencie pamiatok.
„Tradičné staviteľstvo“ a „tradičné remeslo“ používajú postupy a materiály,
ktoré reprezentujú rozsiahly súhrn rôznych, časom preverených a prepracovaných zručností, ktoré sa odovzdávali
z generácie na generáciu a postupne
zdokonaľované novými poznatkami zaručovali trvanlivé diela (stavby), ktorých
vlastnosti sú overené v čase. Tradičné
historické stavby tak samy vytvárajú
tradičné stavebné postupy s použitím
tradičných historických materiálov, ktorých kompatibilita predstavuje stavebno-technický systém citlivo reagujúci
na zmeny. Nevhodné postupy a zásahy
do tradičných historických stavebných
metód majú za následok nielen zničenie
pamiatkových hodnôt, ale implementácia nových technológií do pamiatky
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prináša stratu jej autentickosti (výmeny
okien, zatepľovanie, nevhodné sanačné omietky). Prezentované konkrétne
príklady realizácií názorne poukázali na
nefunkčnosť a nekompatibilitu nových
technológií s historickými stavbami.
Preto je potrebné popularizovať význam a hodnoty tradičných materiálov
a remesiel, zabezpečiť kvalifikovanosť
priamych účastníkov záchrany pamiatok vo všetkých odboroch a motivovať
vlastníkov pamiatok k tomu, aby pochopili zvláštne nároky na spôsob obnovy. Ak zaniknú zručnosti tradičných
remesiel, ktoré vytvorili pamiatky, zaniknú i samotné pamiatky.
Ďalším príspevkom nadviazala
z pohľadu pamiatkového technológa
Dagmar Michoinová. V záujme zachovania hmotnej podstaty tradičných
stavieb zdôraznila taktiež dôležitosť
rozpoznania ich hodnôt, pochopenie a
rešpektovanie ich princípov. Praktický
pohľad projektanta na využitie tradičných materiálov a technológií pri koordinácii obnovy väčších pamiatkových
objektov priniesol Pavel Jakoubek. Nasledujúce referáty sa venovali špecifickým témam uplatňovania tradičných remesiel pri obnove ľudovej architektúry,
stolárskych výrobkov, pri reštaurovaní a
obnove historických fasád. Zaujímavé
poznatky priniesol príspevok k obnove striech, ktorých zmeny v súvislosti
s kvalitou a znalosťou pokrývačského
remesla, ako aj zmenou technického
účelu majú výrazný vplyv na vzhľad
strešnej krajiny v historickom prostredí.
Ďalším zaujímavým a integrálnym prvkom prostredia sú uličné a chodníkové
dlažby, ktorých obnova a údržba musí
byť podmienená vhodným výberom
materiálu, zachovaním princípu kladenia a originálnosti pri vytváraní jednotlivých vzorov, pri súčasnom zohľadnení
účelu a historických súvislostí použitej
dlažby s charakterom prostredia. Každý
z príspevkov bol názorne ilustrovaný
príkladmi rôznych realizácií, technologických postupov a ich výsledkov.
Jedným z najpôsobivejších bol
príspevok Víta Mlázovského o obnove
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krovu a konštrukcie veží Malostranskej
besedy v Prahe. Dôkladným výskumom
historických prameňov a poznaním
celého objektu, najmä pôvodného renesančného krovu, a na základe matematických výpočtov sa dosiahla nespochybniteľná obnova – rekonštrukcia
– výrazu renesančnej fasády s troma
vežami, ktoré boli odstránené v 19. storočí. V rámci podujatia bolo možné opäť
využiť predaj odbornej literatúry od vydavateľstva Grada Publishing a publikácií Národního památkového ústavu.
Taktiež bol zakúpený zborník s jednotlivými príspevkami, ktorý je možné si
zapožičať v knižnici Archívu PÚ SR.
Druhý deň konferencie bolo možné
zúčastniť sa jednej z pripravených exkurzií do Kráľovského letohrádku Belvedere, Malostranskej besedy, Müllerovej
vily, Národného technického múzea a
Národného múzea. S kolegyňou Silviou
Ondrejkovičovou sme využili pútavú
prehliadku najznámejšieho architektonického diela architekta Adolfa Loosa s odborným výkladom projektanta
jeho nedávnej obnovy Václava Girsu a
pracovníka NPÚ Pavla Jerie. Müllerova
vila (1928 – 1930), umiestnená vo svahu
na pražskej Ořechovke s výhľadom na
Chrám sv. Víta a Trojský zámok, je známa širokej odbornej aj laickej verejnosti
najmä svojím jedinečným riešením spôsobu prepojenia vnútorných priestorov
v súlade s ich funkciou tak, aby dokonale slúžili potrebám konkrétnej rodiny.
Prehliadka začala úvodnými informáciami o osobnosti a charaktere tvorby
Adolfa Loosa a pokračovala prehliadkou celého objektu, vrátane neveľkej
záhrady. V rámci tejto jedinečnej príležitosti sme sa dozvedeli viacero zaujímavých detailov z priebehu výskumu a
obnovy vily, počas ktorej sa celé zachované zariadenie reštaurovalo odborníkmi s príslušnými špecializáciami na
keramiku, drevo atď. Okrem nábytku,
tapiet atď. sa reštaurovala napríklad aj
podlaha v kuchyni a toalety. Množstvo
zariadenia sa vyrábalo ako čo najvernejšie kópie podľa dobových fotografií,
niektoré sa zložito a dlhodobo zháňali
na inzerát, hľadali v zberniach odpadu,
starožitníctvach, v zahraničí, iné sa odkupovali od susedov z okolia, ktorí ich
väčšinou získali ako odmenu za službu
pre pani Müllerovú. Niektoré zariadenia
sa vyrábali napríklad podľa odtlačku na
stene, ktorý zanechal po demontovaní
(umývadlo v toalete pri hlavnom vstupe) a taktiež podľa analógií zariadenia,
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ktoré sa vtedy používali. Müllerovci mali dom zariadený najmodernejším vybavením zväčša anglického a orientálneho
typu a architekt ho starostlivo
vyberal po tom, čo sa dôkladne
spoznal s členmi rodiny a oboznámil s ich zvykmi a spôsobom
života. V interiéri napríklad
použil kamenný obklad z materiálu, ktorý sa v tom čase už
neťažil, preto jeho nedostatok
vyriešil rozpílením jednotlivých
plátov na tenšie. Použil taktiež
zaujímavé drevené obklady.
Poškodené časti obkladov bolo
potrebné pri obnove nahradiť novým materiálom, ale pre
problematické zháňanie totožného materiálu bolo potrebné
hľadať iné dôvtipné riešenia ich
doplnenia alebo retušovania. Finančné náklady na obnovu boli
oproti jej výbornému výsledku
prekvapivo nízke. Determinoval
ich prevažne dobre zachovaný
interiér a taktiež to, že viaceré
inžinierske siete sa nesfunkčnili
pre zložitú technológiu ich výmeny. Niektoré zariadenia teda
plnia iba funkciu exponátu na
autentickom mieste (kúpeľňa,
kotolňa). Autori a realizátori
obnovy Müllerovej vily sa v čo
najväčšej miere snažili priblížiť
autentickému stavu exteriéru aj
interiéru stavby z čias jej vzniku,
v čom ich podporil aj investor,
ktorým bolo Hlavné mesto Praha. Vďaka ideálnej kombinácii dôsledného projektanta a
osvieteného investora vznikla
kvalitná obnova, ktorá sa niesla
v duchu témy konferencie, a tak
zabezpečila kultúrnej pamiatke
Müllerovej vily dlhodobo udržateľnú hodnotu pre budúce
generácie.
■

Müllerova vila v Prahe Foto: D. Baroková

Zrekonštruovaná budova Malostranskej besedy v Prahe.
Foto: http://www.ahaonline.cz
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Bitka pri Rozhanovciach v kontexte
slovenských a uhorských dejín
HENRIETA ŽAŽOVÁ

P

ri príležitosti 700. výročia bitky pri
Rozhanovciach (15. jún 1312) zorganizovala Katedra histórie Filozofickej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), Kultúrne centrum Abova,
Historický ústav Slovenskej akadémie
vied a Slovenská historická spoločnosť
medzinárodnú vedecko-popularizačnú konferenciu. V dňoch 22. a 23. mar-

Ilustrácia bitky pri Rozhanovciach vo Viedenskej
obrázkovej kronike z 2. pol. 14. storočia. Repro:
H. Žažová

ca 2012 sa v historickej sále rektorátu
UPJŠ v Košiciach zišli historici, archivári
i záujemcovia z radov príbuzných spoločenskovedných disciplín a laikov, aby
si túto historickú udalosť pripomenuli
prezentovaním výsledkov výskumov na
danú tému.
Po pozdravných príhovoroch ako
prvý vystúpil prof. Ferdinand Uličný,
aby svojím príspevkom Vývoj politických a mocenských vzťahov v Uhorsku a na Slovensku v prvej polovici 14.
storočia uviedol stručným „exkurzom“
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do problematiky. Opísal udalosti, ktoré bitke predchádzali – zabitie palatína
Omodeja Abu a niekoľkých jeho prívržencov v Košiciach na jeseň 1311. Kráľ
Karol I. menoval 3 prelátov, aby vec
vyšetrili. Dospeli k názoru, že na vine
bol Omodej s jeho ozbrojeným sprievodom. Jeho synovia a ďalší členovia zo
sprievodu boli internovaní v Košiciach
a schyľovalo sa k ozbrojenému konfliktu. Kráľ zvíťazil so šťastím, pomohli mu
stoličnobelehradskí johaniti, spišskí
Nemci a hlavne Košičania, kvôli ktorým
spor vypukol. Karol I. a neskôr aj jeho
syn Ľudovít I. nadštandardne podporovali rozvoj mesta Košice ako žiadneho
iného mesta v Uhorsku. Aj v privilégiu
pre Košičanov sú uvedené len práva,
ale žiadne povinnosti. Po bitke Abovci
na politickej scéne skončili, do popredia
sa dostali členovia rodu Drugethovcov,
ktorí získali ich panstvá v severovýchodnom Uhorsku. Prednáška Henriety Albertovej Bitka pri Rozhanovciach
očami vybraných uhorských historikov
a kronikárov kvôli ospravedlnenej neúčasti prednášajúcej neodznela. O trojročnej misii (1308 – 1311) pápežského
legáta kardinála Gentilisa v Uhorskom
kráľovstve referoval Miloš Marek. Kardinál Gentilis da Montefiore, člen rehole
minoritov, zvolal v roku 1308 peštiansky koncil, na ktorom prijali 16 ustanovení. O rok neskôr sa konala synoda
v Budíne a v roku 1311 exkomunikoval
Matúša Čáka. Uhorsko bolo posledným
miestom jeho pôsobenia, neskôr pracoval na kauze proti templárom, ale
zakrátko umrel (27. október 1312). Dominik Blanár sústredil svoju pozornosť
na strojcov bitky pri Rozhanovciach –
Omodejovcov. Na začiatku 14. storočia,
keď prebiehali boje o uhorskú korunu,
násilne zaberali majetky šľachty v severovýchodnom Uhorsku, dávali ich svojim prívržencom, pričom familiári Omodejovcov pochádzali hlavne z Abova,
Šariša a Zemplína. Poškodzovali záujmy
Košičanov i kráľa, čo nakoniec vyústilo do otvoreného konfliktu v bitke pri
Rozhanovciach. V rámci diskusie boli
zúčastnení pozvaní na rekonštrukciu
bitky v dňoch 15. – 16. júna 2012 a prof.
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Ladislav Tajták upozornil na staršie diela
o problematike od Branislava Varsika,
Teodora Lamoša či Gyulu Kristóa.
Druhý panel príspevkov začal vystúpením Szilárda Süttő z Inštitútu histórie
Filozofickej fakulty Univerzity v Miškolci
s referátom Narácie uhorských listín zo
14. storočia s opismi bitiek. K otázke ich
dôveryhodnosti. Prednášajúci na základe výskumu súboru písomných prameňov na dvoch príkladoch demonštroval
zámernú manipuláciu v uvádzaní faktov v naráciách listín. Príspevok ospravedlneného prof. Jána Lukačku Úloha
expedičného zboru Matúša Čáka Trenčianskeho pri Rozhanovciach prečítala
Henrieta Žažová. Matúš Čák vyslal na pomoc Omodejovcom vojsko v sile 1 700
kopijníkov na čele s Abom Pekným (Veľkým) z hlohoveckej vetvy Abovcov cez
Levice, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavskú
Sobotu a Moldavu nad Bodvou. Na prednášku nadviazal Vladimír Segeš témou
Hlavné črty uhorského vojenstva v období vrcholného stredoveku. Predstavil
hypotetické fázy rekonštrukcie bitky pri
Rozhanovciach: 1. základné postavenie,
2. útok Omodejovcov na stred kráľovho
vojska, 3. protiútok johanitov a likvidáciu krídla Omodejovcov. Krátko po sebe
umreli vodcovia omodejovskej strany
– Demeter Balassa a synovia Omodeja
Abu, ale kráľovské vojsko nemalo silu
prenasledovať porazených. Podľa kronikárov sa bitky zúčastnilo až 10 000
vojakov. Pravdepodobne je to nadsadený počet podobne ako počet 1 700
kopijníkov vyslaných Matúšom Čákom,
o ktorom V. Segeš pochyboval. Vladimír
Čepela predstavil na obrazovom materiáli výzbroj, výstroj a vojenskú symboliku vojsk bojujúcich v bitke. Zachované
vyobrazenia Viedenskej obrázkovej kroniky však nekorešpondujú so stavom
na začiatku 14. storočia, keď sa ešte
používala krúžková košeľa, ale zachytávajú stav z konca 14. storočia – celopancierovú zbroj. Vojská Omodejovcov
tvorili lukostrelci a ľahká jazda, Košičanov hlavne pechota. Miroslav Huťka
predstavil ochrannú zbroj v období
prvej polovice 14. storočia v Uhorsku.
Tiež upozornil na fakt, že ikonografické
pramene nie vždy zodpovedajú skutočnosti, keďže umelci zobrazovali ideálny
stav. Vyjadril pravdepodobný pomer
ťažkoodencov k ľahkej jazde v uhorskej
v armáde 3 : 40. Djura Hardi z Oddelenia
histórie Filozofickej fakulty Univerzity
v Novom Sade sa pokúsil odpovedať
na otázku, či sa Filip Drugeth zúčastnil
bitky pri Rozhanovciach. Pramene jeho
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účasť explicitne nepotvrdzujú, pretože
počas obliehania Šarišského hradu (obsadeného Omodejovcami) kráľovským
vojskom na jar 1312 bol vážne zranený.
D. Hardi sa domnieva, že ak sa Filip Drugeth do júna vyliečil, bitky sa zúčastnil.
V opačnom prípade z uvedeného dôvodu pravdepodobne nebol prítomný.
Prvému panelu druhého dňa dominovala problematika miest. Karin Fábrová referovala o Anjouovcoch a spišských mestách. Skonštatovala, že mestá
Spoločenstva spišských Sasov nikdy
nedosiahli taký rozkvet ako slobodné kráľovské mestá, ktoré disponovali
vlastnými (nie kolektívnymi) kráľovskými privilégiami. K obsahu a dôvodom
vydania privilégií pre Košice za Anjou-

Dopad bitky pri Rozhanovciach na spišské mestá skúmala Anna Safanovičová.
Konfirmácia výsad pre spišských Sasov
z roku 1271 bola vydaná v roku 1317
za ich pomoc v bitke a menšie spišské
mestá upevnili svoje postavenie. Tomáš
zo Sečian z rodu Kacsics z Nagyszécsény zaujal Moniku Skalskú. Zúčastnil sa
samotnej bitky, začo získal v rokoch
1313 – 1324 až 7 hradných panstiev
po protivníkoch. Jeho majetková doména sa rozprestierala v Novohrade
a susedných župách i v Sedmohradsku.
Po Drugethovi bol druhým najväčším
svetským držiteľom pôdy v Uhorsku za
Anjouovcov. Tomáš bol jedným z najbližších radcov Karola I. a pôsobil ešte aj
za vlády jeho syna Ľudovíta I.

Výjav korunovácie Karola I. v Katedrále
sv. Martina v Spišskom Podhradí-Spišskej Kapitule hodnotil Ľuboslav Hromják ako príklad prepojenia štátu a cirkvi.
Datoval ho do roku 1317 podľa nápisu,
ale v diskusii bol upozornený na závery
reštaurátorského výskumu z roku 2005.
Zistilo sa, že väčšia časť nápisu pochádza až z 19. storočia a ide o pseudodatovanie. Na nové epigraficko-paleografické zistenia o činnosti talianskych
majstrov z anjouovského umeleckého
okruhu na území východného Slovenska poukázal Miroslav Čovan. Problematiku stredovekých košických špitálov
osvetlila Katarína Nádaská. V metropole
súčasného východného Slovenska sa
nachádzal špitál sv. Ducha (prvá zmien-

Korunovácia Karola I. – nástenná maľba v katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí-Spišskej Kapitule. Foto: Archív PÚ SR, 1942

ovcov sa vyjadril Drahoslav Magdoško, ktorý podrobne rozobral mestské
výsady udelené Košičanom podľa výsad Budína v roku 1347. Zaoberal sa
aj zmienkou o hrade (castrum) v Košiciach, ktorý mnohí stotožňujú s objektom na Hradovej. Podľa neho však ide
o mestské opevnenie – hradby, pretože
listina je prepisom budínskeho privilégia, v ktorom sa píše o Budínskom
hrade. Mária Fedorčáková sa zamerala
na právny, hospodársky a spoločenský
vývoj Bardejova za vlády Anjouovcov.
Mesto nadobúdalo výsady postupne,
preto až v 15. storočí nastal rozkvet Bardejova. Ferdinand Uličný ml. sa v referáte s názvom Prešov (Omodejovci a Anjouovci) v 14. storočí zahĺbil do rozboru
privilégia pre Prešov, Sabinov a Veľký
Šariš z roku 1299, neskôr potvrdeného Karolom I. Omodejovci v súvislosti
s Prešovom nevydali žiadny dokument.

