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Editorial

Koncom leta 1853 sa zohorský farár a konzervátor Arnold Ipolyi-Stummer spo-
ločne s  piaristom Benediktom Csaplárom vybral na cestu za vedeckým spozna-
ním Žitného ostrova. Súčasníci sa k  myšlienke zaznamenať hmotné a  duchovné 
dedičstvo tohto kraja stavali opatrne, ba skepticky. Nebol scénou prevratných 
historických momentov, nevynikal koncentráciou bohatých miest ani stredísk 
šľachtických domínií. Hoci sa rozprestieral vo vnútrozemí, blízko centier krajiny, 
zostával mimo hlavného toku udalostí meniacich dejiny. Nesľuboval skvelé obja-
vy, a predsa naplnil prvý uhorský súpis pamiatok. Žitný ostrov alebo bájna „Záhra-
da víl“ (Tündérkert) tak stojí na symbolickom začiatku dejín našej disciplíny, ktorá 
však krátko po Ipolyiho púti stratila záujem o tento región, uprednostniac lokality 
bohatšie na umelecké skvosty. Začiatkom 20. storočia sa na Ipolyiho odkaz pokú-
sil nadviazať Ladislav Reininger. Spisovateľ a agilný korešpondent budapeštian-
skej pamiatkovej komisie pôsobiaci v Dunajskej Strede na čas upriamil pozornosť 
kompetentných na stav niektorých monumentov, no zostal bez rovnako zaniete-
ného nasledovníka. Poznanie pamiatok Žitného ostrova (a vôbec juhu Slovenska) 
od čias Menclovho bádania a zberu materiálov pre Súpis akoby ustrnulo v jednom 
bode. Výskumy realizované v  priebehu posledných rokov prinášajú po dlhom 
čase nové, neraz prekvapujúce výsledky, vďaka ktorým si odborná i širšia verej-
nosť začína všímať a uvedomovať potenciál takýchto, zdanlivo periférnych území. 

Obsah prvého čísla Monument revue v  roku 2016 je sondou do aktuálnych 
vedomostí a  problémov súvisiacich s  rôznorodým spektrom pamiatok na juhu 
západného Slovenska. Výber textov v  bloku Veda a  výskum ponúka čitateľovi 
sumáre nedávno uskutočnených architektonicko-historických výskumov kostola 
reformovanej kresťanskej cirkvi v Šamoríne (A. Botek a kol.), kaštieľa v Hubiciach 
(M. Havlík) a  Starej pevnosti v  Komárne (O. Makýš). Umeleckohistorická štúdia 
K. Tánczosovej podrobne reflektuje málo známu vrstvu sakrálnej maľby 19. sto-
ročia, text I. Červenovej je pohľadom na premeny kaštieľa Pálffyovcov v Kráľovej 
pri Senci vo svetle písomných prameňov. V škále článkov majú svoje zastúpenie 
aj príspevky na tému ľudovej architektúry (E. Šabíková, M. Horváthová), resp. ar-
cheológie (P. Paterka, J. Tirpák), prostredníctvom ktorých sa posúvame k otázkam 
dokumentácie a  praxe pamiatkovej ochrany. Z. Holičková predstavuje úspešný 
príklad záchrany husárskej jazdiarne v  Nových Zámkoch, kým I. Tóth načrtáva 
neľahký proces revitalizácie monumentálnej budovy kasární v Komárne. Využitie 
najnovších postupov pri zameriavaní historických objektov demonštrujú P. Brun-
čák, L. Šišláková a J. Brehovská na príklade vodných mlynov v Jelke a Tomášikove. 
Na „štúrovskú“ tému napokon nadväzuje tretia časť štúdie T. Kowalského.

Náplň prítomného čísla nášho časopisu ponúka nezvyčajne široký, no samoz-
rejme, zďaleka nie vyčerpávajúci pohľad na istý región z hľadiska stavu poznania 
jeho pamiatkového fondu. Ťažiskové texty stojace na báze výskumnej, dokumen-
tačnej a metodickej praxe jednoznačne hovoria v prospech spojenia a vzájomne 
prospešnej konfrontácie týchto zložiek. Dúfajme, že „objavovanie“ tejto oblasti 
bude mať po desaťročiach stagnácie systematickejší charakter a podnieti takýto 
záujem aj o ďalšie – priznajme si – aj nami zanedbávané kúty južného pohraničia. 
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doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD., STU, Fakulta 
architektúry; andrej.botek@stuba.sk, botek@vsvu.sk
Ing. Jana Brehovská, PhD., PÚ SR Bratislava
jana.brehovska@pamiatky.gov.sk
Ing. Peter Brunčák, PÚ SR Bratislava
peter.bruncak@pamiatky.gov.sk
Mgr. Peter Buday, PhD., FiF UK, Katedra dejín 
výtvarného umenia; budaypet@gmail.com
Mgr. Ivana Červenková, PhD., Slovenský národný 
archív; ivana.cervenkova@minv.sk 
Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD., Bratislava 
Ing. arch. Róbert Erdélyi, STU, Fakulta 
architektúry; rb.erdelyi@gmail.com
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., STU, Fakulta 
architektúry; gregor@fa.stuba.sk 
Mgr. Marian Havlík, Bratislava
marian.havlik@chello.sk

Ing. arch. Zuzana Holičková, KPÚ Nitra
zuzana.holickova@pamiatky.gov.sk
Ing. Monika Horváthová, KPU Trnava
monika.horvathova@pamiatky.gov.sk
Mgr. Tomáš Janura, PhD., Historický ústav SAV 
histjanu@savba.sk 
PhDr. Peter Jurkovič, KPÚ Bratislava  
peter.jurkovic@pamiatky.gov.sk 
Mgr. Michaela Kalinová, PÚ SR Bratislava
michaela.kalinova@pamiatky.gov.sk
Mgr. Tomáš Kowalski, PÚ SR Bratislava
tomas.kowalski@pamiatky.gov.sk
doc. Ing. Oto Makýš, PhD., STU, Katedra 
technológie stavieb; oto.makys@stuba.sk
PhDr. Peter Maráky, PÚ SR Bratislava 
peter.maraky@pamiatky.gov.sk

Mgr. Pavel Paterka, KPÚ Nitra
pavel.paterka@pamiatky.gov.sk
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD., STU, Fakulta 
architektúry; pavol.pauliny@stuba.sk
Ing. arch. Eva Šabíková, KPU Trnava
eva.sabikova@pamiatky.gov.sk
Ing. arch. Lívia Šišláková, PÚ SR Bratislava
livia.sislakova@pamiatky.gov.sk
Mgr. Katarína Tánczosová, PÚ SR Bratislava
katarina.tanczosova@pamiatky.gov.sk
doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc., UKF v Nitre, Fakulta 
prírodných vied; jtirpak@ukf.sk
Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra
imrich.toth@pamiatky.gov.sk
Ing. arch. Barbora Vachová, STU, Fakulta 
architektúry; barbora.vachova@gmail.com