Správy

Popoludňajší panel začal František
Oslanský príspevkom Šľachta ostrihomského arcibiskupa na prelome 13. –
14. storočia. Éva Gyulai z Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Univerzity v Miškolci vystúpila pred auditórium s prednáškou o červených a bielych pruhoch
Uhorského kráľovstva na zbroji Reného
z Anjou. René vládol v Neapolskom kráľovstve v rokoch 1435 – 1441. Anjouovci,
ktorí vládli v Sicílii, Neapole a Uhorsku,
boli označovaní ako sicílsky anjouovský
rod a mladší rod z Anjou predstavoval
francúzsky rod z Valois. René reprezentuje spojenie oboch vetiev, čo sa prejavilo i v erbe. Na jeho štíte sa objavili
aj červené a biele pruhy Uhorska, ktoré
zdedili aj jeho potomkovia v Anglicku
a Škótsku. Aj Adrián Džugan „zablúdil“
do problematiky heraldiky a sfragistiky. Priblížil trónne pečate Karola I., jeho
nástupcu Ľudovíta I. a jeho manželiek.
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ka z roku 1283) na južnom predmestí,
špitál sv. Leonarda (1453) – morový na
juhozápadnom predmestí a spomína
sa aj Malá špitálska ulica (1478) v časti
Čermeľ. Ladislav Župčán zhrnul poznatky o Košickom hrade v lokalite Hradová.
Jeho najpravdepodobnejším zakladateľom bol Omodej Aba. Po diskusii organizátori oznámili potešujúcu správu
o príprave monografie o dejinách Košíc,
ktorá by v dohľadnej dobe mala uzrieť
svetlo sveta.
Na záver možno konštatovať, že časť
prednášok, predovšetkým prvého dňa,
skutočne vniesla nové svetlo do problematiky priamo súvisiacej s bitkou pri Rozhanovciach, na počesť výročia ktorej bola
konferencia organizovaná. Žiaľ, množstvo
prednášok odznelo mimo témy, niektoré
dokonca nepriniesli ani nové poznatky,
boli len zhrnutím známych poznatkov
dávnejších výskumov.
■
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Obnova betonových konstrukcí
s kulturní hodnotou

Seminár uviedol predseda spoločnosti STOP Petr Kotlík. Program bol zostavený z prednáškového cyklu šiestich
príspevkov. Prednášky boli zoradené
v logickom slede, od prvotného významu betónu v pamiatkovej starostlivosti cez jeho vlastnosti, zloženie a druhy,
technológiu výroby až po súčasnú
problematiku korózie betónu, reštauro-

vanie betónu, skúmanie betónu v záujme jeho ochrany a zachovania v rámci
historických konštrukcií. Úvodný príspevok od Ing. arch Miloša Solařa – Význam betonu v památkové péči najskôr
zadefinoval pojem betón, následne
ozrejmil počiatky vzniku betónu, podal
historický prierez aplikovania betónu
v stavebníctve od najstarších dôb až
po súčasnosť s dokladom konkrétnych
príkladov stavieb. Ako pozitívne bolo
hodnotené dodatočné použite betónových konštrukcií pri úpravách stavieb,
čo umožnilo opätovne dotvoriť znehodnotenú pamiatku. Tak bola napríklad postavená veža pražského Kostola
Panny Marie na Slovanech, ktorý bol
poškodený pri nálete v roku 1945. Následne M. Solař uviedol ďalšie pozitívne
príklady uplatnenia betónu v rámci pamiatkovej starostlivosti, keď staticky aj
esteticky dotvoril poškodené pamiatky.
Rovnako však podal výklad aj o nevhodnom použití betónu, keď pri nahradení
pôvodných konštrukcií železobetónovými došlo k znehodnoteniu pamiatky.
V závere príspevku boli načrtnuté mož-

tematických blokoch (okruh hradárskej
problematiky, sakrálnej architektúry,
meštianskej či ľudovej architektúry či
blok zameraný na historické konštrukcie). Zo Slovenska odzneli príspevky
o plošnom výskume historických krovov Liptova (za Ing. arch. K. Ďuriana
odprezentoval Ing. Ľ. Suchý), o krove
farského Kostola sv. Mikuláša v Trnave
(Mgr. D. Zacharová) a príspevok o priestore s neidentifikovanou funkciou jednej z miestností kaštieľa v Seredi (Mgr.
arch. R. Petrovič). Veľký záujem z pochopiteľných dôvodov vzbudzovala
prezentácia o tragickom požiari a následných udalostiach na hrade Krásna
Hôrka (Ing. Ľ. Suchý).
Slnečná nedeľa bol deň ako stvorený na celodennú exkurziu. Cieľom

bol areál cisteriánskeho kláštora Plasy,
založeného v roku 1144 kniežaťom Vladislavom II. Za súčasnú podobu vďačia
hlavné budovy veľkolepej barokovej
prestavbe (1661 – 1785), realizovanej
podľa plánov J. B. Matheya, J. B. Santiniho a K. I. Dientzenhoffera. Po zrušení
kláštora Jozefom II. sa v roku 1826 sídlo
stalo rezidenciou rodiny kancelára Metternicha.
Nie je preto prekvapujúce, že prehliadka národnej kultúrnej pamiatky
Kláštor Plasy sa stala exkurziou dejinami architektúry – od 13. storočia po 20.
storočie, zahŕňajúcou hádam všetky
typy architektonického dedičstva od
sakrálnej architektúry cez obytnú, hospodársku, až po industriál, a pre stavebného historika predstavovala možnosť
komparácie s naším domácim slohovým materiálom. Z architektonického
hľadiska zaujal neobvyklý ranobarokový koncept zrkadlovej dispozície štvorpodlažnej sýpky s dvojpodlažným gotickým kostolom z polovice 13. storočia
s Kaplnkou sv. Václava v spodnom podlaží a Kaplnkou sv. Márie Magdalény
v hornom podlaží, zakomponovaným
do stredovej osi. Umeleckoremeselnú
lahôdku predstavoval funkčný hodino-

PETRA KALOVÁ

D

ňa 26. apríla 2012 sa v prednáškovej sále Národného technického múzea v Prahe konal toho roku
prvý odborný seminár Obnova betonových konstrukcí s kulturní hodnotou,
ktorý zorganizovala Společnost pro
technologie ochrany památek – STOP
v spolupráci s Národným technickým
múzeom. Seminár bol zameraný na
problematiku obnovy a reštaurovania
betónových konštrukcií, ktorým sa aktuálne v pamiatkovej starostlivosti dostáva čoraz väčšej pozornosti. Prednášky
boli určené pracovníkom pamiatkových
ústavov, štátnej správy a územným samosprávam, reštaurátorom, architektom a iným. Seminár bol rozdelený na
dve časti. Prvá časť sa zameriavala na

teoretickú rozpravu o betóne, histórii
jeho vzniku, zložení a vlastnostiach,
príčinách a prejavoch korózie betónu.
Súčasťou prednášok bol aj zborník,
ktorý dostal každý zúčastnený. Okrem
toho mali účastníci možnosť zakúpenia
ďalších odborných publikácií vydaných
spoločnosťou STOP.

Dĕjiny staveb 2012
DANIELA ZACHAROVÁ

N

epočetná šesťčlenná slovenská
skupina, pozostávajúca z pracovníkov KPÚ Prešov a KPÚ Trnava,
sa v predposledný marcový víkend
zúčastnila v Čechách na konferencii
Dějiny staveb, konanej každoročne od
roku 2000 v zámku obce Nečtiny, okres
Plzeň, ktorý slúži ako školiace stredisko
Západočeskej univerzity. Organizačne
sa na podujatí podieľali Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Plzni, Západočeské muzeum
v Plzni, Klub Augusta Sedláčka Plzeň,
Sdružení pro stavebně historický průzkum, s prispením Mesta Plzeň a Plzenského kraja.
Prvé dva dni, t. j. piatok a sobota,
patrili prednáškam. Jednotlivé prednášky boli predstavené v samostatných
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né postupy pri sanácii betónu, ktorá sa
dnes stáva samostatnou špecializáciou.
Ďalšia prednáška prof. Ing. Pavly Rovaníkovej – Cement – výroba, složení,
druhy, vlastnosti bližšie špecifikovala
vlastnosti betónu a vysvetlila výrobu
a zloženie portlandského cementu, ktorý predstavuje hlavnú zložkou betónu.
Nato boli doložené ďalšie chemické
a fyzikálne vlastnosti cementu. Doc. Ing.
Karel Kolář vo svojom príspevku Technologie betonu v historii a dnes nadviazal
na predchádzajúcu prednášku a rozšíril
ďalšie poznatky o betóne, jeho rozdelení podľa zloženia, ktoré obsahuje, podľa
objemovej hmotnosti a pod. Popoludňajšie prednášky doc. Ing. Ladislava
Klusáčka – Beton a historické konstrukce
a Mgr. Jiřího Fialu – Restaurování betonu – respekt k autenticitě boli z hľadiska
pamiatkovej starostlivosti a potrebných
vedomostí pre pamiatkara najzaujímavejšie. Doc. Ing. Klusáček v úvode príspevku načrtol prvotné experimenty,
ktoré viedli ku vzniku železobetónu.
Kľúčovým bol patent Josepha Moniera
z roku 1881, ktorý umožnil prostredníc-

tvom oceľovej siete a cementovej malty
vytvoriť rozmerné kvetináče. Následne
pokračoval v objasnení pokroku, keď sa
z finančne náročných liatinových konštrukcií prešlo k ekonomicky výhodnejším železobetónovým konštrukciám.
Podstata železobetónových konštrukcií
bola na mieste demonštrovaná hmotným príkladom rôznych druhov výstuží
od historických až po dnešné, ktoré sa
v konštrukciách používajú v súčasnosti.
Záverečný príspevok Mgr. Jiřího Fialu
bol jediným príkladom praxe v oblasti
obnovy betónových diel. Táto problematika sa dnes čoraz aktuálnejšie
dostáva do popredia v reštaurátorskej
praxi. Svoje reštaurátorské prístupy
uvádzal na konkrétnych príkladoch –
objekte bílinskej kyselky v Bíline, baldachýne paláca Lucerna v Prahe a sochárskej výzdoby divadla J. K. Tyla v Plzni. Na
príkladoch bolo demonštrované, prečo
sa pristúpilo niekde k sanácii betónu
a inde zas k nahradeniu pôvodného
diela replikou.
Vysoká odborná úroveň príspevkov
a široké zastúpenie odbornej verejnos-

ti boli zárukou pozitívneho výsledku
podujatia. Cieľom seminára bolo upozorniť na betón ako materiál, ktorý je
rovnako hodnotnou stavebnou hmotou, popri ostatných konštrukciách
z dreva, tehál či kameňa. Seminár tiež
poukázal na aktuálne problémy s betónovými konštrukciami, načrtnutie
hľadania možností pri riešení ochrany
betónových konštrukcií, pričom je potrebné zachovať čo najväčšiu autenticitu pamiatky. Výsledkom bol prínos
nových podnetov a zistení v oblasti
betónu a betónových konštrukcií, ktorého problematika sa v súčasnosti stáva
predmetom záujmu viacerých odborníkov a vedeckých pracovísk. Príspevky
okrem podania základných vedeckých
zistení v danej problematike podnietili aj odbornú diskusiu. Vzišlo z nej veľa
podnetných otázok, ktoré boli patrične zodpovedané prednášajúcimi odborníkmi. Komplexne seminár prispel
ďalšími novými poznatkami do oblasti
betónových konštrukcií.
■

vý stroj z roku 1686 vo veži nad horným
podlažím kostola. V rámci obhliadky
konventu bol predstavený unikátny
barokový stavebno-technický systém
kontroly vlhkostných pomerov základov a podložia stavby. Nečakaným
spestrením exkurzie bola prehliadka
relatívne nedávno sprístupneného
krytu civilnej obrany zachovaného aj
s veľkou časťou pôvodného vybavenia,
ktorý bol v období studenej vojny v tajnosti vybudovaný pod barokovou budovou prelatúry pod zámienkou opráv
budovy.
Časť areálu spravuje Národní památkový ústav, časť je vo vlastníctve
Národního technického muzea, ktoré
momentálne v objekte bývalého hospodárskeho dvora pripravuje Centrum
staviteľského dedičstva, ktoré bude súžiť ako depozitár a expozícia stavebných
prvkov a zároveň ako dielňa stavebnoremeselnej huty venujúcej sa v praxi tradičným stavebným remeslám.
■
Baroková sýpka kláštora Plasy postavená okolo gotickej kaplnky
Foto: http://cs.wikipedia.org/wiki/
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Repasácia a reštaurovanie kovových
výplní, technických prvkov a
zariadení architektúry moderny
VERONIKA KAPIŠINSKÁ

T

émou 26. odborno-metodického
dňa Národného pamiatkového
ústavu (NPÚ) ú. o. p. v Brne 15. mája 2012
bola špecifická problematika repasácie
technických prvkov, ktoré sú mnohokrát neoddeliteľnou súčasťou pamiatok
modernej architektúry. Na stretnutí boli
prezentované nedávno ukončené akcie
nasmerované na reštaurovanie unikátnych, či naopak typických technických
zariadení. Ich množstvo, ale i kvalita
vyhotovenia, naznačuje súčasný trend
komplexnej obnovy objektov vrátane
záchrany originálnych doplnkov. Jednotlivé príspevky obsiahli širokú škálu
technických problémov, ktoré sprevádzajú snahu o pamiatkovú ochranu
modernej architektúry a zároveň dokázali jej neustále sa zvyšujúcu úroveň.
Cieľom dôsledne chápanej obnovy sa
stáva nielen zachovanie technických
prvkov, ale aj ich uvedenie do funkčného stavu. A to často i napriek faktu, že
obnovená technológia ako relikt minulosti neraz slúži len na výstavné účely.
Vážnosť záujmu o modernú architektúru potvrdili aj úvodné slová riaditeľa
NPÚ ú. o. p. v Brne PhDr. Petra Kroupu,
ktorý uviedol seminár pripomenutím
očakávanej udalosti otvorenia Národného metodického centra na obnovu
modernej architektúry, zameraného na
zhromažďovanie ohrozených prvkov
a detailov moderny. Centrum buduje ústav spolu s Fakultou architektúry
v Brne vo Vile Stiassni (1928) od Ernsta
Wiesnera.
Na úvodné slová nadviazala prednáška Mgr. Jiřího Žáčka z Brna, ktorý na
príklade štyroch odlišných objektov poukázal na špecifiká moderných stavieb
a ich technického vybavenia. Najčastejšie spomínanou bola nedávno precízne
reštaurovaná Vila Tugendhat v Brne
(1928 – 1930). Vzhľadom na zameranie
seminára sa pozornosť upriamila predovšetkým na technické prvky tejto stavby, ktoré po obnove nemali slúžiť len
ako exponát. Mimoriadne náročným
zadaním bolo požiadavka sfunkčnenia
pôvodných mechanizmov pri súčas-
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nej záchrane čo najväčšieho množstva
autentických súčastí. Predmetom rekonštrukcie sa tak stali nielen posuvné
okná, ale aj obnova ich pohonu, repasácia klimatizácie, či sfunkčnenie výťahu
na popol. V priebehu obnovy sa ukázalo, že mnohé časti boli od počiatku
poddimenzované a podcenené na úkor
elegancie a subtílneho tvaru, čo pravdepodobne spôsobilo ich nefunkčnosť
už krátko po vzniku stavby. Repasácia
týchto prvkov navyše oslabených koróziou sa stala veľkou odbornou výzvou.
Pristúpiť sa muselo neraz až k reštaurátorským postupom, a to aj u takých
súčastí, ako je napríklad potrubie vzduchotechniky a jeho pôvodné nátery.
V porovnaní s vilou Tugendhat sa v tzv.
Petschkovej vile v Prahe (1924 – 1928)
kompletne zachovalo autentické, stále
funkčné technické vybavenie s originálnym dizajnom. Množstvo doteraz
neznámych a ojedinelých technických
prvkov tu slúži ako doklad zachovaného kompletného súboru, nielen zlomku technického vybavenia. Unikátnou
je napríklad práčovňa umiestnená nad
spálňou, ktorá bola z akustických dôvodov uložená na pružinách s korkovou výstužou. Úplne odlišným príkladom bola
repasácia vzorového okna na Masarykovom študentskom domove v Brne
(1929 – 1930) od B. Fuchsa. Pokusne
obnovený bežný typ okna s pákovým
systémom, ktorý predstavoval najnižšiu
remeselnú úroveň, bol následne vyhodnotený pomocou termokamery. Doložené zníženie úniku tepla až o 60 percent
potvrdilo opodstatnenosť takéhoto
postupu. Rovnakú pozornosť si zaslúžili
výklady v parteri obchodného domu
Brouk a Babka v Brne (1934) s obnovou
originálnych profilov aj madiel.
Prednáška architekta Davida Prudíka z Brna bola venovaná reštaurovaniu
dvoch historických výťahov Pražského
hradu – Plečnikovho prezidentského výťahu (1926) a Rothmayerovho
výťahu Nového paláca (1935). Rekonštrukcia spojená s reštaurovaním
množstva detailov, podlahovej krytiny,
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drevených i kovových prvkov oboch výťahových kabín, ako aj návrhom kópií
zaniknutých súčastí či novotvarov bola
mimoriadne náročná, aj vzhľadom na
počiatočnú absenciu kompletnej pôvodnej plánovej dokumentácie. Prezidentský výťah situovaný v Plečnikovej
prístavbe schodiska bojoval počas celej
svojej existencie s normami a následnými úpravami. Nakoniec sa podarilo reštaurovať kabínu z tíkového dreva, podlahu z hovädzej kože, obnoviť šachtové
dubové mreže s mosadzným opláštením, ale aj podstatnú súčasť kabíny –
neopakovateľné nepriame osvetlenie
neónom vloženým do klenby prekrytej
sklom. Originálny prístup si zaslúžil rovnako aj výťah pre prvú dámu od Otta
Rothmayera. Valcová kabína s dyhovým
obkladom a pozlátenými kľučkami sa
mala voľne vznášať v priestore barokového schodiska. Dodržiavanie noriem v minulosti zapríčinilo vytvorenie
mrežovej šachty, ktorá potlačila dojem
vzdušnosti. Nahradením mreží sklenenými zábranami sa podarilo tento efekt
prinavrátiť. Aj v tomto prípade bolo obnovené pôvodné osvetlenie neónom
a pozlatené kľučky nahradili mosadzné.
Odlišný typ objektu a prístupu k obnove predstavila prednáška Ing. Petra Všetečku z Brna, ktorý sa sústredil
na repasáciu technických zariadení
a prvkov zlínskej moderny. Ako príklad
použil dva typy objektov. Tzv. Baťov
mrakodrap (1936 – 1938) je kultúrnou
pamiatkou a po obnove slúži svojmu
pôvodnému účelu. Správna budova
od architekta V. Karfíka napriek tomu,
že je špičkovým technickým dielom, je
vyhlásená za architektonickú pamiatku.
Odlišným príkladom sú len územne pamiatkovo chránené budovy 14. a 15.
Baťovho výrobného areálu, u ktorých
sa zmenila výrobná funkcia na kultúrne
centrum s knižnicou, múzeom a galériou. Stupeň pamiatkovej ochrany sa odrazil na zvolenom prístupe obnovy. Kým
v prípade kultúrnej pamiatky sa k objektu a jeho zariadeniam pristupovalo
metódou reštaurovania originálnych
prvkov, v druhom prípade sa sledoval
cieľ udržať industriálny charakter budov
bez reštaurovania. Jednou z hlavných
funkcií Baťovho mrakodrapu bol efektívny systém úspory času pohybu po
budove, ktorej mali napomáhať rôzne
typy výťahov vlastnej výroby. Najväčšia
pozornosť bola venovaná reštaurovaniu tzv. Baťovho výťahu – kancelárie so
zachovanými pôvodnými technológiami, tečúcou teplou i studenou vodou,
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bojlerom či funkčnou klimatizáciou.
S ohľadom na jeho unikátnosť bola zvolená konzervačná metóda obnovy. Okrem toho obnovili aj štyri osobné výťahy s presklenými dverami a paternoster.
Rekonštrukciou prešiel aj pojazdný kôš
na umývanie okien pohybujúci sa po
koľajnici po obvode budovy. Vzhľadom
na to, že budova bola ako jedna z prvých v krajine plne klimatizovaná, pristúpilo sa aj k reštaurovaniu vzduchotechnickej sústavy. Súčasťou expozície
pôvodných technických prvkov budovy
vytvorenej na druhom podlaží budovy
sa tak stala jedna typická strojovňa klimatizácie s rekonštruovanou pôvodnou
farebnosťou potrubí. Zvláštnou kapitolou revitalizácie objektu bola obnova
fasád. Tretina vonkajších originálnych
oceľových okenných výplní ostala zachovaná, dve tretiny nahradili špeciálne
vyvinutým prototypom – kópiou originálu. Na 2. a 8. podlaží, kde ostal prezentovaný historický interiér, repasovali aj
vnútorné okenné výplne s mramorovými parapetmi, a to i napriek tomu, že nevyhovujú tepelno-technickým normám.
O dôslednosti prístupu svedčí aj fakt, že
pre obnovenie štruktúry skla bol vytvorený otlačok pôvodnej štruktúry. Zvláštny prístup si vyžiadala adaptácia dvoch
výrobných budov Baťovho areálu na
kultúrne účely s plánovaným zriadením
obuvníckej expozície s prezentáciou
obuvníckych strojov na celom podlaží.
Typový výrobný objekt bol zvnútra zateplený pri zachovaní originálnych vonkajších okenných výplní, vnútorné výplne nahradili novými. Okrem dôkladnej
repasácie kovových podláh obnovili i
pásové dopravníky, ktoré tvorili charakteristickú siluetu v prielukách medzi objektmi. Podarilo sa tak zachrániť aspoň
fragment technologického toku, ktorý
už nemožno zrekonštruovať celý.
Seminár venovaný téme, ktorá je
v našich podmienkach nezaslúžene
marginalizovaná, bol prínosný z viacerých dôvodov. V prvom rade pripomenul, že moderné stavby sú neraz i technickými stavbami, že technické prvky
a detaily tvoria nezameniteľnú súčasť
ich podstaty. A preto sa obnova nemôže sústrediť len na zachovanie hmotnej
podstaty architektúry. Rovnakú pozornosť si zaslúžia aj technické detaily,
i keď sú často na prvý pohľad utilitárne
a vizuálne nepríťažlivé. Unikátne architektonicko-technické prvky vnímané
takmer ako artefakty (ako napríklad
spomínané výťahy Pražského hradu) sú
skôr výnimkou. Veľkým krokom vpred
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je pritom nielen priznanie hodnôt týchto súčastí, nevyhnutnosti ich záchrany,
ale aj potreby znovuobnovenia funkcie.
Odprezentované aktuálne praktické
skúsenosti a najnovšie poznatky ukázali rôzne cesty, ako sa vysporiadať
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s týmto problémom. Množstvo energie,
prostriedkov a odborných síl, ktoré boli
investované do týchto nákladných obnov, sa vrátilo v podobe príkladne reštaurovaných a zároveň plne funkčných
pamiatok modernej architektúry.
■
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Hodnotiaca metodika architektúry
obdobia 1945 — 1979
DENIS HABERLAND

O

chrana povojnovej modernej architektúry sa stáva naliehavejšou,
odbornou verejnosťou požadovanou
a zainteresovanou verejnosťou čoraz
viac akceptovateľnejšou. Súkromné
a verejné stavby postavené po druhej
svetovej vojne takmer až do historického pádu „železnej opony“, ktorá politicko-ideologicky a ekonomicky rozdeľovala Európu, vznikli z veľkej časti
v enormnom konjukturálnom tempe,
alebo naopak sa v neskoršom období a
v niektorých prípadoch stavali celé desaťročia a boli posmešne pomenované
ako stavby „storočia“. Vznikali stavby so
všetkými z toho vyplývajúcimi neduhmi, rôznorodej kvality, typológie a dizajnu a zväčša monotematickej funkcie.
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V mnohom novátorské a inžiniersko-technicky odvážne, už vtedy vzhľadom
na dĺžku ich výstavby, ako aj dnes už
z rôznych aspektov prekonané, náročné
na údržbu a stratové v oblasti energií.
Napriek tomu tento biľag neuberá niektorým stavbám ich architektonickú
originalitu a kvalitu, vyplývajúcu z materiálovej špecifickosti a konštrukčnej
jedinečnosti, objemovej a plošnej veľkorysosti, teda oplývajúce vlastnosťami, ktoré by sa už v dnešnej ekonomickej racionalizácii nedali postaviť.
Realizácie týchto stavieb sú vo východnej Európe spojené s ideologicky
kontaminovaným
experimentátorstvom a dokazovaním si technologickej
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prestíže politického systému, či snahou
prinajmenšom držať krok so Západom.
Vznikali stavby plánovane brutálne
situované do historických urbanistických štruktúr, ktoré si doslova vynútili
rozsiahle a neodpustiteľné (?) asanácie.
Časom sa vžili s prostredím a dnes sú už
v súčasnom obraze našich miest (takmer) neodmysliteľné. Stali sa súčasťou
našej spoločnosti – pre jedných mementom, pre druhých prinajmenšom
prirodzeným vývojom. Ich zachovanie
a obnova, reflektujúca nové požiadavky
na ich modernizáciu, racionalizáciu prevádzky, predĺženie životnosti a zníženia
energetických nákladov, vychádzajúc
zo súčasných stavebno-technických
noriem, je nielen diskutovanou témou
a problematikou architektonických
spolkov, inžinierskych komôr a ústavov,
pamiatkových inštitúcií, ale v neposlednej rade aj vecou miestnych a obecných
úradov, verejnej samosprávy, ale aj samotných vlastníkov a investorov.
V dňoch 22. – 23. mája 2012 sa vo
Viedni uskutočnila prezentácia výsledkov projektu Hodnotiaca metodika architektúry obdobia 1945 – 1979. Projekt
realizovaný magistrátmi miest Viedeň
a Brno mal za úlohu vypracovať postup
kvalitatívneho hodnotenia typologicky a funkčne rôznych objektov z rokov
1945 – 1979. Finančné krytie projektu
zabezpečoval štrukturálny fond EÚ pre
regionálny rozvoj (pôvodne mala byť
do projektu zapojená aj Bratislava).
Projekt má oprávnenú ambíciu objektívne (vy)hodnotiť a pomôcť pochopiť
skutkový stav a hodnoty povojnovej
architektúry, obhájiť jej životaschopnosť, nadviazať na pozitívne aspekty
a zobrať strach z jej negatív, poukázať
na optimálny spôsob jej modernizácie
a prípadne nového využitia bez straty
jej dobového dizajnu a architektonického názoru. Môže pomôcť odmýtizovať
jej ideologickú zaťaženosť a začleniť
ju do oblasti plánovania udržateľného
rozvoja a obnovy verejného priestoru,
miestnej infraštruktúry, zapracovania
do územno-plánovacej dokumentácie
ako zažité a osvedčené hodnoty, a nie
ako niečo dopredu určené na asanáciu. Prezentovaná metodika hodnotenia povojnovej architektúry, ktorá tvorí
podstatnú časť stavebného fondu Európy, je určená nielen menovaným inštitúciám, ale dôležitou cieľovou skupinou
sú samotní architekti, stavební inžinieri,
investori a vlastníci objektov. Môže pomôcť diskusii a v otázke udržateľnosti
nového stavania spojeného s rozsiahlymi asanáciami a ďalším záberom zasta-
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21-er Haus vo Viedni. Foto: D. Haberland

vaných plôch odkrajujúcich neúmerne
z nášho životného priestoru, popri stále
klesajúcej demografickej krivke, alebo
môže poskytnúť dostatok objektívnych
dôkazov o ekonomicky a ekologicky
únosnejšej rekonštruovateľnosti existujúcej zástavby a jej „updatovania“.
Prvý deň prezentácie projektu bol
venovaný ohliadke hodnotených alebo
pre metodiku vhodných objektov priamo v teréne. Prvým in-situ objektom
bolo funkcionalisticky pôsobiace obchodné centrum Ekazent (1962 – 1964)
s hotelom, obchodnými prevádzkami
situovanými okolo otvoreného malého „trhového“ námestia a kinom, ktoré
bolo neskôr zrušené a adaptované na
ďalšie obchodné prevádzky. Relatívne
malý obchodno-administratívny areál
s kinom sa stal v čase jeho realizácie
prelomovým na území Viedne a predznamenal následný vývoj v oblasti
polyfunkčných obchodných centier.
Nachádza sa v mestskej časti Hietzing,
v bezprostrednej blízkosti zámockého
parku Schönbrunn, nie je však súčasťou
jeho ochrannej zóny (mimochodom vo
Viedni je viac ako 130 ochranných zón,
v ktorých sa pamiatkari a iné relevantné
inštitúcie vyjadrujú k ochrane objektov
a k stavebnej činnosti) a nie je vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Prešiel viacerými úpravami (výmena okien, výkladov a osadenie presklenej markízy, ktorou sa vytvorila prekrytá komunikácia
po celej dĺžke obchodných priestorov),
ktoré však výrazne neznehodnotili jeho
pôvodnú koncepciu a výraz. Zdoku-
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mentovanie centra Ekazent predmetnou metodikou je ideálnym príkladom
na rozpoznanie, vyhodnotenie a poukázanie jeho architektonických kvalít
a na nahromadenie dostatočného počtu údajov potrebných na jeho údržbu
a na prípravu budúcej obnovy v súlade
s jej hodnotami. Pre porovnanie prístupu k údržbe a zachovaniu obdobného
areálu na Slovensku sa ponúka súčasný
stav obchodného centra Slimák v Bratislave, ktorého parciálne prestavby
znamenali de facto likvidáciu jeho architektúry, inak asi najhodnotnejšieho
sídliskového obchodného centra u nás.
Druhou prezentovanou architektúrou bol bývalý 7-podlažný administratívny objekt firmy Hoffmann-La Roche
(1960 – 1962), ktorý svojím minimalizmom, otvorenou sendvičovou dispozíciou, proporciami a použitým fasádnym
systémom (mimochodom prvá zavesená presklená hliníková fasáda vo Viedni)
patrí medzi ikony povojnovej modernistickej architektúry Rakúska. Objekt
je kultúrnou pamiatkou a po rokoch
nevyužitia bol obnovený a adaptovaný
na dizajnový Hotel Daniel. Zmena prízemia na hotelovú lobby s recepciou
a reštauračným zariadením a ostatných
podlaží na izby s kapacitou 150 lôžok
spôsobila zásadnú zmenu dispozície,
ktorá sa však navonok neprejavila. Pôvodná fasáda ostala v podstate nedotknutá, a to aj napriek tomu, že podľa súčasných noriem a požiadaviek nespĺňa
protipožiarne a najmä energetické kritériá, čo však vlastník hotela akceptoval.
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Nielenže ostala zachovaná hliníková
konštrukcia, ale aj okná, pretože podľa
architektov obnovy by vložením dnešných izolačných okien došlo k zmene
klimatických podmienok, nadmernému roseniu a taktiež, aj keď nepatrnej,
zmene vzhľadu chránenej fasády. V našom prostredí je obdobným prípadom
a architektonickým typom objektu zo
zavesenou fasádou Hotel Kyjev v Bratislave, ktorý má okrem architektúry aj
hodnotný interiér, dnes už len čiastočne
zachovaný.
Treťou navštívenou architektúrou
v rámci exkurzie bol neďaleký Dom-21
(predtým Dom 20. storočia), tzv. 21-er Haus (kultúrna pamiatka) na okraji
Schweitzer Parku, v blízkosti Arsenalu,
oproti viedenskej Južnej stanici. Objekt naprojektovaný a realizovaný ako
rakúsky výstavný pavilón EXPO 1958
v Bruseli je otvorený dvojpodlažný presklený oceľový skelet s vnútornou galériou po obvode, celý nesený, resp. zavesený na štyroch oceľových pilieroch.
Po ukončení svetovej výstavy pavilón
preniesli do Viedne a využívali ako galériu domáceho a svetového moderného
umenia. Vzhľadom na koncept dočasnosti existencie jeho architektúry a zvýšené nároky na ochranu exponátov počas ich vystavovania prevádzku galérie
pred rokmi zastavili, keďže klimatické
podmienky objektu sa postupne zhoršovali, resp. už nevyhovovali súčasným
štandardom. Jeho vlastník Múzeum
Belvedere pristúpil k obnove pavilónu,
pričom sa okrem zlepšenia klimatických
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podmienok musela obnova vyrovnať aj
s ekologickou záťažou (azbestová izolácia), príznačnou pre objekty z tohto obdobia. Na efektívne využitie priestorov
stanovili požiadavku 4-násobného zvýšenia kapacity priestorov určených pre
služby návštevníkov (obchod s umeleckou literatúrou, reštaurácia s diskotékou), sklady, depozity, dokumentačné
centrum, stálu výstavu a knižnicu azda
najvýznamnejšieho rakúskeho sochára
Fritza Wotrubu, ktorý Múzeu Belvedere
venoval časť svojho diela. Nárast priestoru sa docielil realizáciou suterénnych
priestorov pod celým výstavným pavilónom i mimo jeho pôdorysu. Veľkorysé
výstavné priestory ostali nezmenené.
Architekt obnovy (žiak autora projektu
pavilónu) pristupoval pri obnove pietne k samotnej architektúre i s rešpektom k jej autorovi – architektonický
výraz, fasády a špecifické detaily boli
obnovené – objekt si tak zachoval svoj
nadčasový vzhľad a ľahkosť, pričom sa
počas realizácie museli stavbári vyrovnať so špecifickými statickými problémami pri odstraňovaní azbestu a iných
vymieňaných materiálov. Uvedená
obnova môže byť inšpiratívna aj pre
nás. V krátkom čase nás čaká podobne
veľká, technicky a finančne náročná
rekonštrukcia SNG, najmä jej „Premostenia“, ktoré laická verejnosť síce vníma
kontroverzne, ale odborníci ju považujú
za vynikajúce dielo modernizmu dotknutého obdobia.
Druhý deň prezentácie projektu
bol venovaný odbornému rokovaniu
a teoretickej prezentácii hodnotiacej metodiky v priestoroch Veľtržného
a kongresového centra Viedne (Wien
Messe). Hneď úvodný vstup rokovania
bol pre slovenské reálie nanajvýš zaujímavý. Ako príklad významnej architektúry doby bola na jednej úrovni, spolu
s parížskym Centre Pompidou, uvedená
budova Slovenského rozhlasu v Bratislave (dnes sídlo RTVS). Návrh na vyhlásenie tejto budovy za národnú kultúrnu pamiatku bol spracovaný v rámci
projektu APVV Diferencovaná typológia
modernej architektúry, na ktorej participuje aj Pamiatkový úrad SR. Ako spoluautor návrhu som presvedčený, že
neexistuje žiaden odborný dôvod, resp.
prekážka túto v mnohých aspektoch
unikátnu stavbu nevyhlásiť za kultúrnu
pamiatku.
V rámci rokovania vystúpilo viacero priamych spracovateľov predmetnej metodiky na rakúskej a českej
strane, ktorí na ďalších príkladoch i vo
všeobecnej rovine, vychádzajúc z te-
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órie a výskumu modernej architektúry
poukázali na užitočnosť hodnotenia
architektúry dotknutého obdobia, na
jej časovo-špecifické, materiálovo-konštrukčné vlastnosti, upozornili na nevhodné i vzorové narábanie s takouto
architektúrou, vyzdvihli najmä možnosti jej adaptability a modernizácie (trvácnosť) a cez výsledky projektu apelovali
na jej zachovanie (ako autori metodiky
uviedli, s dĺžkou projektu rástla ich senzibilita k hodnoteným stavbám). Ako
príklad pozitívnej obnovy bola priamo
projektantmi uvedená obnova prvej
mimoúrovňovej pasáže pre peších vo
Viedni z roku 1955, tzv. Opernej pasáže križovatky na Opernringu vo Viedni
(inak moment prvotnosti a jedinečnosti
je autormi hodnotiacej metodiky považovaný za dôležité kritérium pri hodnotení diela). Ďalším dobrým príkladom
bola prezentácia obnovy Haly Rondo
v Brne (1972 – 1982, obnova 2010),
hokejového štadióna, ktorá je doslova
v príkrom rozpore s „rekonštrukciou“
štadióna O. Nepelu v Bratislave. Je porovnaním príkladu rešpektujúceho pôvodný architektonický koncept s príkladom a prístupom nerešpektujúcim
nič a nikoho. Najmä ten druhý spôsob
adaptácie (v podstate asanácia) sa na
Slovensku stáva čoraz viac bežným
a preferovaným, a to aj na staršej historickej architektúre.
Pozitívne hodnotili prezentovanú
metodiku kolegovia z Nemecka, ktorí mapujú a obnovujú objekty z tohto
obdobia na území Berlína a majú skúsenosti s urbanistickými konceptmi
i ideologickým pozadím výstavby demokratického a socialistického Berlína.
Upozorňujem na internete prístupnú
databázu Berliner Denkmalliste, Denkmalkarte und Denkmaldatenbank na
stránke www.stadtentwicklung.berlin.
de. Ďalej sa diskutovalo o univerzálnosti metodiky, o možnostiach aplikovať
hodnotiacu metodiku aj na starú, nielen modernú architektúru, ktorá má potenciál stať sa v budúcnosti pamiatkou,
resp. vykazuje hodnoty, detaily a prvky
hodné zachovania dnes i do budúcnosti, a to aj bez jej inštitucionálnej ochrany.
Na druhej strane sa ozývali hlasy, ktoré
upozorňovali na nemožnosť posudzovania moderny podľa kritérií posudzovania staršej „klasickej“ architektúry.
Taktiež nie je možné pri posudzovaní
objektov modernej architektúry uplatňovať kritérum „hodnoty veku“, ktorá
sa v podstate u takejto architektúry
vylučuje. Väčšina účastníkov rokovania
sa zhodla na tom, že každá metodika
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postavená na exaktných a verifikovateľných ukazovateľoch (napr. stavebnej
fyzike) a eliminujúca na minimum subjektívny pohľad na hodnotiaci predmet
má svoje opodstatnenie. Je dôležitým
materiálom pri styku inštitúcií s laickou verejnosťou, keďže napomáha pri
komunikácii odborne argumentovať,
čím objektivizuje usmernenia a rozhodovania úradov pri stavebnej činnosti,
úpravách, obnove stavebného fondu
a verejných priestorov. Avšak aj na prezentovanú metodiku je potrebné mať
príslušné vedomosti, školenie a prax
a taktiež zodpovednosť hodnotiaceho
pri hodnotení konkrétneho objektu,
ktoré následne uplatňuje alebo poskytuje ako podklad v spomínaných rozhodovacích procesoch.
Pracovný postup metodiky je podobný iným metodikám, a tak len
v krátkosti uvádzam jej hlavné parametre: inventarizácia sumarizujúca históriu
stavby (okolnosti realizácie, architekt),
stavebnú techniku a stavebnú fyziku. Tá
je ďalej rozšírená o hodnotovú a profilovú analýzu s indexom aury (heuristika
prameňov, literatúry, rešerše, osobnosti), indexom kvality alebo ingénia
(ohliadka v teréne, urbanizmus, plány,
projekty) a indexom funkčnosti/adaptability (fyzikálne skúmanie súčasného
stavu a vhodnosť budúceho využitia
stavby, zlepšenie tepelnej ochrany,
trvanlivosť materiálov, kvalita prevedenia). Pomocou indexovaných zoznamov
sa hodnotia jednotlivé indikátory, ktoré
dekonštruujú objekt do jednotlivostí,
ktoré sa potom znovu vyskladajú na
celkový obraz – architektonickú kvalitu,
stavebno-technickú kondíciu a flexibilitu (adaptabilitu) budovy. Vzniká pozitívna a negatívna proti sebe stojacia
stupnica od -10 do +10, do ktorej sa zaznamenáva, či uvedená charakteristika/
problém zodpovedá viac alebo menej
skutkovému skúmanému stavu. Stupnicu je možné preniesť aj do priehľadnej
grafickej podoby a extrémne hodnoty
majú svoje heslovité vyhodnotenie.
Prax a schopnosť rýchleho osvojenia
metodiky vypracovanej pre uvedené
cieľové skupiny preukáže jej životnosť.
Výstupy projektu boli zhrnuté do publikácie, ktorú je možné získať na Magistráte mesta Brna alebo v knižnici PÚ SR. ■

Správy

XVI. archívne dni
v Slovenskej republike
Verejná správa po roku 1945
v zrkadle archívnych dokumentov
LUKÁŠ SVĚCHOTA

V

dňoch 22. až 24. mája 2012 hostila Trnava slovenskú archivársku
obec, ktorá si Malý Rím vybrala za miesto spoločného každoročného stretnutia
– archívne dni. Tie sa konali už po šestnástykrát. Tohoročná účasť delegátov
bola opäť hojná. Verejná správa po roku
1945 v zrkadle archívnych dokumentov
určite nebola šálkou kávy pre „stredovekárov“, ale aktuálnosť jej podchytenia
a spracovanie do ucelenej a zrozumiteľnej podoby by mohla priniesť osoh
nielen archivárom z praxe, ale aj študentom tohto zamerania.
Počas troch dní bola prednesená
v piatich blokoch dvadsiatka referátov.
Jednotlivé príspevky sa zameriavali na
špecifické spracovávania archívnych
materiálov, vzniknutých z činností
správnych orgánov na ich jednotlivých
hierarchických úrovniach a odborných
zameraniach.
Tradičné pozdravné príhovory na
úvod ozvláštnila reč generálneho sekretára Medzinárodnej rady archívov
Davida Leitcha. Počas prvého prednáškového bloku sa za mikrofónom vystriedali dámy zo SNA. Povereníctvo vnútra
a jeho vzťah k verejnej správe za obdobie 1944 až 1960 riešila Eva Vrabcová.
Tandem Katarína Kuchárková a Mária
Šániková rozpracovali v referáte Ústredné orgány štátnej správy na Slovensku
po roku 1968, pričom ťažiskovo sa téma
dotýkala hlavne zdravotníctva. Archívny materiál, ktorý po sebe zanechal
Osídľovací úrad pre Slovensko 1945 –
1950, predstavila jeho zatiaľ posledná
spracovateľka Daniela Tvrdoňová.
Po prestávke prebrali žezlo páni. Thomas Aigner priblížil činnosť konzorcia
ICARUS v rámci medzinárodnej archívnej
spolupráce, Martin Stürzlinger archívny
informačný systém Scope archiv a Krasimír Damjanov novú generáciu dátových
a prezentačných aplikácií Bach systems.
Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov
reprezentoval jeho riaditeľ Jozef Hanus.
Vo svojom príspevku sa zameral na novú
tvár Archívneho Vademeca.