Zoznam autorov:



Monument revue   1 / 2016 Veda a výskum2

Otázka výskumu a  katalogizácie sakrálnych diel, pre-
dovšetkým oltárnych obrazov 19. storočia v  okrese 

Dunajská Streda, sa sformovala počas terénnych obhliadok 
v rámci revízie hnuteľných národných kultúrnych pamiatok 
(NKP). V  Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) 
eviduje Pamiatkový úrad Slovenskej republiky iba časť sak-
rálnych obrazov tohto obdobia vyskytujúcich sa prevažne 
v  rímskokatolíckych kostoloch, pričom hneď v  niekoľkých 
prípadoch by sa dalo hovoriť o  prácach presahujúcich re-
gionálny význam. Predkladaná štúdia je teda akýmsi úvo-
dom do plánovaného hĺbkového terénneho a  archívneho 
výskumu sakrálnych malieb predmetného obdobia v okrese 
Dunajská Streda. Predkladaný výber obsahuje ako pamiat-
ky z ÚZPF, tak aj dosiaľ nevyhlásené diela. Vybrané príklady 
majú ilustrovať rôznorodosť a kvalitu materiálu, v niektorých 
prípadoch porovnateľnú s vrcholnými dielami stredoeuróp-
skej sakrálnej produkcie 19. storočia.

Sakrálne umenie Žitného ostrova vznikajúce vo veľkej 
miere najmä okolo polovice 19. storočia je rozmanité z as-
pektu proveniencie ako aj výtvarnej formy. Geografické, po-
litické a cirkevné súvislosti viazali toto územie predovšetkým 
na maďarskú časť Uhorska – na Ostrihom, Győr (Ráb) a Bu-
dapešť.1 Z výtvarného hľadiska bol región previazaný najmä 
s Bratislavou a Viedňou,2 ktoré boli aj okolo polovice 19. sto-
ročia stále najsilnejšími centrami v oblasti sakrálneho ume-
nia. Priamo v Bratislave sa výzdobe kostolov venovalo hneď 
niekoľko domácich a zahraničných umelcov 
školených najmä na akadémiách v  Mnícho-
ve, Viedni či Prahe. Najpevnejšie väzby v tejto 
oblasti mala nielen Bratislava, ale v podstate 
celé Uhorsko na viedenskú Akadémiu výtvar-
ných umení (AVU), kde od 40. rokov tvorili 
a učili členovia skupiny Nazarénov Josef von 
Führich (1800 – 1876), Leopold Kupelwieser 
(1769 – 1762) či Carl Rahl (1812 – 1865). Ich 
tvorba bola obľúbenou vďaka aktuálnym ná-
rokom na ikonografickú a  dobovú vernosť 
sakrálneho umenia, ktoré často vznikalo na 
základe historických a etnografických štúdií, 
či  vďaka pretrvávajúcemu historizujúcemu, 
akademickému maliarskemu štýlu.3 Ich naj-
väčší význam spočíval v  zanášaní tendencií 
a princípov novej sakrálnej maľby v  zásade 
na celé územie Rakúska a Uhorska. Obľube 
sa stále tešili aj diela vytvorené v intenciách 
biedermeiera.

Podľa populárnej predlohy

Priamo na osobu maliara Führicha sa 
viaže rad interiérových závesných obrazov 
zastavení krížovej cesty objavených v  okre-
se. Kópie podľa cyklu Führichovej Krížovej 
cesty, ktorú v rokoch 1844 – 1846 vytvoril pre 
viedenský Kostol sv. Jána Nepomuckého4 
sa v súčasnosti nachádzajú napríklad v rím-
skokatolíckych kostoloch vo Vrakúni, Miero-
ve, Eliášovciach alebo Vojke nad Dunajom. 
Formálne podobné zastavenia nachádzame 
aj v Michale na Ostrove a Bake. Krížové ces-
ty z  menovaných obcí maľované technikou 
olejomaľby alebo gvašu na plechu majú po-
merne dobrú výtvarnú kvalitu a zachováva-
jú si všetky náležitosti predlohy, čo indikuje 
maliarov s vyšším výtvarným vzdelaním. Ru-
kopis autorov je splývavý, obrazy sa vyzna-
čujú dobrou znalosťou anatómie a využitím 

Po stopách nazarenizmu a akademizmu 
na Žitnom ostrove
Nahliadnutie do výskumu sakrálneho umenia v okrese Dunajská Streda

KATARÍNA TÁNCZOSOVÁ

Neznámy maliar: Ukrižovanie Krista, zastavenie Krížovej cesty, okolo 
polovice 19. storočia, rím. kat. Kostol sv. Jakuba Staršieho, Vrakúň. Foto: 
autorka.

Josef Führich: Ukrižovanie Kris-
ta, zastavenie Krížovej cesty, 1844 
– 1846, rím. kat. Kostol sv. Jána 
Nepomuckého, Viedeň, Rakúsko. 
Zdroj: http://www.pfarre-nepomuk.at
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vyváženej, výraznej farebnej palety. Niekoľko obrazov cyklu 
vo Vrakúni v minulosti narušili neodborné premaľby. Autori, 
respektíve dielne, v  ktorých zastavenia vznikli, neboli ani 
pri jednej lokalite dodnes pomenované a obrazy nie sú vy-
hlásené NKP, hoci pripísať im môžeme prinajmenšom his-
torické a  výtvarné hodnoty. Je možné, že cykly majú rov-
naký pôvod.

Výsledkom dobového rozmachu grafickej reprodukcie 
je zrejme aj kompozícia hlavného oltárneho obrazu v  rím-
skokatolíckom farskom Kostole sv. Petra a Pavla v Jahodnej. 
Autor tu do vertikálneho pravouhlého formátu umiestnil 
celé figúry sv. Petra a Pavla takmer v životnej veľkosti. Peter 
ako starší muž s bielymi krátkymi vlasmi a bradou, odetý do 
žltého rúcha s  prepásaným červeným plášťom, si na hruď 
pravou rukou pritíska kľúč, melancholický pohľad upiera 
smerom nahor. Po jeho pravici stojí Pavol ako tmavovlasý 
muž s bradou, zahalený je do tmavozelenej drapérie, pohľa-
dom preniká diváka. Ľavou rukou sa opiera o rukoväť meča, 
v pravej ruke drží knihu. Postavy majú pod nohami kus holej 
zeme, pozadie je monochromatické, tmavé, s  naznačením 
drapérie. Z výtvarného hľadiska ide skôr o priemernú maľbu 
s využitím sfumata.