Správy

Záverečný prednáškový deň archívnych dní odštartoval Milan Galanda.
Pohľadmi zo zákulisia previedol prítomných obnovou obecnej samosprávy
v roku 1989. Sceľovanie fondov na príkladoch všeobecnej štátnej správy na
úrovni okresu bola problematika, s ktorou vystúpili Oľga Kvasnicová z MV SR,
Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany a Veronika Nováková z MV SR, Štátny
archív v Bratislave, pobočka Šaľa. Z Veľkého Krtíša, pobočky MV SR, Štátneho
archívu v Banskej Bystrici prišla Marta
Kamasová a podrobne z archívneho
hľadiska rozobrala orgány miestnej
štátnej a verejnej správy od roku 1945.
Pre krátkosť času i pre opakujúce sa
technické problémy s mikrofónom odpadol referát Jany Schillerovej z Ústred-

Druhý deň konferenciu otvorili referátom Reforma verejnej správy na
Slovensku po roku 1989 – Koncepcia
a realizácia dvaja nearchivári. Peter
Berčík a Stanislav Bečica ponúkli pútavým spôsobom prehľad vývoja správneho usporiadania Slovenska, úpadok miestnej štátnej Schôdze, porady,
správy i etablovanie samo- zasadnutia a
odovzdávanie medailí
správnych štruktúr.
patrilo ku koloritu
Zánik Západoslovenské- života v socialistickej
ho národného výboru očami spoločnosti.
archivára pútavo podala Mária Munková z MV SR, Štátny
archív v Bratislave. So svojimi
skúsenosťami, problémami
i výsledkami spracovávania
archívnych materiálov Krajských národných výborov
sa podelil jej kolega Pavel
Vimmer, taktiež z MV SR,
Štátny archív v Bratislave.
Dvojica autorov Ján Kúkel
a Tina Tvrdoňová z MV SR,
archívu hlavného mesta SR
Bratislavy priblížili činnosti
jednotlivých útvarov ako aj
samotného bratislavského
národného výboru za obdobie rokov 1945 až 1968.
V druhom bloku dostali
priestor zahraniční hostia.
Verejná správa po roku 1945
v Slovinsku a jej odraz v arFoto: Archív PÚ SR
chívnych dokumentoch boli
predmetom referátu Zuzany Semlič Rajh z Regionálneho archívu ného banského archívu. Zlatým klincom
v Maribore. Jiří Smitka zo Štátneho ob- prednáškovej časti programu stretnutia
lastného archívu v Prahe ponúkol po- archivárskej obce tak bol výklad prahľad spoza Moravy na verejnú správu covníčky Archívu Pamiatkového úradu
po roku 1945 v Čechách. Historické as- SR Martiny Orosovej. Tá v svojom referápekty verejnej a politickej správy mes- te spracovala a záujemcom predostrela
ta Pécs odprezentoval András Rozs zo konštituovanie špecializovanej štátnej
Župného archívu Beranya. O posledný správy v oblasti pamiatkovej starostlipríspevok druhého dňa XVI. archívnych vosti po druhej svetovej vojne.
dní sa zaslúžila Anna Krzemińska z FarTohtoročné archívne dni sa niesli
makologického inštitútu Poľskej akadé- v mierne uponáhľanom tempe. Ostámie vied. V rámci technických možnos- va veriť, že každý účastník si našiel čas
tí, ktoré obmedzoval vybitý mikrofón, i priestor na to, čo mu bolo milé a dokápriblížila verejnú správu po roku 1945 zal svoje predstavy o archívnych dňoch
v Poľsku.
obsahovo či formou naplniť.
■
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Berlínsky ostrov múzeí

rekonštruované sú sokle a zadná stena,
originály soklovej časti zostali v Miléte.
Pri bombardovaní Berlína počas druhej
svetovej vojny bola brána veľmi poškodená. Po prvý raz bola reštaurovaná
PATRIK GULDAN
v rokoch 1952 – 1953. Druhá rekonštrukcia sa uskutočnila v rokoch 2005
–2008 a kolosy sôch boli postavené
bývalej komunistickej východnej dy nielen obklopujú vnútorný peristyl,
v roku 2009. Tretia a posledná rekončasti Berlína sa nachádza kultúr- ale pripútavajú k nemu aj kus osovo
štrukcia sa uskutočňuje v rámci budúcej
na zóna, tzv. Múzejný ostrov, ktorého viazaného a predstupujúcimi bočnými
prestavby múzea, ktorá sa začne v roku
súčasťou sú aj dve zaujímavé múzeá krídlami zovretého vonkajšieho priesto2019 a v rámci nej sa budú ošetrovať
– Pergamonské múzeum a Nové mú- ru, ktorého základňu tvorí široké monupovrchové plochy brány.
zeum. Pergamonské múzeum bolo mentálne predložené schodisko. Takáto
Ištarina brána v Babylone patrila do
postavené podľa návrhu architektov kompozícia nástupného priestoru, aj
systému mestského opevnenia. BabyAlfreda Messela a Ludwiga Hoffmanna keď s istými obmenami, bude v priebelon bol za Nabuchodonozora svev rokoch 1910 – 1930. Architekti
tové veľkomesto, ktoré do svojho
riešili ústredné múzejné priestory
prístavu na brehu Eufratu sústrena umiestnenie konkrétnych paďovalo hlavné tepny diaľkového
miatok, predovšetkým na hlavný
obchodu. Opevnenie mesta tvoril
exponát múzea – Diov oltár z Perdvojitý tehlový múr s hranolovými
gamonu, ktorý vložili do ústrednej
vežami. Od juhu sa do nej vstuposály situovanej na vstupnej osi
valo chetitsky klenutou bránou
stavby. Z Milétu doviezli aj výpravzasvätenou bohyni Ištar, zovretou
nú bránu mestskej tržnice a z Baz obidvoch strán tehlovými, farebbylonu pochádza rekonštruovaná
ne glazovanými a asfaltom škároIštarina brána. Diov oltár je však
vanými pylónmi (570 pred n. l.)
najväčšou pýchou múzea.
Nové múzeum bolo zničené
pri
bombardovaní počas druhej
Pergamon patril medzi iónske
svetovej
vojny. Až po zjednotení
mestá na západnom pobreží Malej
Nemecka
sa v roku 1998 začalo
Ázie (Trója, Smyrna, Sardy, Milét,
s
jeho
náročnou
rekonštrukciou.
Priene). Spôsob, akým sa úpätia
Súťaž
vyhral
známy
britský archia hradný vrch Pergamonu zastatekt
David
Chipperfield.
Vláda povali, patrí k najpokročilejším komskytla
200
miliónov
eur
na
obnovu
pozíciám sídelného hradu kráľa
neoklasicistickej
budovy,
ktorú
pergamonskej ríše. Vo výslednej
postavili
v
roku
1847
podľa
projekpodobe ho v období jeho najväčtu Friedricha Augusta Stülera. „Po
šieho rozkvetu realizoval Eumejedenástich rokoch sa dnes trochu
nes II. (197 – 159). Václav Mencl vo
nerád vzdávam týchto kľúčov,“ zasvojom nepublikovanom rukopise
žartoval Chipperfield pri slávnostz roku 1977 Dějiny evropské archinom sprístupnení múzea 5. marca
tektury o tejto pamiatke uvádza:
2009. Umiestnili sem archeologicAkoby už ani nešlo o grécky spôsob
ké zbierky berlínskeho Egyptskémyslenia: po vrstevniciach svahu,
stúpajúceho k staršej akropole, sú Brána mestskej tržnice z Milétu – detail architrávového systému ho múzea.
Čím Berlínske Neues Museum
tam v niekoľkých samostatných Foto: P. Guldan
predstihlo
parížsky Louvre je podpriestorových celkoch jednotlihu dejín architektonického myslenia a
ľa
môjho
názoru
spôsob inštalácie kavých terás vejárovite rozložené nádvoria, ešte aj v 20. storočí inšpiráciou niekoľmeňosochárskych
artefaktov. Inštalácie
niektoré portikové, iné obklopené dvoj- kých monumentálne koncipovaných
a
spôsob
osvetlenia
egyptských reliéfov
poschodovou, do uhla zalomenou stoou, memoriálnych architektúr v Európe.
v
tomto
múzeu
sú
špičkovým
riešením.
tvoriacou agory a sväté okrsky chrámov. Vyťažia z nej najmä architekti, ktorých
Zaujal
ma
najmä
model
falošných
dveV tejto účinnej priestorovej gradácii už vô- tvorivá potencia vie absorbovať a zhodrí
v
kameni,
ktorý
vyhotovil
hlavný
arbec nezáleží na slohovej čistote použité- nocovať kompozičné princípy antiky.
chitekt
kráľovnej
Hatšepsut
Senenmut
ho tektonického článku; v tzv. Bibliotéke
Brána mestskej tržnice v Miléte bola
sú iónske stĺpy, spojené s dórskym kladím objavená v rokoch 1903 – 1905 počas v období Novej ríše v západných Tébach
s metópami a triglyfmi, barbarsky pôsobí nemeckých vykopávok ako kopa sutín. okolo rokov 1480 – 1460 pred n. l.
Obnove školských a kultúrnych stakonzolovite aj dórsky kánon – len jedno Jednotlivé časti sa následne dostali do
vieb
pripisujú Nemci očividne veľkú dôsa v Malej Ázii dodržovalo zákonite, a to Berlína a tu boli pospájané v rokoch
ležitosť
a význam. Expozície Berlínskych
pravidlo, že iónsky kánon ako tektonicky 1928 – 1929. Múzeum uvádza, že asi
múzeí
a
galérií patria preto k najhod„ľahší“ patrí do poschodia. Do urbaniz- 60 % tvoria originálne časti z mramonotnejším
na svete.
■
mu hradného vrchu vsadili kolosálny ru, zvyšok bol doplnený z mramoru,
útvar obetného oltára, ktorého koloná- betónu, tehál a sadry. Takmer úplne
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Od výšin gotických ﬁál až po podstienky
sedliackych chalúp

N

a stránkach Monument revue otvárame novú rubriku
s názvom Monumentológia, v ktorej budeme prinášať
prehľad teórií o ochrane pamiatok, vývoj názorov na monumenty minulosti, predstavíme najväčšie osobnosti tohto odboru a predložíme vám ich originálne myšlienky. Začíname
možno netradične – osobnosťou Zdeňka Wirtha, ku ktorému
nás inšpirovala kniha Kristíny Uhlíkovej, ktorej recenziu nájdete v rubrike Knižnica.
V odbornej verejnosti sa už roky presadzuje názor, že
monumentológiu je možné považovať za špecifický systém
objektívnych poznatkov o určitej oblasti skutočnosti v zdôvodnenom kontexte, teda za samostatnú vedeckú disciplínu,
ktorej môžeme priznať atribúty aplikovanej a interdisciplinárnej vedy. Je však potrebné definovať jej presnú terminológiu, predmet a metodológiu bádania, formy organizácie vedeckej práce, jej teoretické a praktické základy a východiská,
stanoviť ciele a programy výskumu. Na pamiatkarov – monumentológov sú kladené obrovské požiadavky na teoretickú
prípravu a schopnosť aplikovania teoretických poznatkov pri
praktickom výkone ochrany pamiatkového fondu. Navyše,
táto teoretická príprava zahŕňa množstvo samostatných vedných odborov, prírodných, humanitných aj aplikovaných, asi
ako žiadna iná interdisciplinárna veda.
Spolu s definovaním monumentológie ako vedy sa však
zároveň vynárajú otázky a pochybnosti. Aké miesto má monumentológia v súčasnom svete? Sú ťažko nadobudnuté
a zhromaždené poznatky o vývoji a dejinách pamiatkového
fondu Slovenska skutočne to, čo spoločnosť od nás očakáva?
Dokážeme ovplyvniť myslenie a mienku širokých más obyvateľstva, ktorých sa ochrana pamiatok týka? Neformuje myslenie, či skôr absenciu myslenia súčasníkov, vo väčšej miere
politika, žurnalistika, módne trendy, reklama, vybičované
emócie? S akou samozrejmosťou používame sentimentálne
termíny ako svedkovia minulosti, strážcovia dejín, stopy času.
Ale je historicita, historické povedomie, história ako súčasť
kultúry skutočne to, čo tvorí podstatu ľudskej existencie?
Všetci sme svedkami toho, ako globalizácia a ekonomická kríza ničia doterajšie hodnoty a výklad sveta, človek stráca tradičné záchytné body ako sú viera, rodina, sociálna skupina,
národná príslušnosť. V tomto novom svete, ktorý minimálne
pre Európanov zrúcal idey marxizmu-leninizmu aj idey liberálneho kapitalizmu, je takmer nemožné formovať vlastnú
uspokojivú identitu a slobodne si zvoliť spôsob života. Presviedčame ľudí, často tvrdými legislatívnymi prostriedkami,
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že život s kultúrnymi pamiatkami je hodnotnejší, bohatší,
zmysluplnejší. Ale je to skutočne tak? Je svet zdedený po
predkoch naozaj nevyhnutný a žiaduci pre kvalitu života?
Človek žijúci v zajatí reklám, ktoré ho nútia k neustálej zmene
a novinkám, ktorý nepozná iný ako konzumný spôsob existencie, ťažko uverí, že musí vynakladať prostriedky, energiu
a čas na niečo staré, zničené, nepotrebné.
Musíme si odpovedať na základnú otázku, aký zmysel
má ochrana minulosti, aké hodnoty nám pamiatky ponúkajú a ako tým obohacujú náš život. Hľadanie, konfrontované
s každodenným pocitom mizérie, bude bolestné, zdĺhavé,
nepokojné a sporné. Musíme sa vrátiť k samému úsvitu dejín slovenskej ochrany pamiatok, ba ešte ďalej, do európskych či svetových dejín monumentológie, hľadať záchytné
body, plodné a živé myšlienky, a preniesť ich do podmienok
našej súčasnosti, vyskúšať ich silu, neochvejnosť, korektnosť
a adekvátnosť.
Slovenské pamiatky sú nerozlučne spojené so životom
národa, rovnako ako jeho jazyk, morálne a duchovné vlastnosti, biologická podstata. Bojujme o každý pamätný kameň,
akoby to bol zápas o budúcnosť civilizovaného človeka s jeho
úspechmi aj tragédiami, zápas o miesto nášho národa v jednofarebnom globalizovanom svete. V cynickom obkľúčení
konzumnej pasivity je náš boj o ducha minulosti príspevkom
do zápasu o aktívneho človeka, ktorého nemožno bez jeho
slobodnej vôle bezohľadne a surovo hodiť do vreca času.
V každom spore o autenticitu pamiatky nech je zakotvený
humanistický záujem o pretrvanie ľudského sveta. Nech sú
pamiatky obranou ducha človečenstva, jeho slobody a tvorivého myslenia, kľúčom od existencie a perspektívy národa.
Opätovne zväzujme pretrhnuté nite vývojových súvislostí
a dejinnej kontinuity a vráťme slovenskému národu hrdosť
na vlastnú minulosť, nech v stretnutí s pamiatkami, siahajúcom od výšin gotických fiál až po podstienky sedliackych
chalúp, nájde stratený zmysel pre krásu umenia, taký prítomný v celých národných dejinách, nech znovu objaví estetickú
senzibilitu nepokrivenú lacnou reklamou.
Dostane potom naše ochranárske dielo cveng trvalosti
pri konečnej previerke ozajstných hodnôt? Alebo naše úsilie
ostane nenávratne zaviate pieskom pominuteľnosti a zbytočnosti? Skúsme spolu hľadať odpovede, začítajme sa do klasikov monumentológie, pochopme ich pohnútky, východiská,
ciele. A potom načrime do vlastných myslí a odpovedzme si,
čo nás poháňa vpred v každodennom konflikte s utilitárnosťou pretechnizovaného sveta?!
■
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Historik umění Zdeněk Wirth
(1878 — 1961)
KRISTINA UHLÍKOVÁ

W

irthův odborný zájem o památky můžeme datovat již
do prvního desetiletí 20. století. Tehdy se jako čerstvý absolvent filozofické fakulty pražské univerzity pevně
rozhodl nevěnovat se ani historii ani bohemistice, které jako
hlavní obory vystudoval, ale dějinám umění. Tento v té době
v českých zemích velmi mladý obor ani neměl na české fakultě samostatnou katedru a Wirth tak přednášky Bohumila Matějky a Otakara Hostinského o výtvarném umění navštěvoval
z ryzího nadšení bez možnosti uzavřít toto studium státními
zkouškami. Většina českých studentů, kteří se tehdy chtěli,
tak jako on, dějinám umění věnovat hlouběji, tedy měla jedinou možnost pokračovat ve studiu mimo Čechy, většinou
ve Vídni. Pro Wirtha však byla tato možnost nereálná. Během
studia v Praze mu zemřel otec a početná rodina (měl šest
sourozenců) se tak zřejmě dostala do vážných finančních
problémů. Wirth tedy naopak musel své studium urychleně
ukončit a matce ulehčit tím, že začal sám vydělávat a přispívat na mladší, ještě studující sourozence. Jako naprostá většina jeho spolužáků z historie či bohemistiky začal učit na
středních školách. Svého zájmu o umělecké památky se však
nevzdal a na radu docenta Matějky se o prázdninách věnoval odborným soupisům uměleckých památek, které tehdy
pro jednotlivé okresy Českého království vydávala Archeologická komise České akademie věd a umění. Při těchto svých
pěších a hlavně cyklistických cestách po vesnicích a městečkách především východních Čech a Vysočiny se Wirth velmi
důkladně seznámil s charakterem českého uměleckohistorického fondu, a to ve všech jeho kvalitativních stupních. Z jeho
pera nakonec pocházejí jedny z nejkvalitnějších svazků této
první odborné uměleckohistorické topografie v českých zemích.1 Tato práce měla pro jeho další odbornou kariéru zásadní formující charakter. Během ní se nadchl pro barokní architekturu, především pro Čechy specifickou barokní gotiku,
o níž záhy publikoval svou první studii (následně obhájenou
jako disertační práce).2 Uchvátil jej však také urbanismus
českých historických měst. V roce 1911 publikoval společně
s historikem Karlem Polesným monografii o Pelhřimově a
již v následujícím roce pokračoval knihou věnovanou Kutné
Hoře. V prvé řadě se soustředil na rozbor hlavních prvků důležitých pro formování hmoty města – přírodní terén, hradby,
umístění a tvar náměstí, uliční síť a výškové úrovně budov.
Sledoval vývoj těchto prvků od založení města až do současnosti a objasňoval, jak jejich modifikace určují charakter aglomerace. Právě různé kombinace těchto prvků tvoří podle
Wirtha specifické umělecké dílo, jedinečný, po století tvořený
stavební organismus.
V roce 1905 přišel pro Wirtha osudový zlom v kariéře i
osobním životě, když mu bylo po několika letech praxe suplenta reálných gymnázií nabídnuto místo odborného asistenta pražského Uměleckoprůmyslového muzea. Přes následné
osobní problémy, se kterými se po celou dobu své práce
v muzeu potýkal, pro něj nové zaměstnání představovalo spl-