Elementárne spracovanie námetu už na prvý pohľad pri-
pomenie oltárne obrazy sv. Cyrila a Metoda od slovenského 
maliara Jozefa Božetecha Klemensa (1817 – 1883) namaľo-
vané pre obce Dohňany (1863) a Mojtín (1870 – 1875), ok-
res Púchov. Priamo porovnateľné sú figúry sv. Pavla a  Cy-
rila, najmä identická modelácia drapérie. Táto výnimočná 
podobnosť s Klemensovými prácami poskytuje východiská 
pri určovaní predlohy. Kompozičná skladba zobrazujúca sv. 
Petra a Pavla alebo sv. Cyrila a Metoda mala pôvod zrejme 
v  Ríme a výrazne sa ňou inšpiroval napríklad český sochár 
Emanuel Max (1810 – 1901), ktorý tu v roku 1845 vytvoril sú-
sošie sv. Cyrila a Metoda pre Týnsky chrám (Kostol Matky Bo-
žej) v Prahe. Predpokladá sa, že Klemens sa inšpiroval priamo 
menovanou plastikou.5 Námet však bol natoľko rozšírený, že 
sa v podstate počas celého 19. storočia, najmä v jeho druhej 
polovici objavoval na svätých obrázkoch. Oltárny obraz z Ja-
hodnej teda vieme veľmi približne datovať okolo polovice 
až druhej polovice 19. storočia. S  prihliadnutím na požiar, 
ktorý poškodil kostol v roku 1877 a jeho následnú prestavbu 
v roku 1882, by bolo možné prikloniť sa ku 70. – 80. rokom 
19. storočia. Autor je zatiaľ neznámy.

Rozšíreným námetom v  juhozápadnej oblasti sú výjavy 
zo života sv. Štefana kráľa, obzvlášť scéna odovzdávania ko-
runy Panne Márii v úlohe Patrona Hungariae – teda námet 
označovaný aj ako Regnum Marianum. Výnimočnou v tom-
to prípade je kompozícia, ktorá sa v  predmetnom období 
šírila po celom území Slovenska, pričom niekoľko príkladov 
nachádzame aj v Maďarsku, kde má zrejme tiež pôvod. Ide 
o pomerne jednoduchú skladbu – podstatný dej sa odohrá-
va spravidla v jedinom pláne, doplnený je o pozadie. Na ľavej 
strane obrazu v jeho hornej časti vidíme zjavenie Panny Má-
rie s dieťaťom. Usadená je obvykle na oblaku nad strohým 
pravouhlým kamenným oltárom, zväčša so zakomponova-
ným  uhorským krajinským znakom. Odetá býva tradične 
do červeného rúcha, cez plecia a  kolená máva prehodený 
modrý plášť. Na hlave má korunu, v ruke drží žezlo a Ježiško 
usadený na jej pravom kolene zviera ríšske jablko. Na pravej 
strane v dolnej polovici formátu kľačí na koberci kráľ Štefan. 
Divákovi je otočený takmer chrbtom – zobrazený je z profilu 
a telo má zahalené do masívneho, často bohato zdobeného 

Neznámy maliar: Oltárny obraz sv. Petra a Pavla, okolo polovice 
až druhej polovice 19. storočia, rím. kat. Kostol sv. Petra a Pavla, 
Jahodná. Foto: P. Fratrič.

Jozef B. Klemens: Oltárny obraz sv. Cyrila a Metoda, 1870 – 1875, rím. 
kat. Kostol sv. Cyrila a Metoda, Mojtín. Foto: J. Müller, Archív PÚ SR.
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plášťa. V  pozdvihnutých rukách nesie vankúš s  uhorskými 
korunovačnými klenotmi. Hlavná figurálna kompozícia býva 
doplnená o postavy putti či anjelov okolo nebeského zjave-
nia, prípadne ďalšiu štafáž. Dej je najčastejšie situovaný do 
gotizujúceho kostolného interiéru alebo bližšie neurčeného 
abstraktného priestoru.

Obrazy tejto kompozície rôznorodej výtvarnej kvality 
nachádzame v podstate po celom území Slovenska, čo naz-
načuje dobrú dostupnosť predlohy najskôr v  podobe gra-
fického listu alebo svätého obrázka.6 Kopírovali ju dokon-
ca významní autori ako už spomínaný Klemens pre kostol 
v  Mojtíne (1875)7 alebo Konrád Švestka (1833 – 1907) pre 
ukrajinský Užhorod (1885).8 Nie je ľahké datovať a pomeno-
vať priamu predlohu, no môžeme sa domnievať, že pôvod 
tejto kompozície možno sledovať najmenej do 30. rokov 18. 
storočia.

Zatiaľ najstarším známym dielom z okruhu svätoštefan-
ských námetov na území Slovenska, s  ktorého skladbou je 
možné hľadať určité paralely a  ktorý sa významne zaslú-
žil o  spopularizovanie témy, je hlavný oltárny obraz Svätý 
Štefan dávajúci Uhorsko pod ochranu Panny Márie (č. ÚZPF 
13/3) v  kapucínskom Kostole sv. Štefana kráľa v  Bratisla-
ve. Namaľovaný mal byť už v  roku 1737 miestnym laickým 
bratom Udalrichom (Adalricom). Skúmanú kompozíciu, kde 
figúra sv. Štefana je úplne zakrytá drapériou, predznamená-

va napríklad aj oltárny obraz 
Svätý Štefan odovzdávajúci 
korunu Panne Márii (č. ÚZPF 
1688/5) v  nadstavci bočného 
oltára sv. Michala Archanjela 
vo farskom kostole v  Modre, 
ktorý je podľa základného 
výskumu9 datovaný do roku 
1747. Na základe uvedených 
príkladov je prirodzené pred-
pokladať, že pôvod obľúbenej 
kompozície teda siaha ešte 
hlbšie do obdobia baroka.10 
Všeobecný ikonografický typ 
Regnum Marianum má počiat-
ky dokonca až v  renesancii, 
údajne v  zobrazeniach Tibur-
skej Sibyly.11

Scénu odovzdávania ko-
runy Panne Márii podobnej 
kompozičnej schémy nájde-
me aj v  Katedrále sv. Štefana 
v  maďarskom Székesfehérvá-
re. Monumentálny obraz na 

hlavný oltár namaľoval v roku 1775 Vinzenz Fischer (1729 – 
1810). V rovnakom období na našom území vznikajú obrazy 
Františka Antona Maulbertscha na túto tému. Obe diela sú 
formálne porovnateľné so skoršou skladbou z Bratislavy. Za 
vrcholné spracovanie kolujúceho zobrazenia napokon mô-
žeme považovať oltárny obraz Júliusa Benczúra vo svätošte-
fanskej katedrále v Budapešti z roku 1902 – 1906.

Na území Žitného ostrova nachádzame kompozíciu 
v minimálne dvoch verziách. Staršou je bočný oltárny obraz 
sv. Štefana (č. ÚZPF 957/2) v  rímskokatolíckom Kostole Na-
nebovzatia Panny Márie v  Dunajskej Strede. Datovaný bol 
v minulosti do roku 1785 (resp. okolo prvej tretiny 19. storo-
čia), avšak súdiac aj podľa doby vzniku väčšiny obrazov tejto 

Neznámy maliar: Oltárny obraz Svätý Štefan kráľ odovzdáva 
uhorskú korunu Panne Márii, okolo prvej polovice až polovice 
19. storočia, rím. kat. Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Dunajská 
Streda. Foto: P. Fratrič.

Svätý obrázok s námetom Svätý 
Štefan prvý maďarský kráľ, okolo 
1910, chromolitografia, vydal Pöl-
lath Károly, Schrobenhausen. Zdroj:  
http://muzeumaktikvarium.hu.

Neznámy barokový maliar: Štefan dáva uhorskú korunu pod ochranu 
Panny Márie – oltárny obraz, 1747, rím. kat. Kostol sv. Jána Krstiteľa, 
Modra. Foto: Archív PÚ SR.
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konkrétnej skladby na našom území mohlo dielo vzniknúť 
až okolo polovice 19. storočia. Tiež výrazné klasicizujúce ten-
dencie odrážajúce sa v pomerne strohom zobrazení, či na-
príklad voľba historicky adekvátneho gotického prostredia 
ku zvolenej téme odkazujú skôr na akademicky vzdelaného 
maliara neskoršieho obdobia. Pre mladšie zobrazenia bolo 
charakteristické skôr barokovo opulentné architektonické 
pozadie alebo abstraktné prostredie doplnené o príznačné 
zátišia. Výtvarná kvalita oltárneho obrazu je dobrá – škole-
ný rukopis autora je čitateľný najmä na spracovaní drapérie 
odevu svätca, kde pozorujeme precízne nanášané lazúrové 
vrstvy farby. V rozpore s figúrou sv. Štefana je trocha rozpa-
čité zobrazenie sediacej Panny Márie s dieťaťom, ktoré však 
môže byť výsledkom novodobých premalieb, prípadne je 
prácou iného dielenského majstra či žiaka.

Druhú, mladšiu prácu nájdeme v rímskokatolíckom Kos-
tole sv. Bartolomeja v Kostolných Kračanoch. Voľný závesný 
obraz sa v súčasnosti nachádza v presbytériu, namaľovaný 
bol podľa nápisu pri jeho dolnom okraji okolo roku 1870 na 
objednávku istého Lórincza Vurczela a jeho ženy. Predstavu-
je oveľa jednoduchšie spracovanie námetu doplnené v pra-
vej hornej časti o dve figúry adorujúcich kľačiacich anjelikov. 
Charakteristická je svietivá pastelová farebná skladba diela, 
použité ružové či dokonca akvamarínové tóny. V tomto prí-
pade však v podstate ide o priemerné výtvarné dielo zrejme 
regionálnej proveniencie, ktorého autor či objednávateľ po-
znali súčasné „trendy“ v sakrálnom umení. 

Pre porovnanie, diela takmer identickej skladby datova-
né od druhej polovice 18. storočia až do konca 19. storočia 
zapísané v  ÚZPF sa ďalej nachádzajú aj v  iných okresoch, 
napríklad v obciach Kukučínov (č. ÚZPF 1433/1), Sobrance 
(č. ÚZPF 10656/1),  Kamenín (č. ÚZPF 858/1), alebo Lučenec 
(č. ÚZPF 2857/1). Ich autormi sú maliari prevažne maďarské-
ho pôvodu ako Juraj Révész (1821 – 1875) alebo jeden z pr-
vých absolventov budapeštianskej AVU, 
známy akademický maliar Karol Jakobey 
(1826 – 1891).

Exempláre stredoeurópskeho významu

V Kostolných Kračanoch je tiež situova-
ný hlavný oltárny obraz sv. Bartolomeja od 
neznámeho autora. Patrí nesporne medzi 
vrcholné sakrálne diela na Žitnom ostro-
ve, ako aj medzi výnimočné práce v rámci 
celého územia Slovenska. Monumentálna 
kompozícia predstavuje námet Ukrižova-
ného, kde kríž adoruje pod ním kľačiaci 
patrón kostola. Podobné zobrazenia, hoci 
zriedkavé, nie sú nezvyklé a porovnateľné 
príklady nájdeme v  podstate už v  umení 
quattrocenta.12 Výjav je doplnený o figúry 
dvoch anjelov po stranách korpusu Krista 
a krajinárske pozadie.

Rukopis, znalosť proporcií a skratiek, 
farebnej symboliky a spôsob spracovania 
námetu ako monumentálnej, mimoriadne 
asketickej kompozície indikuje akademic-
ky vzdelaného maliara školeného v intenciách nazarenizmu. 
Výnimočná kvalita naznačuje, že by mohlo ísť o  priameho 
študenta Führicha, Kupelwiesera či Rahla, ktorí v čase od 40. 
rokov 19. storočia učili na viedenskej AVU, ako sme povedali 
už v úvode. Na konkrétny okruh odkazuje výrazná farebná 

paleta, svetelná modelácia, skulpturálne 
skladby drapérií z  ťažkých, pevných ma-
teriálov a  jasne stanovená geometrická 
kompozičná schéma. Odhadom môžeme 
dielo datovať ku koncu prvej polovice 19. 
storočia.

Hoci formálne znaky ukazujú na au-
tora školeného vo Viedni, prvovýskum 
indikuje, že by oltárny obraz mohol po-
chádzať z  územia Maďarska. O  slohovú 
prestavbu kostola v  Kostolných Krača-
noch sa v 20. rokoch 19. storočia zaslúžil 
prvý podžupan bratislavskej stolice Ju-
raj Bartal (1785 – 1865), ktorého rodina 
sa tu v  tom čase natrvalo usadila. Bartal 
bol dôležitým regionálnym mecénom. 
Pôsobil ako zapisovateľ kráľovskej tabu-
le, od roku 1830 bol dokonca dvorským 
radcom a referentom Uhorskej kráľovskej 
dvorskej kancelárie a  od roku 1848 ve-
dúcim oddelenia Ministerstva pri osobe 
panovníka.13 Takže hoci sa väčšinu života 

zdržiaval v  okolí Bratislavy a Trnavy, prostredie Budapešti 
dôverne poznal a vo veci obnovy kostola tak mohol svoju 
pozornosť nasmerovať práve sem. Zatiaľ nie je jasné, či bol 
aj objednávateľom oltárneho obrazu, preto zatiaľ nevylu-
čujem ani autorstvo zahraničného či domáceho maliara 

Neznámy maliar: Oltárny obraz Svätý Bartolomej pod Ukrižovaným, koniec 
prvej polovice 19. storočia, rím. kat. Kostol sv. Bartolomeja, Kostolné 
Kračany. Foto: P. Fratrič.

Leopold Kupelwieser: Ukrižovanie, nedato-
vané, Albertina, Viedeň. Zdroj: http://sam-
mlungenonline.albertina.at.
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dlhodobo pôsobiaceho na území Slovenska. Otázka vzniku 
monumentálneho diela je predmetom ďalšieho umelecko-
historického výskumu.