34

Zdeněk Wirth na počátku 30. let 20. století na fotografii svého mladšího
bratra Stanislava (sbírka fotografií Stanislava Wirtha, Regionální
muzeum ve Vysokém Mýtě, reprofoto Radim Urbánek)

nění dvou vytoužených snů – možnost plně se věnovat odborné uměleckohistorické práci a trvalé přesídlení do Prahy,
centra uměleckého i vědeckého života země. Zdá se, že představitele pražské Živnostenské komory, zřizovatele muzea, na
sebe Wirth upozornil zvláště svými tehdy v různých periodicích publikovanými texty o soudobé (z Vídně a z Německa do
Čech pronikající) moderní architektuře a uměleckém průmyslu,3 které výstižně a velmi zasvěceně vysvětlovaly hlavní zásady tohoto nového umění, dnešní terminologií označovaného
jako moderna (případně secese). Wirth se velmi rychle stal
významnou osobností pražských uměleckých i odborných
historických kruhů. Byl vybrán za redaktora nového časopisu
Styl věnovaného právě soudobé architektuře a urbanismu,
vedl Časopis Společnosti přátel starožitností, byl redaktorem
Památek archeologických a záhy i šéfredaktorem jediného
periodika věnovaného v té době u nás výlučně ochraně památek – Věstníku Klubu Za starou Prahu. Jeho odborné zájmy
se tak rozbíhají třemi směry – k soudobé architektuře, historické (zvláště) barokní architektuře a k památkové péči. Z jejich souboje, který byl logicky vynucen časovými možnostmi,
vyšla nakonec vítězně památková péče, byť na další dva zájmy Wirth nikdy zcela nerezignoval.
Wirthovo myšlenkové zázemí a teoretická východiska
v dějinách umění i památkové péči se formovala již během
vysokoškolských studií, kdy byl, vedle tehdy převažujícího
pozitivistického přístupu, ovlivňován zejména idejemi představitelů Vídeňské školy dějin umění. Postupné bytostné ztotožnění se se zásadami formulovanými touto školou a jejich
neúnavná propagace v domácích uměleckohistorických i pa-
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mátkářských kruzích z něj učinily v mnoha ohledech jejího vání protektorátu se mu podařilo řadu z nich splnit.
Již v květnu roku 1945 se však opět plně zapojil do veřejnejvěrnějšího zastánce v Čechách.
Po svém návratu z front první světové války v srpnu 1918 ného života, zasedal v pražské revoluční Národní radě, která
byl většinou zainteresovaných považován za nejschopnější- se během povstání a do příchodu vlády snažila koordinovat
ho mezi osobnostmi věnujícími se v českých zemích památ- situaci v bývalém protektorátu. Wirth zde organizoval překové ochraně. Po vzniku samostatné republiky tak nikoho devším zajištění uměleckých památek a archivů ohrožených
nepřekvapilo, že byl povolán na nově vznikající Ministerstvo v důsledku nepřehledné situace na konci války a krátce po
školství a národní osvěty, do jehož kompetence měla státem osvobození. Jako nejvíce ohroženou skupinou se záhy ukázazajišťovaná organizace památkové péče spadat. Wirthovým ly umělecky hodnotné nemovitosti, předměty a dokumenty,
hlavním úkolem tehdy bylo vytvořit strukturu státem ga- jejichž původními majiteli byli němečtí obyvatelé protektorantované ochrany památek, stanovit její cíle a
záhy vše vtělit do samostatného zákona. Wirth
v novém postavení zřejmě brzy prokázal výrazné
manažerské schopnosti, stal se nejprve vedoucím
tzv. památkového oddělení, jemuž kromě památkové péče příslušel také dohled nad muzei a archivy nové republiky a v roce 1924 byl potvrzen
ve funkci ředitele odboru osvěty, do jehož kompetence patřila celá oblast v dnešní terminologii
označovaná jako kultura. S trochou nadsázky tak
Wirtha můžeme označit za prvorepublikového
ministra kultury. Nemohl sice zasedat ve vládě,
na druhou stranu na něj však nedoléhaly v takové
míře politické tlaky a setrval tak ve své funkci až
do konce roku 1938.
Přestože do kompetence jeho ministerského
odboru příslušela celá oblast kultury, Wirth se
osobně nejvíce angažoval v oblasti památkové
péče a muzejnictví. Slovensko v tomto ohledu
nebylo výjimkou. Vzhledem k tomu, že, jak prameny naznačují, nedůvěřoval příliš hlavnímu
představiteli bratislavského Státního referátu Sjezd lidových pracovníků v Žilině, 4. července 1930 (ÚDU AV ČR, odd. dokumentace, fond
na ochranu památek Ješku Hofmanovi, kterého Z. Wirth). Reprofoto Kristina Uhlíková.
znal ještě z předválečného období, považoval za
důležité často slovenské záležitosti ve jmenovaných sférách osobně kontrolovat. Ve srovnání s Moravou jsou rátu i bývalých Sudet, kteří byli obnoveným státem zbaveni svých vlastnických práv k nim. Wirth byl Ministerstvem
jeho cesty na Slovensko nápadně častější.
Nutno říci, že Wirth měl k řízení svého odboru a jím spra- školství a osvěty pověřen koordinací jejich záchrany. V roce
vovaných oblastí poněkud specifický přístup. Zastával názor, 1946 byla za tímto účelem státem, na popud prezidenta Edže často mnohem účinnějším postupem, než oficiální úřední varda Beneše, zřízena samostatná instituce Národní kulturní
zásah je osobní kontakt s kompetentními lidmi. Udržoval tak komise, jejímž předsedou se Wirth stal. Následujících pět let
programově trvalý styk s řadou správců muzeí či archivů, ok- strávil především cestováním a tříděním mobiliáře zámků,
resních konzervátorů památkové péče nebo pouze nadšen- hradů (většina šlechtických majitelů se hlásila k německé náců pro zachování rázu daného místa. Ti jej informovali o dění rodnosti), vil, ale i soukromých bytů bohatých sběratelů. Ze
v regionu, ptali se jej na radu v konkrétních záležitostech či všech zkonfiskovaných objektů bylo nakonec podle Wirthova
prosili o zásah na kompetentních místech v určitých kauzách. návrhu vybráno nejprve 48, později 100 hradů a zámků, které
Mnoho takovýchto spojenců měl Wirth také na Slovensku. neměly být využívány k utilitárním účelům, ale naopak zpříV bratislavských úřadech a vysokých školách působilo tehdy stupněny veřejnosti jako tzv. muzea bytové kultury a chráněněkolik jeho velmi dobrých přátel z předválečného pražského ny pro svou jedinečnou architekturu. Dnes tyto objekty tvoří
období, dopisoval si se zakladatelem zdejší Univerzitní kni- základ souboru českých státních hradů a zámků. Po zrušení
hovny Janem Emlerem a univerzitním pedagogem, státním Národní kulturní komise byl Wirth povolán svým celoživotním
inspektorem archivů a knihoven na Slovensku historikem přítelem Zdeňkem Nejedlým na jím nově budovanou ČeskoVáclavem Chaloupeckým. O dění na východním Slovensku slovenskou akademii věd, kde zastával vysoké funkce až do
■
jej informoval ředitel jediného státního muzea první repub- poloviny 50. let. Zemřel v Praze na počátku roku 1961.
liky – Východoslovenského musea v Košicích – Josef Polák a
na slovenském Státním referátu na ochranu památek působil
od roku 1930 jeho nadaný mladý student z pražské techniky 1 Věnované okresům Vysoké Mýto (ve městě jeho rodina vlastnila dům
na náměstí a Wirth zde strávil mládí), Chotěboř, Náchod, Polička, Kladno
Václav Mencl.4
a Stříbro, je také spoluautorem soupisu okresu Litomyšl. Řadu dalších dílů
Ze své funkce na ministerstvu byl Wirth odvolán v závěru rozpracoval, ale později již pro nárůst jiných aktivit nestihl dokončit.
roku 1938 a z osobnosti, která oficiální i neoficiální cestou 2 Barokní gotika v Čechách v XVIII. a 1. polovici XIX. století, Praha 1908.
koordinovala většinu dění v oblasti ochrany památek, správy 3 Nejvýznamnějším z nich je text — Architektura a užitá umění přítomnosmuzeí a často i dalších sfér, se stal přes noc penzista, soukro- ti. Úvod k nazírání na moderní umění, Čtvrtá roční zpráva C. k. státní reálky
mý vědec. V té době se začal více soustředit na své často v4 královském horním městě Kladně za školní rok 1903 – 1904, s. 3-25.
Od roku 1927 Wirth vyučoval dějiny umění na Vysoké škole architektury a
dlouho odkládané odborné badatelské resty a za šest let tr- pozemního stavitelství při Českém vysokém učení technickém.
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oslední z Wirthových předválečných teoretických článků
o ochraně památek vyšel v roce 1910 v prvním ročníku
Věstníku Klubu Za starou Prahu jako programový úvod k jím
navržené instruktážní sérii textů nazvané Zásady ochrany
památek a veřejné estetiky. Stať Wirth věnoval obecným otázkám přístupu k opravám a údržbě památek a shrnul zde zásady podle svých slov moderní teorie ochrany památek. Chtěl
v prvé řadě přetlumočit relativně složitý Rieglův, na filozofické bázi postavený, odborný systém publikovaný v knize Der
moderne Denkmalkultus do i laikovi srozumitelné řeči. Kromě
toho však Wirth přišel s progresivní myšlenkou, podle níž se

názory na charakter moderního obrozeného umění a zásady nového pojetí památkové péče zformulované Aloisem
Rieglem vzájemně doplňují, jsou dvěmi stranami téže mince. Považoval je za součást celkového moderního myšlenkového proudu projevujícího se ve veškeré duševní činnosti.
Hlavním výsledkem jejich správného aplikování ve výtvarné
oblasti mělo být spojení moderního života s atmosférou starých památek. Toto Wirthovo pojetí záhy přijala i řada jeho
vrstevníků – architektů, budoucích kubistů a na dlouho se
stala i vůdčí myšlenkou nejvýznamnějšího spolku věnujícího
se v Čechách ochraně památek – Klubu Za starou Prahu.

Zásady ochrany památek a veřejné estetiky.
Obnova a udržování (restaurace a konservace)
ZDENĚK WIRTH
WIRTH, Zdeněk. Zásady ochrany památek a veřejné
estetiky. Obnova a udržování (restaurace a
konservace). In Za starou Prahu : věstník Klubu Za
starou Prahu, roč. 1, 29. 4. 1910, č. 4, s. 25-26.
Každá, určitě vyjádřená a ohraničená duševní kultura
měla a má zvláštní poměr k památce kultury jiné; tím také
dá se vysvětliti kolísaní názorů jednotlivých dob o způsobu,
jakým je třeba památku na starší kulturu zachovati. K našemu
účelu je možno pominouti všechna století a obrátiti se jenom
k stol. XIX. a době nejnovější, protože jednak teprve v této
době dají se stopovati v severní Evropě vědomé pokusy o zachování památek, jednak také české snahy v tom směru se
uplatňují.
Po čistě utilitaristickém názoru XVIII. stol. mocná vlna
národnostního uvědomění a skoro současně romantického
hnutí v literatuře i výtvarném umění postavily zejména domácí památky do jiného světla. Spatřovány v nich historické
dokumenty, odkazy předků potomkům, pomníky slávy i poroby, kamením psaná historie vlastního národa. Tento názor
a jeho vývoj má také své fáze a stupně, ale dosti rychle zobecněl a vyvolal shodnou sobě praxi. Uvažováno zcela logicky:
pomník předky zbudovaný, nehynoucí doklad jejich života,
přístupnější než všechny archivy a knihy širokým vrstvám
lidu, musí býti i dle skutečnosti věčný, nehynoucí; je třeba
jej udržovati při síle a svěžesti a dodávati mu vzezření slavnostní, úkolu na něho kladeného hodné. Tato logičnost jde
ještě dále: má-li býti památka dokumentem doby, jež ji zbudovala, musí celým svým zevnějškem i vnitřkem vyvolávati
dojem této doby a žádný detail nesmí rušiti upomínku na ni.
Přivedl-li otec své dítě před chrám sv. Víta, chtěl mu ukázati
historii, vtělenou v tyto kvádry a toužil, aby sláva dějin obrážela se v budově skvělé, nedotčené. Tak dospělo se ruku
v ruce, k obnovám (restauracím), jež znamenaly pro původnost staveb zkázu úplnou; nešlo o památku samu, o její kameny, o její skutečnou starobu, šlo o vyšší princip, jenž se ne-
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vázal na hmotu, jak ji čas zanechal, ale na její místo, kde stála
a přibližný dojem, jejž vyvolávati měla v duších rozcitlivělých
laudátorů „temporis acti“. Odtud měl vznik stylový purismus,
jenž reromanisoval a regotisoval chrámy až na kost ve vědomí o neomylnosti stylového schématu, platného jako evangelium pro všechny země a národy. Přičtěte k tomu s jiného
pólu přicházející, ale ve svém vlivu stejně mocný esthetický
názor církevních kruhů o samospasitelnosti pouze dvou slohů pro církevní stavby, románského a gotického – a máte vysvětleny všechny výstavby zřícených hradů, ničení mladších
přístaveb na starší jádra atd. atd.
Tento názor se během doby – zásluhou vědy uměleckohistorické – značně proměnil. Vždy více nad historii zevnějších
dějů pronikala historie kultury a na místo dokumentů historických faktů vždy více počal vstupovati dokument umělecké
práce. Kostel, hrad, dům městský všech dob starších a všech
period slohových došel teprve nyní pravého ocenění jako
umělecké dílo a v této funkci stal se neobyčejně cenným materiálem pro dějiny umění. Již nestačí od této doby, aby stavba byla zachována na témž místě a v přibližné silhouettě své
hmoty, již naprosto bezcenným se stává doplňování a dostavování podle ideálních, schematických rekonstrukcí, protože
nemohou býti vědeckými doklady. I v tomto názoru, kde rozhoduje umělecká forma, přesně zjištěná, je mnoho období
vývojových; přibývá stále více liberálnosti k mladším dobám
uměleckého vývoje a tím i k organismům uměleckým, jichž
konečnou fází (s posledním residuem paralelně vegetujícího
purismu) teprve prožíváme. Jestliže jsme mohli v puristických
dostavbách spatřovati aspoň trochu uměleckého tvoření, je
toto tvoření ve vědecké restauraci vyloučeno a vychování architektů v posledních 30 letech tuto vědeckou práci přímo
zdůrazňuje. Jedná se o zachování formy do nejmenších detailů, o přesnou profilaci, o stejnou methodu práce, ba dokonce
i o nápodobu individuálních zvláštností. Praevalence historika nad architektem a řemeslníkem je tu zřejmá a žádoucí.
Pokud se konečného cíle týká, nastal tu pokrok proti období
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puristickému pouze částečný: památka je zachována nejen
přibližně, ale i detailně a ve formové své věrnosti. Naproti
tomu nenahraditelná ztráta na originalitě, na pravosti, jež má
půvab a morální cenu, je v obou případech stejně bolestná,
neboť vždy podává se nám v konečném výsledku surogát,
kopie, rigorosní ve svém zevnějšku, ale umělecky falešná ve
své podstatě. Zatím postupoval názor na památky ještě dále
a zejména nový rozvoj vědy uměleckohistorické posunul jej
za vylíčené tuto hranice. Přesvědčení, že vznikání a řešení
uměleckých problémů řídí se vývojovými zákony stejně přísné logiky jako jiné konání lidstva a změna methody v posuzování o výkladu těchto zákonů obrátila nejen vědu uměleckohistorickou jiným směrem, nýbrž postavila i všechny památky do jiného světla, očistila je ode všech esthetických
a subjektivních zřetelů a dala jim místo pravých článků ve
vývoji kulturním. Nejsou tedy již prostým materiálem vědy
a nerozlišují se větším či menším uměním svých původců,
nýbrž jsou články dlouhých řetězů, dokument vývojů duševních, jichž důležitost podmiňuje ne tak dosavadní cenění
subjektivní, ale objektivní zjištění místa ve vývoji celkovém.
Poněvadž se při tom jedná často o psychologické problémy,
závislé na bezprostředním vnímání památky, vylučuje tento
názor pokud možno všechnu úpravu originálu a pokládá kopii, zhotovenou rukou tvůrce o několik století mladšího, přímo za nespolehlivý podklad studia. Ale ještě více nežli věda
sama působí tu současně změna všeobecného poměru lidstva k památkám starších kultur. Moderní člověk neváže se
na officielní, uznané a vybrané předměty umělecké ani na
určitá období umělecká; jemu je každý umělecký výtvor milý,
dovede-li v něm vyvolati citové souznění a zájem duševní;
stylový výtvor nebo naivní práce lidová, celkový obraz města
nebo krajiny, ruina hradu nebo skalní útes – vše má stejnou
cenu jako „památka“. Jeho poměr k památce neurčuje již jen
výhradně esthetická záliba ve formě, ale stále více i vědomí
toho, že památka je ve svém celkovém zjevu jenom část vší
přírody nás obklopující, ba dílem přírodním samým. Měřítko
pro obdiv přírody přenáší moderní člověk i na pietu k památkám kulturním a pozoruje zcela shodný postup přirozeného
stárnutí a chátrání i u díla uměleckého, pojímá je jako nezbytný zákon vzniku, vývoje a zániku, jemuž nelze brániti jen za
cenu násilí na přírodě a jejích zákonech. Vedle toho je i několik vlivů paralelních, z nichž nejmocnějším zdá se mi nalezení
moderních uměleckých forem pro současný život: chcemeli, aby moderní život byl právě tak výrazem a do posledních
detailů zaokrouhleným celkem jako velké kulturní periody
dřívější, není možno, abychom se spokojovali s nápodobou
forem odumřelých kdekoliv a jakkoliv; pravdivost v umění,
jež tvoří právě nové hodnoty, vylučuje všechny kopie, pokud
se nejedná o vědomou pomůcku vědeckou, omezenou na
učebny a musea. Moderní doba staví tedy všechny produkty
nesoučasné, jsou-li schopny dosud užitku, pod stejné zákony účelnosti a pravdivosti jako výtvory vlastní a jsou-li pouze
ceny ideální a vyvolávají-li v duši lidstva pocity jako výtvory
přírodní, vylučuje je vůbec ze sféry uměleckého dobového
tvoření.
Tyto podmínky – a jsou více povahy sociální než ryze
umělecké – vedou k praxi, jež ráda bývá nazývána na rozdíl
od obnovy (restaurace) udržováním (konservací). Vycházejíc
jednak z předpokladu, že nelze tvořiti objektivních kopií a
tím náhrad za originální stará díla (argument psychologický,
umělecký), jednak z názoru, že stáří památky jest výsledkem
přirozeného processu přírodního a dokladem, že je památka
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jen článkem souvislého řetězu vývojového, jehož částí jsme
i my sami – praxe konservační hledí pokud možno nejdéle
zachovati uměleckou památku v originální neporušenosti
a třeba umělými prostředky prodloužiti její život a oddáliti
úplný zánik, jako činí příbuzní s drahým nemocným, hledíce
co možno nejdéle vzdalovati katastrofu od lože jeho; při tom
chrání se zasáhnouti rušivě v podstatu její originálnosti, a to
zejména tam, kde vedle čistě řemeslné činnosti spolupůsobil
psychologický podklad processu uměleckého tvoření (v detailech plastické a malířské výzdoby). Protože měřítko pro
stáří umělecké památky bylo značně zjemněno, platí již stáří
dvou lidských generací (60 let) za prvou mez, od níž umělecké dílo rukou lidských počíná býti památkou a má právo na
zachování. Methoda konservační nemá ovšem moci, by zabránila konečnému zhynutí památky, ale tento logický výsle-

Kostol sv. Ladislava v Spišskom Štvrtku okolo r. 1920. Foto: Archív PÚ SR

dek nás nesmí lekati; při způsobu restaurace kopiemi celku
nebo částí dostavila se smrt originální hmoty památkové
ještě dříve, v témž okamžiku, kdy se restaurátor domníval,
že památku zachránil, kdežto při řádné a pečlivé konservaci
chátrání památek nepostupuje tak rychle, aby nebylo naděje,
že ještě několik generací se bude těšiti z pohledu na ně. Co se
vědeckého zájmu na památce týče, dovedou stále zdokonalované prostředky reprodukční (fotografie, hotovení modelů
atd.) záhy zachovati památky ve stejné dokumentární přesnosti, ba i v lepší než při dnešním způsobu restaurace činí
přímé kopie v materiálu památky. Bude nutno rozloučiti od
sebe tyto dva dosud spojované zájmy o památku, vědecký a
– možno říci – srdeční, všelidský: prvnímu vyhoví výborná kopie, druhý nebude olupovati památku o její stáří, ba naopak
bude se na něm inspirovati k pravému ocenění jejímu.
■
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K jubileu Mgr. Evy Križanovej
ĽUDMILA HUSOVSKÁ

Osobnosti

fondu Slovenska, ktorej výsledkom bola
publikácia Súpis pamiatok na Slovensku. Toto dielo patrí dodnes k základnej
a nezastupiteľnej literatúre pamiatkovej starostlivosti.