Výborným dielom je aj oltárny obraz Svätý Anton Padu-
ánsky v rovnomennom kostole v Báči, značený rokom 1861 
(č. ÚZPF 934/8). Pamiatka je skvelým príkladom rezonujúce-
ho dedičstva biedermeiera na viedenskej akadémii. Zároveň 
dokladá pretrvávajúce pôsobenie rakúskych akademicky 
školených maliarov v  oblasti juhozápadného Slovenska, 
ktorí sa v  tomto období museli čoraz častejšie vyrovnávať 
s konkurenciou maďarských alebo domácich umelcov či re-
gionálnych dielní.

Na oltárnom obraze je stvárnený sv. Anton v momente 
videnia. Svätec kľačí v pravej časti plátna a pohľad dvíha k fi-
gúre Ježiška usadenej na oblaku. Dieťa oboma rukami pri-
držiava otvorenú knihu stránkami nasmerovanú k svätému. 
Do popredia maliar umiestnil bielu ľaliu, atribút sv. Antona 
z Padovy, v pozadí sa rozprestiera hornatá krajina. Minima-
listická kompozícia je umiestnená na stredovú os, intimitu 
výjavu podporuje umiernená zemitá farebnosť.

Autorom obrazu je podľa signatúry Rudolf Gaupmann 
mladší (1835 – 1909), pôvodom z  Viedne,  syn rakúskeho 
akademického maliara, litografa a  fotografa Rudolfa Gaup-
manna staršieho (1815 – 1877). Gaupmann starší bol žiakom 
významného maliara biedermeiera Petra Fendiho (1796 
– 1842) na viedenskej AVU a  preslávil sa na území Rakús-
ka a  Čiech najmä portrétnou a  žánrovou maľbou a  grafi-
kou. Ako akademicky vzdelaný portrétny a  žánrový maliar 
sa etabloval rovnako jeho syn. Študoval vo Viedni v rokoch 
1850 – 1858 u  Christiana Rubena (1805 – 1875), Karla von 
Blaasa (1815 – 1894) a Carla Josepha Geigera (1822 – 1905). 
Od roku 1858 pôsobil ako učiteľ kreslenia na mestskej reálke 
v Bratislave, neskôr najmä ako súkromný učiteľ v rakúskom 
Grazi a slovinskom Ptuji.14 Profesionálne sa venoval reštau-
rovaniu malieb. Podľa Rakúskeho biografického lexikónu bol 
autorom niekoľkých oltárnych obrazov v Bratislave a jej oko-
lí.15 Oltárny obraz sv. Antona dokonale odráža prostredie, 
v ktorom bol maliar školený a výtvarný odkaz Gaupmanna 
staršieho. Ľúbivé biedermeierovské zobrazenie ružolícich 
postáv doplnené o  kvetinový aranžmán a  krajinárske po-
zadie sa prelína so silným duchovným pôsobením skorších 
nazarénskych diel a pripomína najmä Geigerove zobrazenia 
krásnych svetlovlasých Madon.

1 Hlavne miestna buržoázia a  jej pôvod pomáhali udržiavať živé vzťahy 
medzi regiónom a uhorským dvorom. Dlhú tradíciu tu mali napríklad rody 
Eszterházy, Illesházy, Pálffy, Amade či Dóczy.
2 Už Arnold Ipoly si všimol spätosť miestnej sakrálnej architektúry s bratislav-
skými vzormi, o niečo menej príkladov sa orientovalo na pamiatky v Győri 
(Rábe). Sústredenie pozornosti objednávateľov na Bratislavu a Viedeň mal 
za následok zrejme aj fakt, že maďarské sakrálne maliarstvo po mimoriadne 
plodnom období baroka zaznamenalo výrazný úpadok, podobne ako na 
území Slovenska. Do popredia sa dostala historická maľba. – IPOLY, Arnold. 
Maygar műemlékek. I. Csallóköz műemlékei rajzokkal. Pest, 1859, s. 27; RA-
DOS, Jenő. Magyar oltárok. Budapest, 1938, s. 29, 40.
3 BEŇOVÁ, Katarína. Ars sacra. Sakrálne maliarstvo 19. storočia na Slovensku 
a  Konrád Švestka. In BEŇOVÁ, Katarína – CHMELINOVÁ, Katarína. Pamiatky 
františkánskeho rádu v 19. storočí na Slovensku a Konrád Švestka. Martin, 2013, 
s. 21-22.
4 Führichov cyklus Krížovej cesty bol už krátko po jeho dokončení vydaný 
v podobe grafických reprodukcií a pomerne rýchlo sa z neho stala jedna 
z najviac kopírovaných predlôh Krížových ciest v oblasti Rakúska a Uhorska. 
Okrem spomínaných obcí na území Žitného ostrova nájdeme zastavenia 
tohto typu napríklad aj v Nových Zámkoch, Dvoroch nad Žitavou či Pružine.

5 HERUCOVÁ, Marta. Obrazy najstarších dejín: do obdobia okolo roku 1000 
(do vzniku Uhorského kráľovstva). In BOŘUTOVÁ, Dana – BEŇOVÁ, Katarína 
(eds.). Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku. K problematike 
výskumu dejín umenia 19. storočia. Bratislava, 2007, s. 335.
6 Sväté obrázky s námetom Patrona Regni Hungariae alebo zasnúbenia sv. 
Imricha v  tejto kompozícii sa na našom území šírili najmä z  tlačiarní v Tr-
nave, Bratislave a Bude v zásade už od polovice 18. storočia. V 19. storočí 
boli aktívne hlavne Pešť a Paríž, obrázky vychádzajú neskoro do prvej po-
lovice 20. storočia. Známi sú dokonca konkrétni majstri, ktorí sa na devočné 
obrázky s  uhorskými svätcami špecializovali (napr. Ján Nepomuk Schauff 
z  Bratislavy). – Magyar Katolikus Lexikon – S – szentkép, http://lexikon.
katolikus.hu/S/szentkép.html, (cit. 13.04.2016), stránka cit. zo  SZILÁRDFY, 
Zoltán. A magánáhitat szentképei a szerző gyűjteményéből I. Devotio Hunga-
rorum 2. Szeged, 1995, 288 s.; SZILÁRDFY, Zoltán. A magánáhitat szentképei 
a szerző gyűjteményéből II. Devotio Hungarorum 4. Szeged, 1997, 93 s.
7 Jozef Božetech Klemens: Svätý Štefan kráľ odovzdáva korunu Panne Márii – 
oltárny obraz, 1875, rozmery nezistené, plátno, olejomaľba, znač. nezistené, 
rím. kat. Kostol sv. Cyrila a Metoda, Mojtín. – TÁNCZOSOVÁ, Katarína. Príloha 
č. 1, Katalóg diel Jozefa Božetecha Klemensa v sakrálnych objektoch a súvisi-
acich diel v archívnych zbierkach s udaním lokality v: Sakrálna tvorba Jozefa 

Rudolf Gaupmann ml.: Oltárny obraz sv. Antona Paduánskeho, 1861, rím. 
kat. Kostol sv. Antona Paduánskeho, Báč. Foto: P. Fratrič.
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Biedermeierovská žánrová naivita rezonuje aj na hlav-
nom oltárnom obraze v Kostole sv. Jakuba Staršieho vo Vra-
kúni (č. ÚZPF 1049/3), ktorý časovo ohraničuje okruh skú-
maných pamiatok. Dielo výnimočnej hodnoty a výtvarných 
kvalít dal podľa nápisu v  jeho dolnej časti vyhotoviť okolo 
roku 1906 miestny šľachtic Matej Ikvai–Pfeiffer pri príležitos-
ti rekonštrukcie interiéru kostola. Takmer dva metre vysoké 
plátno objednal u  rakúskeho maliara Ludwiga Minnigero-
deho (1847 – 1917), jedného z  učiteľov Gustava Klimta na 
viedenskej akadémii.16 Minnigerode bol presláveným žánro-
vým a portrétnym maliarom, príležitostne sa venoval aj his-
torickej maľbe a len zriedka sakrálnemu maliarstvu. Za hrani-
cami Rakúska nachádzame jeho tvorbu iba ojedinele. Do 70. 
rokov 19. storočia tvoril aktívne najmä v Salzburgu, od roku 
1876 mal pôsobiť na AVU vo Viedni. Bol žiakom Eduarda von 
Engertha (1818 – 1897).17

Ústredným námetom oltárneho obrazu je postava Panny 
Márie s dieťaťom na kolene, usadená na blokovom kamen-
nom tróne zdobenom secesným rastlinným motívom. Figu-
rálna kompozícia je jednoduchá, trojuholníková. Pozadie je 
vyplnené monochromatickými plochami kamenného múru 
a oblohy, a kríkmi bielych ruží po stranách sedadla. Svetel-
ná atmosféra umocňuje krásu mladej rozžiarenej Madony, 
pohľad recipienta je vedený k postave Ježiška ako batoľaťa. 
Špecifikáciou aj tohto diela je silná intimita, akési prenikavé 
„ticho“ neporovnateľné s bujnými kompozíciami monumen-
tálnych oltárnych celkov baroka.

Oltárny obraz je príkladom primárne reprezentačného diela 
odzrkadľujúceho bohatstvo a postavenie miestneho mecéna, 
ktorý si zrejme uvedomoval prestíž umeleckého centra Viedne 
a tu pôsobiacich umelcov. Okrem vplyvov biedermeierovské-
ho portrétneho umenia, ktoré bolo pre Minngerodovu tvorbu 
charakteristické, sú tu výraznými aj tendencie sakrálneho rea-
lizmu prelomu storočí a uvoľnený rukopis autora, či preborenie 
tzv. štvrtej steny upreným pohľadom dieťaťa.

Hoci som do problematiky sakrálneho umenia 19. storočia 
v centrálnej oblasti Žitného ostrova takpovediac iba plytko nač-
rela, na základe vybranej kolekcie pamiatok je už teraz možné 
zhodnotiť významný vplyv dobových výtvarných tendencií 
Viedne a tamojšej AVU na jednotlivé regióny juhozápadného 
Slovenska. Otáznikom stále ostávajú konkrétne mená autorov 
mnohých diel, ktoré by doplnili zoznam umelcov tvoriacich 

v regióne, čím by sa možno ozrejmili ďalšie výtvarné väzby. Ne-
pochybujem, že nasledujúce hlbšie bádanie lepšie odpovie na 
otázky týkajúce sa lokálnej sakrálnej maliarskej produkcie a pri-
speje tak k problému stále otvoreného výskumu vývoja nábo-
ženského umenia 19. storočia na Slovensku. ■

Božetecha Klemensa. Diplomová záverečná práca. FiF UK, Katedra dejín 
výtvarného umenia. Bratislava, 2015, s. 32, kat. 15.
8 Konrád Švestka: Svätý Štefan korunovaný Pannou Máriou – oltárny obraz, 
1885, rozmery nedostupné, plátno, olejomaľba, znač. vľavo dole „Pinxit Fr. 
Conradus Ungvarii 1885“, rím. kat. farský Kostol sv. Juraja, Užhorod, Ukra-
jina. – BEŇOVÁ, Katarína. Užhorod. In BEŇOVÁ – CHMELINOVÁ, 2013 (cit. 
v pozn. 3), s. 170, kat. 41.
9 Modra – obec, Základný výskum obce, 1954. Zbierka základných výsku-
mov, Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Bratislava, sign. Z 92.
10 Podľa Enikő Buzási je možné ju presnejšie sledovať do druhej polovice 
17. storočia, keď bolo zobrazenie uplatňované hlavne na nových oltároch 
vznikajúcich pre mestské farské a vidiecke kostoly. – BUZÁSI, Enikő: Westun-
garischer Maler, zweite Hälfte des 18. Jh. König Stephan der Heilige empfie-
hlt seine Krone und sein Land der Obhut der Madonna. In MOJZER, Miklós 
(ed.). Ungarische Nationalgalerie Budapest. Alte Sammlung. Budapest, 1984, 
nepag., kat. 183.
11 JÁVOR, Anna. František Anton Maulbertsch: Svätý Štefan dáva Uhorsko 
do ochrany Panny Márie. In RUSINA, Ivan (ed.). Svätci v strednej Európe. Hei-
lige in Zentraleuropa. Bratislava, 1993, s. 84, kat. C. 3.
12  Pozri napr. Fra Angelico: Sv. Dominik adoruje Ukrižovaného, 1442, freska, 

Convento di San Marco, Florencia; prípadne mladší lokálny príklad – Mono-
gramista HK (IK): Obraz oltárny, sv. František z Assisi pod Krížom, 1896, cca 380 
x 250 cm, plátno, olejomaľba, znač. vpravo dolu HK (alebo IK) 1896, rím. kat. 
Kostol sv. Štefana kráľa, kláštor kapucínov, Bratislava, č. ÚZPF 13/12.
13 BARTAL, Juraj. In MAŤOVČÍK, Augustín (ed.). Biografický lexikón Slovenska, 
I, A – B. Martin, 2002, s. 245.
14 HARDBOLEC, Maria: Gaupmann, Rudolf, d.J. In Saur Allgemeines Künstler-
lexikon. Die Bildenen Künstler aller Zeiten und Völker. Band 50, Gaspare – Geesink. 
München – Leipzig, 2006, s. 259.
15  Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950. Online-Edition. 
Wien, 2014, s. 413. Dostupné na internete: http://www.biographien.ac.at/
oebl_1/413.pdf (cit. 16.02.2016).
16 Klimt jeho meno uvádza aj vo svojom Curriculum Vitae. – Kunst und Kul-
tur im Austria – Forum, Klimt Gedenkstätte, Lebensdaten, http://austria-
forum.org/attach/Wissenssammlungen/Klimt%20Gedenkst%C3%A4tte/
Lebensdaten/curruculum_vitae.png, (cit. 24.03.2016).
17 Minnigerode, Ludwig. In THIEME, Ulrich – BECKER, Felix (eds.). Allgemei-
nes Lexikon der Bildenen Künstler von Antike bis zur Gegenwart. Vierundzwan-
zigster Band, Mandere – Möhl. Leipzig, 1930, s. 580.