J

e neuveriteľné, ako rýchlo uplynie
čas a opäť je tu jubileum významnej
osobnosti, ktorá dlhé roky pracovala
v oblasti ochrany pamiatok a zaslúžila
sa o jej rozvoj. Mgr. Eva Križanová patrí
ku generácii zakladajúcich a dlhoročných pracovníkov, ktorých vychovali
protagonisti pamiatkovej starostlivosti na Slovensku – doc. Dr. A. Güntherová-Mayerová, doc. V. Mencl, prof. V.
Wagner. Na vtedajšom Pamiatkovom
ústave začala pracovať v roku 1952 už
počas svojich štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Začiatok
jej odbornej činnosti je spojený s identifikáciou a záchranou pamiatkového

Počas svojej odbornej činnosti sa
Eva Križanová sústredila najmä na otázky spojené s dejinami a s teóriou vývoja
historickej architektúry na Slovensku.
Výskumami kaštieľov sa zistilo, že sa nestavali v nížinách až za renesancie, pretože sa predpokladalo, že šľachta bývala
dovtedy na hradoch najmä z obranných
dôvodov. Stredoveké šľachtické hrádky
boli dovtedy zistené len v niekoľkých
archeologických výskumoch.
V kaštieli v Parížovciach, kde v rokoch 1971 – 1972 v súvislosti s výstavbou vodného diela Liptovská Mara
prebiehal pamiatkový výskum, sa našiel stojaci hrádok v podobe blokovej
3-podlažnej vežovitej stavby pôvodne
s vonkajším schodiskom na prvé poschodie a s kvádrovaním na fasáde.
Spresnenie architektonického vývoja
kaštieľa sa uskutočnilo v súčinnosti s archeologickým výskumom, ktorý viedla
Mgr. Š. Tóthová. Práve dobrá spolupráca
dvoch profesií, kunsthistorika a archeológa, prispela k takémuto objavnému
výsledku. Kaštieľ vznikol ako sídlo rodiny Parížovských (z Parížoviec) v 1. polovici 14. storočia, pričom obranu tvoril
močaristý terén. Bol prvou odkrytou

architektúrou tohto typu zachovanou
v originálnej podobe. Po roku 1483 hrádok rozšírili a stal sa súčasťou – rytierskou sálou poľovníckeho zámku Mateja
Korvína s doplnením o nástenné maľby
typu zelenej izby s rozvilinami a rodovým erbom. Dispozíciu hrádku zachovali aj v mladšom upravenom renesančnom dvojtraktovom pôdoryse. Tento
objav viedol k poznaniu a odkrytiu
celého radu najstarších stredovekých
jadier historických pôdorysov kaštieľov
považovaných za oveľa mladšie, ako
napr. v Uhrovci, Holíči, Strážkach, Topoľčiankach, Partizánskom-Šimonovanoch, Lúke atď.
Podobne sa spresnilo aj datovanie
zvoníc, ktoré sa považovali za renesančné kampanily. Boli považované za prejav prieniku evanjelikov na naše územie
v tom čase a predovšetkým na Spiši. Urbanovu vežu v Košiciach skúmala Mgr.
Eva Križanová v spolupráci architektom
V. Fifikom v roku 1969. Dátum vzniku
zvonice bolo daný pamätnou tabuľou
z roku 1612 nad vstupom do veže, ktorá hovorila o stavbe veže od základov.
Výskum zistil, že ide o gotickú zvonicu
z 2. polovice 14. storočia, keď okolo pôvodného farského kostola vznikala aj
Katedrála sv. Alžbety. Zvonica má podnes zachované lomené gotické zvukové
okná. Výskum zistil aj staršiu renesančnú úpravu zo 16. storočia s figurálnym
sgrafitom v podstrešnej rímse, omietkové vrstvy a architektonické detaily.
Výsledky výskumu Urbanovej veže opäť
viedli k poznaniu, že zvonice napr. vo
Vrbove, Strážkach, Kežmarku, v Poprade a iné sú gotické so zachovanými
architektonickými článkami. Ich renesančný vzhľad s bohatými sgrafitami

Tradičný nápoj
slovenských
pamiatkarov
Ananásové bowle
2 l bieleho vína, ½ l vodky, 15
kociek cukru, 1 ananásová konzerva
aj so šťavou, ak sú kolieska, tak ich
rozdeliť na 2-3 cm kúsky. Zliať do
bowlovej nádoby, miešať sem-tam
a nechať postáť 5-6 hodín.
Pozor na ovocíčko, môže vás
dostať aj pod stôl.
Vaša Eva Križanová
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a nápismi je výsledkom mladších úprav
z 2. polovice 16. a 1. tretiny 17. storočia.
Výskum fasád Komorského dvora
v Banskej Štiavnici v spolupráci s reštaurátorom A. Leixnerom v roku 1970
odkryl fasádu reprezentačnej stavby
v duchu talianskych mestských palácov
z roku 1550. Úprava bola realizovaná
talianskymi architektmi pracujúcimi na
Zvolenskom zámku (Ferrabosco). Nálezy však neboli rešpektované.
Pri výskumoch vstupnej brány hradu Kežmarok zistila jej funkciu ako
obytnú vežu. Obytná veža je pôvodne
reprezentačná stavba z obdobia saského osídlenia v 13. storočí. Ďalšie výskumy meštianskych domov v Kežmarku
potvrdili ich jadrá zo 14. storočia ako
obdobné typy architektúr.
Komparáciou žánrových prvkov gotickej cirkevnej architektúry z výskumov
a obnov viacerých kostolov aj iných autorov, kde na neprístupných miestach
sú v stavebnej plastike použité profánne výjavy a motívy dokumentovala, že
tieto diela sú prejavmi určitého druhu
dobovej subkultúry a zaslúžili by si aj
monografické spracovanie.
Dlhoročná práca Mgr. Evy Križanovej
tvorí niekoľkostránkový súpis publikácií, štúdií, článkov či prednášok, k čomu
patrí aj doterajšie členstvo vo vedeckých a redakčných radách – MK SR, PÚ
SR, alebo časopisov Pamiatky a múzeá,
Krásy Slovenska alebo publikácie bývalej redakcie Šport.
Zo spolupráce najmä s Krásami Slovenska vznikla pomôcka pre sprievodcov s prvýkrát publikovanými stručnými dejinami architektúry na Slovensku
doplnená kresbami M. Križana. Spoluprácou s vydavateľstvom Šport je to
kapitola o pamiatkach v Turistickom
atlase Slovenska. Ďalšie publikácie boli
väčšinou o hradoch a kaštieľoch a z nich
Hrady, zámky a kaštiele dostali v roku
1998 cenu Najkrajšia kniha roka.
Mgr. Eva Križanová je držiteľkou
Ceny Dušana Jurkoviča za rok 1970 ako
spoluautorka Súpisu pamiatok na Slovensku, Ceny Vladimíra Karfíka ako spoluautorka za rekonštrukciu Prezidentského paláca v Bratislave v roku 1996 a
Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej
z roku 2008 za celoživotné dielo v oblasti ochrany pamiatok.
Záverom za kolegov, starších i mladších „pamiatkarov“ prajem (-e) pevné
zdravie, dostatok fyzických i duševných
síl na plány do blízkej budúcnosti a veľa
dobrej nálady ☺.
■
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Laudácio
Karol Chudomelka deväťdesiatročný
ĽUBOMÍR MRŇA

A

kosi sa to ani nechce veriť, ale skutočnosť je už raz taká, že zapálený
bojovník za záchranu ohrozeného slovenského architektonického dedičstva
Ing. arch. JUDr. Karol Chudomelka 24.
februára 2012 oslávil deväťdesiate narodeniny. O ceste, po ktorej doputoval
z rodného Jindřichovho Hradca na Slovensko, sa pri rôznych príležitostiach – a
bolo ich neúrekom – zaiste publikovalo všetko podstatné. Zaznamenali sa
míľniky i drobné príhody. Pre oživenie
pamäti však hodno aspoň stručne pripomenúť roky štúdia architektúry na
technických univerzitách v Darmstadte
a Drážďanoch (1941 – 1945), odkiaľ – po
kratšej zastávke v rodisku, kde vyučoval na stavebnom oddelení Základnej
odbornej školy – prichádza v roku 1947
do Bratislavy. Tu, po epizodickom zamestnaní na Povereníctve techniky, keď
navyše zvládal i štúdium na Právnickej
fakulte Univerzity Komenského, sa počnúc
rokom 1951 doživotne upísal práci na
poli rekonštrukcie chátrajúcich vzácnych objektov. Má zásluhy na vzniku a
prospešnej činnosti špeciálneho ateliéru na pamiatkovú obnovu historických
stavieb a významných urbanistických
súborov.

Návrhom obnovy kaštieľa v Markušovciach (návrh 1951, realizácia 1954)
sa začína súvislá, vari pol storočia kovaná reťaz úsilia o revitalizáciu rozmanitých budov, od neveľkých domcov
a vidieckych kostolíkov, po mohutné
hradné komplexy Trenčína či Oravy.
Len vymenovanie realizovaných rekonštrukcií zabralo takmer päť strán
v katalógu monumentálnej výstavy
Oživené pamiatky Karola Chudomelku,
inštalovanej v roku 1994 vo výstavných
priestoroch Slovenského národného
múzea v Bratislave. Vytrvalé úsilie venované obnove pamiatok, ku ktorému
pripútal rad spolupracovníkov a pokračovateľov, spoločnosť chápavo vnímala, prijímala i oceňovala. Medzi tuctom
uznanlivých pôct, ktoré za svoju tvorbu
obdržal, nechýba ani Jurkovičova cena
za architektúru (1965), ani Cena Emila
Belluša za celoživotné dielo (1994).
Vzácny jubilant popri hlavnej projektovej činnosti propagoval problematiku
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záchrany pamiatok v prednáškach na
kongresoch, sympóziách, seminároch
doma i v zahraničí. Pôsobil ako uznávaný lektor postgraduálneho štúdia na
ČVUT v Prahe, zastupoval Československo v Medzinárodnej rade pre pamiatky
a sídla ICOMOS pri UNESCO, publikoval, vystavoval, cestoval za poznaním...
V uskutočňovaní náročných predsavzatí
pokračoval i po zmene systému organizácie projektovej prípravy rekonštrukcií
pamiatkových objektov ako architekt
v slobodnom povolaní. Vo víre mnohostranne činorodej aktivity azda ani nepostrehol, že sa stal nestorom už početnej rodiny oživovateľov architektonických pamiatok na Slovensku. Zo srdca
mu želám, aby toto výsadné postavenie
v zdraví a sviežosti zaujímal ešte mnoho
a mnoho rokov!
■
Poznámka redakcie
Ku gratulácii sa pripája aj Archív
Pamiatkového úradu SR, ktorý v uplynulých dňoch prevzal do svojich depozitov celoživotné dielo Ing. arch. JUDr.
Karola Chudomelku – projektovú dokumentáciu k obnove kultúrnych pamiatok, doplnenú aj o niektoré osobné
predmety. Ďakujeme jubilantovi a jeho
pani manželke Kataríne za prejavenú
veľkú dôveru. Veríme, že to nebola posledná príležitosť osobne sa stretnúť
s osobnosťou, ktorá pomáhala formovať povojnovú ochranu pamiatok na
Slovensku, naopak, na základe nadviazaných kontaktov sa s menom manželov Chudomelkovcov ešte stretneme aj
na stránkach nášho časopisu.
Viera Plávková
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Publikované maďarské pamiatkové
práce na internete

Knižnica

Tomáš Janura
Na stránkach periodika Informátor
som v čísle 44 z roku 2011 podal správu
o možnosti využitia dôležitého internetového zdroja pre oblasť pamiatkovej
starostlivosti. Spomínaná maďarská
internetová stránka www.arcanum.hu
pracuje s hodnovernými materiálmi,
ktorých pôvod sa dá veľmi ľahko overiť.
Správcovia tejto stránky neustále zlepšujú jej obsah a snažia sa ju neprestajne
dopĺňať o ďalšie dôležité dátové zdroje
a pamiatkarmi často využívané publikácie alebo ich časti.

pod názvom A „szentek fuvarosa“ Divald
Kornél felső-magyarországi topográfiája
és fényképei 1900 – 1919.
Mimo pozornosti odborných bádateľov však ostáva staršia práca autorky
Zsuzsanny Ildikó Bakó, ktorá prešla pozostalosť fotografií Pétera Gerecze z obdobia existencie monarchie. V rámci
publikácie sa nachádzajú obrázky z viacerých dnešných slovenských lokalít zachytávajúcich predovšetkým sakrálne
objekty, ako sú Štvrtok na Ostrove, Spišský Štvrtok, Hamuliakovo, Chrasť nad

Kostol Nanebovzatia
Panny Márie v Bíni.
Fotografia Pétera
Gereczeho prevzatá
z publikácie
Zsuzsanny Ildikó
Bakó prístupnej
v elektronickej forme
prostredníctvom
internetovej stránky
www. arcanum.hu