Ludwig Minnigerode: Oltárny obraz Panny Márie s dieťaťom, okolo 1906, 
rím. kat. Kostol sv. Jakuba Staršieho, Vrakúň. Foto: P. Fratrič.
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Existenciu ľudí, udalostí i umeleckých pamiatok 
v  mnohých prípadoch nedokladá nič iné len 

svedectvo archívnych dokumentov, príp. spomienky 
pamätníkov. Je to i  prípad zaniknutého pálfiovské-
ho kaštieľa v Kráľovej pri Senci, ktorý kedysi ukrýval 
vzácne umelecké diela nevyčísliteľnej hodnoty, av-
šak dodnes sa z neho zachovala len bývalá kaplnka, 
v súčasnosti farský Kostol sv. Jána Krstiteľa. 

Najstaršia zmienka o  Kráľovej pri Senci pochá-
dza z  roku 1355.1 Obec bola pôvodne kráľovským 
majetkom pod názvom Villa Regia a  v  dobových 
dokumentoch sa spomínalo i  letné sídlo (nyári kas-
tély) kráľovnej Márie. Podľa súpisu z  roku 1553 tu 
mal Gašpar Šerédi zdanených sedem port.2 Obec patrila do 
obvodu Svätojurského panstva a jej osudy boli do 80. rokov 
18. storočia úzko späté práve s jeho vývojom.3 Najneskôr od 
roku 1647 bol jej majiteľom šľachtický rod Pálfiovcov, čo sa 
nezmenilo do vzniku Československej republiky. Samostat-
né panstvo Kráľová4 vzniklo okolo roku 1788 a tvorili ho obce 
Kráľová, Krmeš, Opátsky Krmeš, Veľký Grob, Čataj, Nová Ves 
pri Dunaji, Dedinka pri Dunaji, Kostolná pri Dunaji a Igram.5

Presné obdobie vzniku kaštieľa v  Kráľovej nepoznáme. 
V dostupnej odbornej literatúre sa stretávame s údajom, že 
jeho výstavba začala pravdepodobne v 50. alebo 60. rokoch 
17. storočia.6 Tento predpoklad podporuje aj doposiaľ naj-
starší známy dokument obsahujúci súpis (špecifikáciu) po-
zemkov patriacich k zámku a majeru v Kráľovej z roku 1655.7 

O výstavbe kaštieľa v tomto období svedčí i údaj o tom, že 

Archívny výskum kaštieľa  
v Kráľovej pri Senci

IVANA ČERVENKOVÁ

v roku 1660 dodal Bernhard Greitel, kamenár z Kaiserstein-
bruchu (katastrálne územie patriace k  obci Bruckneudorf, 
Rakúsko), stavebný materiál práve na stavbu tohto objek-
tu.8 Koncom 17. storočia už kaštieľ celkom určite existoval, 
keďže v  literatúre sa vyskytujú zmienky o  jeho prestavbe 
v rokoch 1697 – 1727.9 Zmienky v staršej literatúre o vybu-
dovaní kaštieľa v prvej tretine 18. storočia,10 či v roku 1712,11 
treba preto považovať za nepresné. Skôr sa domnievame, že 
sa spájajú s prestavbou kaštieľa, ktorá sa realizovala v tomto 
období.12 Tá bola nutná z dôvodu poškodenia objektu počas 
povstania Františka II. Rákociho. Uvádza to urbársky súpis 
panstiev Pezinok a Svätý Jur vyhotovený pre časť majetkov 
Jána Pálfiho v  rokoch 1718 a 171913 a vo svojich Notíciách 
sa o  tom zmieňuje aj Matej Bel.14 V  tomto období bol kaš-
tieľ rozdelený medzi bratov Mikuláša a Jána. Podľa nedato-

vaného urbárskeho súpisu kaštieľa Kráľová a  jeho 
príslušenstva uzatvorili bratia v  roku 1727 dohodu, 
na základe ktorej kaštieľ s  obcou a  ďalšími majet-
kami (Krmeš, Opátsky Krmeš a  majer Fekete-Telek) 
pripadol večným právom Jánovi Pálfimu za 35  000 
zlatých.15 Prameň obsahuje aj popis areálu, ktorý 
obklopoval kaštieľ. V  južnom rohu obvodu kaštieľa 
sa nachádzalo závodisko (hippodromus) určené na 
výcvik koní. V blízkosti kaštieľa sa tiež rozprestierala 
záhrada, v ktorej bol vysadený umelecky tvarovaný 
krušpán (buxus cuppressus), ako aj úžitková zeleni-
na, na viacerých miestach sa v nej nachádzali vodné 
zdroje, resp. studne, z  ktorých bola voda potrubím 
vedená do výšky (zrejme tým boli myslené fontány). 
O záhradu sa staral majster záhradník (Magister Oli-
tor Hortulani), ktorý tu mal aj svoj príbytok. Rástli 
tu cudzokrajné stromy pochádzajúce z  Talianska, 
Španielska a  Portugalska, celkový dojem dotvárali 
nádherné kamenné sochy. Vzadu za budovou až po 
rameno Dunaja bola z úžitkových i lesných stromov 

Celkový pohľad na budovu kaštieľa, po roku 1920. Zdroj: Archív PÚ SR, Zbierka negatívov, 
č. 15021.

Sála na prízemí kaštieľa, r. 1926. Zdroj: Archív PÚ SR, Zbierka negatívov, č. 17710.
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vytvorená napodobnenina labyrintu, ktorá sa však už len 
sotva dala rozoznať. Na východe v rohu záhrady bola posta-
vená mohutná veža, do ktorej bola hnaná voda mlynským 
kolesom prostredníctvom potrubia. Odtiaľ zachytenú vodu 
viedlo ďalšie potrubie do niekoľkých miest v záhrade a pri 
nedostatku dažďovej vody ňou záhradník pripojením akej-
si kože (koženého mecha) zavlažoval rastliny. Pálfiovci mali 
v Kráľovej zriadenú aj bažantnicu (Faczanyoskőrth).16 Okrem 
toho sa v  strede záhrady nachádzal skleníkový komplex, 
v  ktorom pestovali citrusové stromy, ako aj rôzne exotické 
ovocie, kávu (babas Turcicas, Caffé vulgo dicunt) alebo olivy 
(bacca).17 Na udržiavanie záhrady zamestnávali Pálfiovci re-
meselníkov zo širokého okolia, dokladalo by to aj vyúčtova-

nie pezinského mešťana a sklárskeho majstra Pavla Rumana 
na sumu 4 zlaté 35 denárov z decembra 1714, ktorú dostal za 
prácu v spomenutej záhrade kaštieľa v Kráľovej.18