V tomto príspevku chcem bližšie
upozorniť na ikonu Magyar Digitális
Múzeumi Könyvtár, ktorá sa objaví na
monitore počítača po otvorení webovej
stránky www.arcanum.hu v jej pravej
časti. Po kliknutí na túto ikonu sa objaví zoznam viacerých inštitúcií, ktoré
tu zverejnili svoje odborné periodiká.
Ešte raz upriamujem pozornosť čitateľov na fakt, že v sekcii Szakmúzeumok
sa po kliknutí myšou na znamienko
plus pri zložke Kulturális Örögségvédelmi Hivatal rozvinie niekoľko ďalších
odkazov. Obzvlášť dôležitým je edícia
prameňov – Forráskiadványok, kde sa
okrem iných nachádza celá publikácia
Az örökség hagyományozása Könyöki
József műemlékfelmérései 1869 – 1890
od editorky Jolány Pogány Váliné. Práca obsahuje všetky zamerania a nákresy rôznych pamiatok z celého Uhorska
z uvedených rokov. V rámci tej istej sekcie zverejnili fotografickú pozostalosť
Kornela Divalda, ktorú spracovali István
Bardoly a Ibolya Cs. Plank a publikovali
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Hornádom, Huncovce, Lomnica, Hrabušice, Levoča, Bratislava, Rožňava, Spišský Štiavnik, Šamorín, Zvolen a Žehra.
Mimoriadne cenným odkazom na publikované práce je ikona prednášok Jágerskej letnej univerzity – Az Egri Nyári
Egyetem előadásai, skrývajúca viacero
kníh, z ktorých spomeniem tri. Prvou
je A barokk kor műemlékei, ktorá je výsledkom stretnutia niekoľkých autorov
v roku 1990. Nachádza sa tu viacero celkových pohľadov na barokové obdobie
z perspektívy historikov a pamiatkarov.
Katalin Péter priblížila spoločnosť Uhorska v 18. storočí, Géza Galavics barokové umenie, Andrej Petravich ochranu
barokových pamiatok, Selysette Somorjai nástenné maliarstvo v barokových kaštieľoch a meštianskych domoch, Károly Orsi záhradné umenie 18.
storočia a Nándor Gilyén barokový štýl
v ľudovej tvorbe.
Ďalšou knihou je Várak és kastélyok,
kde publikovali prednášky z roku 1995.
Alexander Ruttkay sa venoval hradom
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a opevneným kaštieľom v Hornom
Uhorsku, Gyula Káldi obnove hradov
v Maďarsku po druhej svetovej vojne,
Bálint Szabó využitiu hradov a opevnených kaštieľov, Franz Bunzi hradom v Burgenlande, József Sebestyén
opevneným kostolom v Sedmohradsku, István Feld vývoju uhorských hradov a obnove opevnených kaštieľov.
V tretej knihe Műemléki belső terek boli
zverejnené prednášky, ktoré odzneli
v roku 1991. Juan Cabello a László Csaba prednášali o zariadení hradov v 16.
storočí podľa zachovaných inventárov,
György Kelényi o živote v barokových
kaštieľoch, Ilona Valter o stredovekom
živote v dome školmajstra, Klára Csilléry
o interiéri sedliackych domov, Éva Kiss
o meštianskom interiéri v druhej polovici 19. storočia a Haym Vito Volterra
o umeleckom vybavení synagóg.
Obsahovo bohatá sekcia sa skrýva aj pod ikonou Műveszettörténet –
műemlékvédelem. Sú tu umiestnené
viaceré zborníky venované jednej téme
ako napríklad sochárskemu umeniu na
eklektických stavbách v Budapešti alebo pamiatkam v okolí Balatonu. Ďalšiu
časť tvoria zborníky vydané pri životnom jubileu niektorých pamiatkarov.
V rámci nich sa dajú nájsť články o kaštieľoch, kúriách, kostoloch, či staviteľoch pôsobiacich v službách uhorských
aristokratov. K prehľadu o viacerých
aspektoch pamiatkovej starostlivosti
v Maďarsku – významných objavoch, reštaurovaniach – na poli svetskej i sakrálnej architektúry prispievajú dve pamiatkové periodiká Műemlékvédelmi Szemle
a Magyar Műemlékvédelem. Natrafíme
tu na články o zariadení meštianskych
domov v 18. storočí, viacerých aristokratických kaštieľoch, o obytných vežiach a vežových palácoch na príklade
Visegrádu, aristokratickom staviteľovi
na príklade Antona Grassalkovicsa,
o majstroch a murároch v službách
rodu Batthyány, o kaštieli Andrássyovcov v Parchovanoch a nespočetné
množstvo ďalších príspevkov väčšieho
či menšieho rozsahu.
Vybrané a bližšie priblížené internetové odkazy sú len nepatrnou časťou
v rámci zložky Kulturális Örögségvédelmi Hivatal. Pri preklikaní ďalších odkazov pod hlavičkou tohto úradu môžeme
objaviť niekoľko podnetných pohľadov
na viaceré stránky pamiatkovej praxe.
Ak si človek nájde dostatok času, získa
vierohodný prehľad o bádaní v Maďarsku a zverejnené dáta mu poslúžia
na komparáciu problémov spojených
s ochranou kultúrneho dedičstva.
■
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Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy
Martina Orosová
UHLÍKOVÁ, Kristina. Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy (1878 –
1939). Praha : Národní památkový ústav, 2010, 302 s.
ISBN 978-80-87104-60-6
Ústredné pracovisko Národného pamiatkového ústavu v Prahe vydalo pozoruhodnú publikáciu, ktorá zaujala aj
slovenských pamiatkarov. Jej
autorkou je česká historička umenia a archivárka Mgr.
Kristina Uhlíková, PhD., ktorá
pracuje v oddelení dokumentácie Ústavu dejín umenia
Akadémie vied Českej republiky, a vo svojej práci sa systematicky venuje témam z dejín ochrany pamiatok a českej
kultúrnej minulosti vôbec.
Vzhľadom na naše spoločné štátne aj kultúrne dejiny
v Československu v 20. storočí si dovolím spomenúť aj
ďalšie publikácie tejto autorky, pretože sú pre naše bádanie rovnako dôležité. V rámci
pramennej edície Fontes historiae artium XI vyšla v roku
2004 kniha Národní kulturní
komise 1947 – 1951, ktorá sa
zaoberala osudom pamiatok
konfiškovaných po druhej
svetovej vojne, a ako vieme,
Zdeněk Wirth bol tvorcom a
predsedom tejto komisie. V roku 2010
K. Uhlíková spolu s Jiřím Roháčkom editovali zborník Zdeněk Wirth pohledem
dnešní doby, ktorému predchádzala
medzinárodná vedecká konferencia,
o ktorej sme informovali v roku 2008.
Prezentovaná publikácia sa teda javí
ako prirodzené pokračovanie autorkinho bádania o osobnosti Zdeňka Wirtha.
Prirodzene aj z toho dôvodu, že osobný
fond Z. Wirtha je uložený v dokumentačných fondoch a zbierkach práve na
pracovisku K. Uhlíkovej.
Publikácia je venovaná životným
osudom a práci jednej z najvýznamnejších osobností československej kultúrnej a vedeckej histórie, Zdeňkovi Wirthovi (1878 – 1961). Názov, ktorý uvádza
„prvé dve životné etapy“, teda obdobie do skončenia prvej svetovej vojny
(1878 – 1918) a obdobie Československej republiky (1918 – 1938), dáva tušiť,
že bude nasledovať aj ďalšia, nemenej
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zaujímavá a sčasti kontroverzná etapa
Wirthovho života (1939 – 1961). Autorom úvodného slova je Richard Biegel,
tajomník Ústavu pre dejiny umenia Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej
a konateľ Klubu Za starou Prahu. Bohatý obsah je členený do troch hlavných
kapitol – obdobie do roku 1918, prvá
a druhá republika (do konca roku 1938),
vedecká a pedagogická činnosť. Dopĺňa
ich zhrňujúci záver, rozbor a súpis prameňov a literatúry, obrazová príloha, registre, literatúra o Z. Wirthovi a nechýba
ani kompletná bibliografia Z. Wirtha.
Prvá kapitola poskytuje prierez Wirthovým rodinným zázemím, štúdiami,
prvými pracoviskami a načiera aj do
počiatkov jeho vedeckej a publikačnej
činnosti. Zdôrazňuje jeho pôsobenie
v Klube Za starou Prahu, a najmä jeho
názory na zásady a teóriu pamiatkovej
starostlivosti, ktoré sa stali východiskom pre praktickú ochranu pamiatok
v Československu. Z tohto hľadiska sa
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Wirth javí ako moderný, smelý a ambiciózny vedec. Dokázal kriticky zhodnotiť
vývoj ochrany pamiatok nielen na území Čiech, ale prakticky v celej Európe,
dokonale poznal pozitíva aj nedostatky
činnosti viedenskej Ústrednej komisie
na zachovanie pamiatok, preštudoval
práce všetkých významných pamiatkarských osobností a vybral si
z nich to, čo pokladal za najlepšie a najvhodnejšie na zachovanie historických a umeleckých pamiatok v Čechách.
Zásadným spôsobom obohatil pohľad na túto problematiku vlastnými názormi, ktoré
neochvejne presadzoval na
zasadnutiach Klubu Za starou
Prahu aj v publikovaných prácach. Ako prvý prišiel s mnohými myšlienkami a zásadami, ktoré sa nám dnes javia
ako samozrejmosť, napr. dôraz na autenticitu pamiatky,
uplatnenie súdobej tvorivosti
pri adaptáciách či dostavbách, dôkladná dokumentácia pamiatky a jej komplexné
vedecké poznanie. Novátorská bola najmä myšlienka
ochrany celých mestských
celkov, ich historického urbanizmu i detailov. Autorka rozčlenila text do samostatných
tematicky vymedzených podkapitol a oživila text častými
citátmi z publikovaných diel
aj archívnych dokumentov.
Podobne je spracovaná
aj druhá kapitola, v ktorej sa Z. Wirth
pomerne rýchlo stal prednostom osvetového odboru Ministerstva školstva
a národnej osvety. Jeho meno je preto
neprehliadnuteľné nielen vo sfére ochrany pamiatok, ale s jeho osobnosťou sa
musia vyrovnávať aj dejiny archívnictva,
archeológie, knihovníctva, múzejníctva, divadla a filmu, umeleckého školstva, kultúrnych stykov so zahraničím,
dokonca aj dejiny ochrany prírody. Z.
Wirth sa tak priamo podieľal na organizácii a formovaní celej oblasti československej kultúry.
Ako vysoký ministerský úradník bol
nesmierne pracovitý, systematický, pohotový a erudovaný. Pritom nezanedbával ani svoju vedeckú, organizátorskú
a publikačnú činnosť. Najväčšiu osobnú
angažovanosť prejavil Wirth v riadení
ochrany pamiatok, prírody a múzejníctva. Týmto trom sféram sú venované
jednotlivé podkapitoly monografie,
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ostatné oblasti odboru osvety nie sú
bližšie špecifikované. Pravdepodobne
preto, že Wirth v nich nechával kompetenciu vedúcim oddelení. Pre nás je
zaujímavý najmä jeho prístup k ochrane pamiatok, ktorý mnohí jeho kritici
nazvali pragmatizmom, alebo slovami
Václava Wagnera „geniálnou improvizáciou“. Wirth musel osobne prežiť nejedno sklamanie, pretože pamiatkam,
a kultúre vôbec, sa ani po vojne nedostalo toľko pozornosti zo strany politikov i verejnosti, v akú dúfal a veril ešte
v prvých rokoch republiky. S obmedzenými materiálnymi a personálnymi
možnosťami, absenciou príslušných
legislatívnych predpisov a celkovým
nezáujmom spoločnosti naozaj nemohol byť jeho prístup iný ako maximálne
realistický, vecný a triezvy. V mnohých
ohľadoch sa prejavoval priam autoritársky. Napríklad rozpočet jednotlivých
inštitúcií v odbore osvety spočiatku zostavoval sám a až po upozornení kontrolných orgánov začal rešpektovať aj
ich vlastné požiadavky.
Wirth so svojimi stúpencami tvorili akúsi kliku, ktorá často nepripúšťala
nijaký opozičný názor. Osobné postoje
Wirtha k určitým ľuďom sa premietli aj
do personálnej politiky ministerstva.
Doplatil na to najmä Ješek Hofman, zakladateľská osobnosť ochrany pamiatok
na Slovensku, ktorého Wirth nepovažoval za schopného viesť Štátny referát na
ochranu pamiatok na Slovensku a situáciu riešil častými cestami na východ republiky. Názor o neúspešnosti a obmedzenej aktivite slovenskej pamiatkovej
starostlivosti v medzivojnovom období
prevzala autorka od Vendelína Jankoviča. V súčasnosti tento postoj považujeme za prekonaný. Posledné výskumy
naopak ukázali bohatosť a kvalitu realizovaných pamiatkových akcií. Osobitná
pozornosť je v knihe venovaná angažovaniu Z. Wirtha v konkrétnych pamiatkarskych kauzách, ktoré vírili dobovú
mediálnu hladinu a neunikli odbornej
i laickej verejnosti (Pražský hrad, Katedrála sv. Víta, Klementinum, Černínsky
palác, Karolinum, Karlštejn).
Tretiu veľkú časť publikácie zaberá
Wirthova vedecká a pedagogická činnosť. Z. Wirth mal historické a filologické vzdelanie a nedostatočnú kvalifikáciu v dejinách umenia kompenzoval
usilovným štúdiom literatúry. Ozajstnou motiváciou jeho činorodosti bola
„láska k vlasti a služba národu“. Aj v českom dejepise umenia sa prejavila Wirthova „zakladateľská a budovateľská“
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povaha. Už v roku 1910 neváhal vytýčiť
program priorít českých dejín umenia,
najmä publikačných projektov, ktoré
mali zaplniť medzeru v odbornej literatúre (bibliografia, terminologický slovník, súpis pamiatok, korpusy umenia,
edície prameňov, monografie osobností, obrazové publikácie). Sám sa aktívne
venoval publikačnej, editorskej a redakčnej práci. Štúdiami a článkami sa
snažil nahradiť chýbajúce monografie
a syntetické práce. K. Uhlíková dôsledne sleduje Wirthove aktivity a prejavuje
sa nielen ako pasívna dokumentátorka,
ale ozajstná kritická znalkyňa jeho diela. Wirth sa nikdy neusiloval zasiahnuť
do dejín umenia ako prísne teoretický
vedec, svoje poslanie videl skôr v organizátorskej práci, ku ktorej mal osobitné nadanie. Aj vplyvom objektívnych
príčin, súvisiacich s jeho vyťaženosťou
vo vysokej ministerskej funkcii, členstvom v mnohých spolkoch a redakciou
rozsiahlych vydavateľských podnikov,
sa vzďaľoval od vlastnej bádateľskej
práce a veda bola pre neho len „dovolenkovým“ doplnkom iných aktivít.
Jeho záujem sa sústredil najmä na barokovú architektúru, historický urbanizmus, starú Prahu, historické záhrady,
architektúru 19. a 20. storočia, ľudové
a úžitkové umenie, šľachtické sídla. K.
Uhlíková podrobne rozobrala najmä súpisové projekty – topografický projekt
Archeologickej komisie Českej akadémie vied a umení a súpis pamiatok podľa vzoru nemeckej edície Georga Dehia.
Koncepcia súpisu pamiatok rozdelená
podľa okresov s doplnením samostatných dielov významných lokalít vyhovovala Wirthovi ako východisko pre dejiny umenia aj pamiatkovú starostlivosť.
Autorka monografie nám predstavuje
nielen Wirthov autorský, redaktorský
a koordinačný podiel na súpise, ale
zaťahuje nás do celého diania okolo
tohto rozsiahleho projektu, a jej stať sa
tak stáva exkurzom do dobových reálií
aj metód práce vtedajších odborníkov.
Aj v tomto prípade musíme Zdeňka
Wirtha považovať za progresívneho
priekopníka, ktorý sa nekompromisnou
kritikou usiloval posúvať úroveň edície
a kvalitu jednotlivých dielov, pričom
presadil koncepčné zmeny, ktoré sú aj
z dnešného pohľadu moderné a pokrokové. Z titulu svojho pôsobenia ako vedúcej osobnosti kultúry celej republiky,
bolo samozrejmé, že projekt súpisu pamiatok sa snažil rozšíriť aj na Slovensko,
aj keď v tejto oblasti nedošlo nakoniec
k žiadnym výsledkom. Nedá nám ne-
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spomenúť Wirthovo konštatovanie, že
dovtedajším tempom by súpis pamiatok Československa (bez Podkarpatskej
Rusi) v réžii Archeologickej komisie mohol byť dokončený v roku 2095!
Z. Wirth nám môže byť vzorom
aj v systematickom záujme o históriu dejín umenia a ochrany pamiatok
ako vedných disciplín. Inšpiratívne je
najmä jeho vnímanie týchto disciplín
v kontexte doby, s nadhľadom historika, ktorý sa vždy snaží vidieť všetky
dobové súvislosti. V záverečnej kapitole ponúka K. Uhlíková zhustený pohľad
na postavenie jednej z najvplyvnejších
osobností československej kultúrnej
histórie v pamiatkovej starostlivosti
a dejinách umenia v prvých štyroch desaťročiach 20. storočia. Zakončuje ho
v čase druhej republiky, keď sa Wirth
stal pre nový režim nežiaducou osobou
a zo dňa na deň sa musel zmieriť s postavením penzionovaného privátneho
bádateľa. Svoje archivárske vzdelanie
K. Uhlíková nezaprela vložením nie
vždy bežnej kapitoly Rozbor prameňov
a literatúry. Zaujímavý je poznatok, že
mnoho zachovaných dokumentov sa
pôvodne malo stať súčasťou Štátneho
pamiatkového archívu, ktorý budoval
Štátny fotomeračský ústav. Wirthovi
veľmi záležalo na vytvorení špecializovaného pamiatkového archívu a v tejto
súvislosti snáď môžeme nesmelo dúfať,
že existencia Archívu Pamiatkového
úradu SR by ho iste potešila. Monografiu K. Uhlíkovej uzatvára bibliografia
648 publikovaných prác Zdeňka Wirtha
v rokoch 1899 až 1983, ako aj obrazová
príloha s dobovými fotografiami a kópiami archívnych dokumentov.
Kristina Uhlíková otvorila mnohé
otázky. Každá stať knihy v sebe skrýva
potenciál na samostatnú štúdiu, či dokonca publikáciu. Okruh tém a problémov je však taký veľký, že postava
Zdeňka Wirtha ako „hlavného hrdinu“
by sa nutne stratila v spleti množstva
faktov a informácií, a to nebol cieľ tejto
práce. Plastický, živý a erudovaný obraz
života a diela osobnosti, ktorá velila aj
slovenskej ochrane pamiatok v medzivojnovom období, sa autorke rozhodne
skvele vydaril a dúfame, že sa dočkáme
aj jeho pokračovania.
■
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Prírastky knižnice PÚ SR v roku 2011
Bibliografie, encyklopédie, slovníky
Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia.
Zv. 6, His-Im. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010.
686 s. Sign. 31142.
Encyklopédia židovských náboženských obcí na Slovensku. 2.
zväzok, L-R. Zost a prel. Róbert J. Büchler. Bratislava : SNMMúzeum židovskej kultúry, 2010. 239 s. Sign. 31080.
HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek. Praha :
Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště
středních Čech, 2011. 326 s. Sign. 31319.
KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku. VI. díl Pro-Sto. Praha : Libri, 2004. 880 s. Sign.
31110.
KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku. VII. díl Str-U.
Praha : Libri, 2008. 991 s. Sign. 31111.
KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku. VIII. díl. V-Ž.
Praha : Libri, 2011. 891 s. Sign. 31299.
Slovník súčasného slovenského jazyka. [2.
zv.], H-L. Bratislava : Veda, 2011. 1087
s. Sign. 31282.
ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján. Lexikon
stredovekých miest na Slovensku.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2010.
629 s. Sign. 31072.
Zborníky
Acta historica Neosoliensia : vedecký
časopis pre historické vedy, roč. 12,
2009, č. 1-2. Banská Bystrica : Katedra
histórie FHV UMB, 2009. 525 s. Sign.
31023.
Archeologia technica :
zkoumání
výrobních objektů a technologií
archeologickými metodami : seminář
Brno 7. 4. 1987, Technické muzeum
Brno. Brno : Technické muzeum v Brně, 1988. 159 s. Sign.
31196.
Archeologia technica : zkoumání výrobních objektů a
technologií archeologickými metodami : seminář Brno 9.
dubna. 1988 Technické muzeum Brno. Brno : Technické
muzeum v Brně, 1990. 134 s. Sign. 31197.
Archeologia technica 17 : zkoumání výrobních objektů
a technologií archeologickými metodami : sborník
přednášek z 24. semináře Archeologia technica – 19.
duben 2005. Brno : Technické muzeum v Brně, 2006. 143
s. Sign. 31190.
Archeologia technica 18 : zkoumání výrobních objektů
a technologií archeologickými metodami : sborník
přednášek z 25. semináře Archeologia technica – 11.
duben 2006. Brno : Technické muzeum v Brně, 2007. 69
s. Sign. 31191.
Archeologia technica 19 : zkoumání výrobních objektů
a technologií archeologickými metodami : sborník
přednášek z 26. semináře Archeologia technica – 17.
duben 2007. Brno : Technické muzeum v Brně, 2008. 142
s. Sign. 31192.
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Archeologia technica 20 : zkoumání výrobních objektů
a technologií archeologickými metodami : sborník
přednášek z 27. semináře Archeologia technica – 15.
duben 2008. Brno : Technické muzeum v Brně, 2009. 148
s. Sign. 31193.
Archeologia technica 21 : zkoumání výrobních objektů
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UHLÍKOVÁ, Kristina. Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy
(1878 – 1939) : doplněno bibliografií Wirthova díla. Praha :
Národní památkový ústav, 2010. 302 s. Sign. 31249.
Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach
2010 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej
v Trnave 27. a 28. októbra 2010. Trnava : Milan Uličný –
BEN, 2011. 285 s. Sign. 31289.
V hľadaní prameňov : zborník z konferencie konanej v dňoch
24. a 25. septembra 2009 pri príležitosti životného jubilea
historičky, teoretičky a kritičky umenia Ivy Mojžišovej.
Bratislava : VŠVU, 2010. 183 s. Sign. 31106.
Vybrané kapitoly z dějin českého výtvarného umění a
uměleckého řemesla : sborník z cyklu přednášek konaných
v Národním muzeu v Praze v roce 2001. Brno : Technické
muzeum v Brně, 2001. 91 s. Sign. 31224.
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Archeológia
Archaeologia historica 35/2010 1 – 2. Brno : Masarykova
univerzita, 2010. 510 s. Sign. 31132.
Archeológia barbarov 2009 – hospodárstvo Germánov,
sídliskové a ekonomické štruktúry od neskorej doby
laténskej po včasný stredovek : zborník referátov. Nitra :
Archeologický ústav SAV, 2010. 727 s. Sign. 31035.
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2007.
Nitra : Archeologický ústav SAV, 2009. 301 s. Sign. 31034.
BÉREŠ, Július a kol. Archeologické dedičstvo Zemplína : pravek
až včasný stredovek. Michalovce : Zemplínska spoločnosť,
2004. 608 s. Sign. 31178.
BOHÁČOVÁ, Ivana – POLÁČEK, Lumír (ed.) Burg – Vorburg
– Suburbium : zur Problematik der Nebenareale
frühmittelalterlicher Zentren. Brno : Archäologisches
Institut
der
Akademie
der
Wissenschaften
der
Tschechischen Republik, 2008.
308 s. Internationale Tagungen
in Mikulčice VII. Sign. 31167.
Durdík : zpravodaj KAS k jubileu
Tomáše Durdíka. Praha : KAS, b.
r. v. 11 s. Sign. 31088.
FURMÁNEK,
Václav.
Radzovce
– osada ľudu popolnicových
polí. 2. vydanie. Nitra :
Archeologický ústav SAV, 2010.
119 s. Archeologické pamätníky
Slovenska, zv. 1. Sign. 31032.
GANCARSKI, Jan. Trzcinica –
Karpacka Troja. Krosno : Muzeum
Podkarpackie, 2009. 312 s. Sign.
31229.
KLANICA, Zdeněk. Mutěnice-Zbrod :
zaniklé slovanské sídliště ze 7. –
10. století. Brno : Archeologický
ústav AV ČR, 2008. 299 s. Sign.
31159.
KLANICA,
Zdeněk.
Nechvalín,
Prušánky : čtyři slovanská
pohřebiště. Díl I. Brno :
Archeologický ústav AV ČR, 2006. 293 s. Sign. 31157.
KLANICA, Zdeněk. Nechvalín, Prušánky : čtyři slovanská
pohřebište. Díl II. Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2006.
290 s. Sign. 31158.
KLČO, Marián – KRUPA, Vladimír. Hroby z doby sťahovania
národov z Krakovian-Stráží. Piešťany : Balneologické
múzeum, 2008. 77 s. Sign. 31239.
Listing Archeological Sites, Protecting the Historical Landscape
: EAC occasional paper no 3. Brussels : EAC, 2009. 169 s.
Sign. 31171.
LOSKOTOVÁ, Zuzana. Hrnčířské pece z doby římské ze Slezska
: Neplachovice, Holasovice a Opava-Kateřinky. 1CD-ROM.
Opava : Slezská univerzita v Opavě, Ústav archeologie,
2009. 202 s. Sign. 31163.
MAJERČÍKOVÁ, Danka – JESENSKÝ, Miloš. Archeológia na
Kysuciach : rozprávanie o ľuďoch, ktorí objavovali dávne
príbehy a sami sa v nich ocitli. Čadca : Kysucké múzeum
a Magma, 2010. 219 s. Sign. 31095.
MUSILOVÁ, Margaréta – TURČAN, Vladimír. Rímske pamiatky na
strednom Dunaji : od Vindobony po Aquincum. Bratislava :
Nadácia pre záchranu KD, 2010. 200 s. Sign. 31077.
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Panta Rhei : studies on the chronology and cultural
development of South-Eastern and Central Europe in
earlier prehistory presented to Juraj Pavúk on the occasion
of his 75th birthday. Bratislava : Comenius University,
2010. 622 s. Sign. 31312.
POLÁČEK, Lumír (ed.) Das wirtschaftliche Hinterland der
frühmittelalterlichen Zentren. Brno : Archäologisches
Institut der Akademie der Wissenschaften der
Tschechischen Republik, 2008. 448 s. Internationale
Tagungen in Mikulčice VI. Sign. 31166.
POLÁČEK, Lumír – BAXA, Peter – KUČOVÁ, Věra. Monuments of
Great Moravia : Slavonic Fortified Settlement at Mikulčice,
Church of St. Margaret of Antioch at Kopčany. Prague :
National Heritage Institute, 2010. 134 s. Sign. 31062.
POLÁČEK, Lumír – BAXA, Peter – KUČOVÁ, Věra. Památky
Velké Moravy : Slovanské hradiště
v Mikulčicích, Kostel sv. Markéty
Antiochijské v Kopčanech. Praha :
NPÚ, ústřední pracoviště, 2010. 134
s. Sign. 31061.
POLÁČEK, Lumír – MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ,
Jana
(ed.)
Frühmittelalterliche Kirchen als
archäologische und historische
Quelle. Brno : Archäologisches
Institut
der
Akademie
der
Wissenschaften der Tschechischen
Republik, 2010. 424 s. Internationale
Tagungen in Mikulčice VIII. Sign.
31181.
PROCHÁZKA,
Rudolf.
Vývoj
opevňovací techniky na Moravě a
v českém Slezsku v raném středověku.
Brno : Archeologický ústav AV ČR,
2009. 383 s. Sign. 31005.
ŠALKOVSKÝ, Peter. Detva : praveké
a včasnohistorické hradisko k
dávnym dejinám Slovenska. Nitra
: Archeologický ústav SAV, 2009.
124 s. Archeologické pamätníky
Slovenska, zv. 10. Sign. 31031.
ŠKRDLA, Petr (ed.) Přehled výzkumů
50. Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2009. 469 s. Sign.
31006.
TEJRAL, Jaroslav (ed.) Barbaren im Wandel : Beiträge zur Kulturund Identitätsumbildung in der Völkerwanderungszeit.
Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2007. 359 s. Sign.
31165.
VELEMÍNSKÝ, Petr – POLÁČEK, Lumír (ed.) Studien zum Burgwall
von Mikulčice. Band 8. Brno : Archäologisches Institut
der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen
Republik, 2008. 347s. Sign. 31164.
Východoslovenský pravek IX. Nitra : Archeologický ústav SAV,
2009. 215 s. Sign. 31033.
Architektúra
Beyond everydayness – theatre architecture in Central Europe.
Prague : National Theatre, 2010. 598 s. Sign. 31313.
BLÁHA, Jiří. Zámecké divadlo v Litomyšli. Nymburk : VEGA-L,
2010. 47 s. Sign. 31123.
BOŘUTOVÁ, Dana. Architekt Dušan Samuel Jurkovič. Bratislava
: Slovart, 2009. 382 s. Sign. 31089.
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DULLA, Matúš. Architekt Emil Belluš. Bratislava : Slovart, 2010.
327 s. Sign. 31225.
Feiglerovci a architektúra Bratislavy : zborník príspevkov z
vedeckej konferencie konanej v Bratislave 2. 12. 2010.
Zost. Jana Pohaničová, Peter Mikloš. Bratislava : Spolok
architektov Slovenska, 2010. 35 s. Sign. 31078.
GYUKICS, Péter – TRÄGER, Herbert – TÓTH, Erno a kol. Danube
– Bridges from the Black Forest to the Black Sea. Budapest :
Yuki Studio, 2010. 327 s. Sign. 31254.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – DLHÁŇOVÁ, Viera. Divadelná
architektúra na Slovensku. Bratislava : Divadelný ústav,
2011. 321 s. Sign. 31317.
POHANIČOVÁ, Jana. Výnimočné stavby dlhého storočia :
od klasicizmu k moderne v architektúre na Slovensku.
Bratislava : TRIO, Publishing, s. r. o., 2011. 179 s. Sign.
31302.
Pohľad na architektonickú
tvorbu v Piešťanoch v 2.
polovici 20. storočia : príbeh
jednej akvizície. Piešťany
: Balneologické múzeum,
2009. 35 s. Sign. 31240.
«Složitosti
a
rozpory»
moderní architektury a
její památkové ochrany
:
sborník
příspěvků,
seminář s mezinárodní
účastí Ostrava, 7. – 8. září
2005. Ostrava : NPÚ, ú. o.
p. v Ostravě, 2005. 119 s.
Sign. 31137.
VINARČÍKOVÁ, Jana. Zásady
architektonického
navrhovania stavieb
:
príručka pre architektov a
projektantov vychádzajúca
v súlade s technickými
a
normatívnymi
požiadavkami
na
konštrukcie.
Bratislava
:
Verlag
Dashöfer,
2011. Sign. 31251.
VYBÍRAL, Jindřich. Zrození velkoměsta – Architektura v obraze
Moravské Ostravy 1890 – 1938. Ostrava : NPÚ, ú. o. p. v
Ostravě a ERA, 2003. 219 s. Sign. 31136.
ZEMAN, Lubomír. Architektura socialistického realismu
v severozápadních Čechách. Ostrava : NPÚ, ú. o. p.
v Ostravě, 2008. 115 s. Sign. 31133.
Sakrálna architektúra
DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander. Drevené kostoly, chrámy
a zvonice na Slovensku = Wooden Churches and BellTowers in Slovakia = Hölzerne Kirchen und Glockentürme
in der Slowakei. Košice : Vydavateľstvo JES, 2010. 175 s.
Sign. 31039.
KIBIC, Karel. Středověká venkovská sakrální architektura na
Čáslavsku. Praha : Společnost přátel starožitností, 2010.
175 s. Sign. 31087.
KRÜGER, Kristina. Řády a kláštery : 2000 let křesťanského
umění a kultury. Praha : Slovart, 2008. 431 s. Sign. 31285.
Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 22 : zborník
príspevkov, ktoré odzneli na seminári Výskum a obnova
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ranostredovekej sakrálnej architektúry, Bratislava 11. – 12.
novembra 2009. Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2010.
449 s. Sign. 31009, 31010.
ONDICA, Slavomír. Duchovné Slovensko. Sabinov : Dino, 2010.
408 s. Sign. 31252.
PETRÁŠ, Stanislav. Kostol sv. Ondreja v Dolnej Krupej. Dolná
Krupá : Občianske združenie Korompa, 2011. 124 s. Sign.
31295.
PODOLINSKÝ, Štefan. Gotické kostoly : vidiek. Zost. Daniel
Kollár. Bratislava : Vydav. DAJAMA, 2010. 128 s. Sign.
31015.
Putovanie Banskoštiavnickou kalváriou. Banská Štiavnica :
Spolok Banskej Štiavnice 91; Kalvársky fond, 2009. 60 s.
Sign. 31143.
STEINOVÁ, Iva. Maceva : židovský náhrobek a symbolika
jeho výzdoby ve světle tradice = Matzeva : the Jewish
tombstone and the symbolism
of its decoration in the light
of tradition. Praha : Národní
památkový ústav, ústřední
pracoviště, 2011. 206 s. Sign.
31321.
Hrady, zámky, opevnenia,
kaštiele
KALÁBOVÁ, Lenka – KONEČNÝ,
Michal. Poklady moravských
hradů a zámků. Brno : NPÚ, ú.
o. p. v Brně, 2010. 142 s. Sign.
31147.
KUDRNOVSKÝ, Miloš – PEŘINA,
Ivan – ŠVEJNOHA, Josef a
kol. Hamrštejn : minulost,
přítomnost a budoucnost
zříceniny hradu. Liberec : NPÚ,
ú. o. p. v Liberci, 2010. 93 s.
Sign. 31242.
MARÁKY, Peter – KOLLÁR,
Daniel – ORŠULOVÁ, Janka.
Hrady, zámky a kaštiele na
Slovensku. Bratislava : Reader‘s
Digest Slovensko, 2011. 397 s. Sign. 31226.
PANENKOVÁ, Duňa (ed.) Castle Museum in Český Krumlov
: the building’s history and exhibition catalog. České
Budějovice : Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště v Českých Budějovicích, 2011. 202 s. Sign.
31320.
PANENKOVÁ, Duňa (ed.) Hradní muzeum Český Krumlov : historie
objektu a katalog exponátů. České Budějovice : Národní
památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých
Budějovicích, 2010. 202 s. Sign. 31070.
Polní opevnění od třicetileté války do roku 1945 : sborník
Národního památkového ústavu, územního odborného
pracoviště v Josefově. Jaroměř; Josefov : NPÚ, ú. o. p.
v Josefově, 2010. 112 s. Sign. 31118.
PROCHÁZKA, Rudolf. Vývoj opevňovací techniky na Moravě a
v českém Slezsku v raném středověku. Brno : Archeologický
ústav AV ČR, 2009. 383 s. Sign. 31161.
Sborník z konference Hrady, zámky, quo vadis? : správa a rozvoj
zpřístupněných památkových objektů jako specifický
multidisciplinární soubor čiností. Praha : NPÚ, ústřední
pracoviště, 2009. 58 s. Sign. 31067.
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SLAMKA, Miroslav – PETRAKOVIČ, Juraj – HORANSKÝ,
Peter (ed.) Krajina hradov : slovenské hrady na starých
pohľadniciach. Pezinok : IGES, s. r. o., 2010. 248 s. Sign.
31041.
ŠIMEČEK, Pavel – PLAČEK, Miroslav – SKÁLOVÁ, Veronika.
Copuli lapidum – Hromady kamení I + II : hrady a hrádky v
povodí Svratky a Svitavy. Brno : NPÚ, ú. o. p. v Brně, 2009.
86 s. Sign.31151.
Pamiatky
BERKA, Miroslav a kol. Větrné mlýny jako technické památky.
Brno : Technické muzeum v Brně, 1979. 217 s. Sign. 31221.
BÍLEK, Aleš. Čiernohronská železnica : 30 rokov zápasu
o zachovanie. b. m. v. : Růžolící Chrochtík, b. r. v. 144 s.
Sign. 31231.
Dějiny staveb : sborník příspěvků z konference Dějiny staveb
2010. Plzeň : Klub Augusta Sedláčka, 2011. 207 s. Sign.
31086.
FEILDEN, Bernard M. – JOKILEHTO, Jukka. Príručka
manažmentu lokalít svetového kultúrneho dedičstva. Svätý
Jur : AINova, 2010. 162 s. Sign. 31294.
FREIWILLIG, Petr – HUŠKOVÁ, Jarmila – KŘÍŽKOVÁ, Olga.
Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji
: okres Liberec. Zv. A-Le. Liberec : NPÚ, ú. o. p. v Liberci,
2010. 268 s. Sign. 31128.
GAŽI, Martin (ed.) Český Krumlov – od rezidenčního
města k památce Světového kulturního dědictví. České
Budějovice : NPÚ, územní odborné pracoviště, 2010.
1039 s. Sign. 31069.
KARVAS, Vojtech. Kostol sv. Michala Archanjela, kultúrna
pamiatka v Nemšovej : vydané pri príležitosti vyhlásenia
kostola za kultúrnu pamiatku. Nemšová : MsÚ Nemšová,
2001. 56 s. Sign. 31115.
KLINGOVÁ, Adriana – KLING, Peter. Veľké malé pamätihodnosti
: pamätihodnosti v lokalite zapísanej v zozname
svetového dedičstva UNESCO – Levoča, Spišský hrad a
pamiatky okolia – a v ochrannom pásme tejto lokality.
Levoča : Občianske združenie Krásny Spiš, b. r. v. 343 s.
Sign. 31108.
KUČOVÁ, Věra. Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO.
Praha : NPÚ, ústřední pracoviště, 2009. 199 s. Odborné a
metodické publikace, svazek 37. Sign. 31064.
Management-Plan 2010 – 2015 : UNESCO-Welterbe «Grenzen
des Römischen Reiches : Obergermanisch-Raetischer Limes».
Bad Homburg : v. d. H. Deutsche Lomeskommission, 2010.
65 s. Sign. 31079.
MATEJ, Miloš – KLÁT, Jaroslav – KORBELÁŘOVÁ, Irena. Kulturní
památky ostravsko-karvinského revíru. Ostrava : NPÚ, ú. o.
p. v Ostravě, 2009. 223 s. Sign. 31135.
OTTOVÁ, Michaela (ed.) Katalog odcizených a nazvěstných
uměleckých děl. Zv. I. Praha : Státní ústav památkové péče,
1998. 94 s. Sign. 31050.
OTTOVÁ, Michaela (ed.) Katalog odcizených a nezvěstných
uměleckých děl. Zv. II. Praha : Státní ústav památkové péče,
1999. 93 s. Sign. 31051.
OTTOVÁ, Michaela (ed.) Katalog odcizených a nezvěstných
uměleckých děl. Zv. III. Praha : Státní ústav památkové
péče, 2000. 113 s. Sign. 31052.
OTTOVÁ, Michaela (ed.) Katalog odcizených a nezvěstných
uměleckých děl. Zv. IV. Praha : Státní ústav památkové
péče, 2001. 105 s. Sign. 31053.
OTTOVÁ, Michaela (ed.) Katalog odcizených a nezvěstných
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uměleckých děl. Zv. V. Praha : Státní ústav památkové péče,
2002. 127 s. Sign. 31054.
OTTOVÁ, Michaela – MUDRA, Aleš (ed.) Katalog odcizených
a nezvěstných uměleckých děl. Zv. VI. Praha : Národní
památkový ústav, 2003. 140 s. Sign. 31055.
OTTOVÁ, Michaela – MUDRA, Aleš (ed.) Katalog odcizených
a nezvěstných uměleckých děl. Zv. VII. Praha : Národní
památkový ústav, 2004. 99 s. Sign. 31056.
Památková péče na Moravě – Monumentorum Moraviae tutela
č. 14 : Technické památky. Brno : NPÚ, územní odborné
pracoviště, 2009. 105 s. Sign. 31049.
Památky jižních Čech 3. České Budějovice : NPÚ, ú. o. p. v Českých
Budějovicích, 2010. 260 s. Sign. 31122.
Památky Vysočiny : sborník NPÚ, ú. o. p. v Telči. 2008/2009.
Telč : NPÚ, ú. o. p. v Telči, 2010. 248 s. Sign. 31230.
Pevnost Terezín : kulturní statek České republiky navrhovaný
k zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO. Praha : Národní památkový ústav, 2010.
127 s. Sign. 31048.
RIPPEROVÁ, Marie – HEERENOVÁ, Marie – KALÁBOVÁ, Lenka.
Nemovité kulturní památky jižní Moravy : soupis památek
a literatury. Svazek 14. Žďár nad Sázavou. Brno : Muzejní a
vlastivědná společnost, 2003. 182 s. Sign. 31146.
RYŠKOVÁ, Michaela. Sdílné město : Krnovské textilky
v pohledu památkové péče. Ostrava : NPÚ, ú. o. p.
v Ostravě, 2008. 114 s. Sign. 31134.
ŘÍČKOVÁ, Květoslava. Nemovité kulturní památky jižní Moravy
: soupis památek a literatury. Svazek 6. okres Prostějov.
Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2000. 109 s. Sign.
31145.
SKŘEBSKÁ, Renata. Sepulkrální památky okresu Prostějov.
Praha : NPÚ, ústřední pracoviště, 2010. 76 s. Sign. 31063.
SOUKUP, Josef – VALCHÁŘ, Jan. Soupis památek historických
a uměleckých v politickém okresu ledečském. Praha :
Artefactum, 2010. 239 s. Sign. 31155.
ŠKULAVÍK, Peter (zost.) Ivanská mohyla – pamätník Milana
Rastislava Štefánika. Ivanka pri Dunaji : Obec, 2010. 15 s.
Sign. 31043.
ŠKULAVÍK, Peter. Pamiatky a pamätihodnosti Ivanky pri Dunaji.
Ivanka pri Dunaji : Obec, 2010. 112 s. Sign. 31042.
WETTER, Evelin. Objekt, Überlieferung und Narrativ :
spätmittelalterliche Goldschmiedekunst im historischen
Königreich Ungarn. Ostfildern : Thorbecke, 2011. 309 s.
Studia Jagellonica Lipsiensia, Bd. 8. Sign. 31327.
KRÁĽOVÁ, Eva – LISICKÁ, Ivana (ed.) Záchrana skrytého
dedičstva európskych drevených kostolov : medzinárodná
metodológia pre implementáciu databázy pre projekty
obnovy : sprievodná výstava. Bratislava : Slovenská
technická univerzita, 2008. Sign. 31262.
Metodika ochrany a obnovy pamiatkového fondu
BÁČOVÁ, Marie – EBEL, Martin – LESNIAKOVÁ, Petra.
Obnova okenních výplní a výkladců. Praha : NPÚ, ústřední
pracoviště, 2010. 147 s. Odborné a metodické publikace,
svazek 38. Sign. 31116.
BLÁHOVÁ, Miroslava – ČERNÁ, Alena. Metodická příručka
k problematice kulturního dědictví. Praha : Úřad služby
kriminální policie ČR, 2007. 128 s. Sign. 31045.
KOHÚT, Vladimír – STANÍK, Ivan – ZÁVACKÝ, Jozef a kol.
Pasportizácia zrúcanín. Bratislava : Renesans, 2010. 83 s.
Sign. 31210.
KOLKA, Miroslav – KONVALINKOVÁ, Tereza (eds.) Tradiční
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materiály a postupy při obnově tzv. podstávkových domů :
průvodce netradičním pracovním seminářem o tradičním
stavitelství na Kokořínsku : Blatce č.p. 40, Ždírecký Důl č. p.
3, 7. května 2011. Liberec : NPÚ, ú. o. p. Liberec, 2011. 34
s. Sign. 31241.
MAKÝŠ, Oto. Pamiatky v obnove I – II : stavebné torzá,
staré drevo, industriál : autorský katalóg odborných
fotografických výstav 2006 – 2008. b. m. v. : Renesans, b. r.
v. 39 s. Sign. 31208.
MAKÝŠ, Oto a kol. Stavebná činnosť v pamiatkových územiach
: vybrané témy III. Pezinok : Renesans, 2010. 76 s. Sign.
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Spoznáte ma?
Vo fonde Archívu PÚ
SR sa občas nájdu
fotografie objektov
s nesprávnym alebo
žiadnym popisom.
Touto cestou by sme
chceli našich čitateľov
požiadať o pomoc pri
ich identifikácii.
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