Čo sa týka vzhľadu kaštieľa, podľa zachovaných nákre-
sov vieme, že išlo o  jednoposchodový trojkrídlový objekt 
s výraznejším západným krídlom a dvoma kratšími bočnými 
krídlami.19 Počas stavebných úprav na začiatku 18. storočia 
vzniklo pravdepodobne južné krídlo kaštieľa a výstavba ka-
plnky v rokoch 1736 – 1737 zrejme ukončila stavebný vývoj 
tohto objektu.20

Cenným zdrojom informácií o  zariadení kaštieľa sú za-
chované inventáre, uložené v archívnom fonde Rod Pálfi – 
Panstvo Kráľová v  Slovenskom národnom archíve.21 Na ich 
základe je možné podrobne rekonštruovať vzhľad a zariade-
nie jednotlivých priestorov kaštieľa a majú veľkú výpoved-
nú hodnotu nielen pre historikov, ale aj pre umenovedcov. 
Podľa nich si môžeme urobiť jasnú predstavu o kultúre býva-
nia uhorskej aristokracie v 19. storočí. Analýza zachovaných 
inventárov by bola veľmi obsiahla, preto sa zameriame len 
na priblíženie zariadenia niektorých vybraných častí kaštie-
ľa, aby sme tak ilustrovali stav, ktorý v tomto objekte vládol 
koncom 19. storočia, a to predovšetkým zásluhou milovníka 
umenia, zberateľa a cestovateľa Jána Pálfiho.22 Podľa inventá-

ra kaštieľa z roku 1893,23 v ktorom je zachytené prvé poscho-
die objektu, sa v tejto časti nachádzalo spolu 37 miestností 
so vstupom na hlavné schodisko a  spojovacími chodbami 
medzi jednotlivými časťami. Išlo konkrétne o  deväť hos-
ťovských izieb, štyri spálne, štyri toaletné miestnosti, jednu 
predizbu, dve spálne grófa (Jána Pálfiho) s jednou toaletnou 
miestnosťou, jeho pracovňu, izbu komorníka, sieň, hudob-
ný salón, rožný salón, jedálenský salón, žltý salón, červený 
salón, malý kabinet určený na čítanie, biliardovú miestnosť, 
spojovací kabinet, kabinet na sedenie, bližšie nešpecifiko-

Opis kaštieľa v Kráľovej pri Senci v Urbárskom súpise panstiev Pezinok 
a Svätý Jur z rokov 1718 – 1719. Zdroj: SNA, fond Ústredný pálfiovský archív, 
Arm. III., Lad. 2, Fasc. 2, šk. 69.

Titulný list nedatovaného urbárskeho súpisu kaštieľa Kráľová a jeho príslu-
šenstva. Zdroj: SNA, fond Ústredný pálfiovský archív, Arm. III, Lad. 2, Fasc. 3, 
No 34, šk. 70.
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vaný salón a izbu, nové oratórium a miestnosť so zbraňami 
(Gewehr Kammer).

Uvádzame len opis niektorých miestností. Steny a strop 
oratória boli vymaľované na bielo. Zo stropu viseli nebesá 
z červeného damasku so štyrmi drevenými pozlátenými ná-
stavcami. Stál v ňom okrem iného prenosný oltár (Feldaltar), 
vyrobený z  orechového dreva s  olejomaľbou (neurčenou), 
kľačadlo bolo potiahnuté červeným damaskom. V  oratóriu 
viselo 15 obrazov s  náboženskou tematikou: dva obrazy 
Panny Márie a sv. Jozefa v čiernych rámoch so zlatým orna-
mentom, obraz Krista v hnedom drevenom ráme vyloženom 
zlátením, olejomaľba sv. Petra v rovnakom ráme, obraz Krista 
na kríži v čiernom žliabkovanom ráme s erbom Erdődiovcov, 
olejomaľba sv. Jána v čiernom žliabkovanom ráme so zlatým 
ornamentom, dve olejomaľby na plátne (sv. Ján a sv. Hubert) 
v oválnych čiernych pozlátených rámoch, olejomaľba Márie, 
Anny a malého Ježiša vo vyrezávanom zlatom ráme, olejo-
maľba na dreve Márie a malého Ježiša, ktorého držala na pr-
siach a iné.

Steny červeného salónu boli v niektorých miestach ob-
ložené dubovým drevom, v rohu stáli biele švédske kachle, 
na nich bola umiestená veľká váza, v strede bieleho stropu 
visel osemramenný luster z brúseného kryštálu. Nachádzalo 
sa tu tiež zrkadlo v štýle trumeau,24 malo dve tabule, ktoré 
boli spojené v ráme z dubového dreva a stálo na podstavci. 
Miestnosť zdobili početné figurálne predmety z porcelánu, 
stál tam tiež stôl v štýle trumeau s doskou zo salzburského 
mramoru. Bolo tu možné vidieť aj vázy z čínskeho porcelánu, 
napr. veľkú vázu s červenými kvetmi vykladanú zlatom ale-
bo vázu s tmavomodrými kvetmi s pozláteným podstavcom 
a poklopom. Z nábytku možno spomenúť dve skrine (lako-
vané – vienslacque ?) so zláteným kovaním a  vyrezávanou 
spodnou časťou z tvrdého dreva, dve menšie skrine, 14 stoli-
čiek potiahnutých prúžkovaným červeno-zeleným atlasom, 
18 kresiel rovnakého vzhľadu alebo kanapu. Na stenách visel 
portrét kolínskeho kurfirsta a tiež portréty panovníkov Márie 
Terézie a Františka. Panstvo na privolanie služobníctva malo 

k dispozícii dva zvončeky s motúzmi z červeného hodvábu. 
Za zmienku stoja ešte dvoje bronzové pozlátené hodiny na 
jednej vysokej nohe, ktoré v hornej časti mali štyroch zlatých 
jeleňov a bohato zlátený emailový ciferník, v dolnej časti po-
zlátenú postavu, znázorňujúcu bohyňu Minervu. 

Aký luxus mal k dispozícii samotný gróf Pálfi, nám prezrá-
dza opis jednej z jeho dvoch spální v spomenutom inventári. 
Steny spálne boli potiahnuté zlatom vyšívanou anglickou vl-
nenou tkaninou tmavočervenej farby. Sadrový strop bol bie-
ly, podlaha z tvrdých parkiet. Nad vchodovými dverami visel 
obraz Ukrižovaného Krista v čiernom ráme zdobenom bron-
zom zo slonoviny na fialovom zamate. Naľavo od dverí visela 
olejomaľba na plátne Veľkňaz s najctihodnejšími (Oberpriest 
mit dem Hochwürdigsten) v zlatom oválnom ráme, napravo 
portrét dámy (olejomaľba na plátne) tiež v  oválnom ráme. 
Nad písacím sekretárom bol umiestený obraz Krista (olejo-
maľba na plátne) v  čiernom zlatom zdobenom ráme od 
Quida Reniho.25 V inventári sa v tejto časti spálne spomína-
jú aj iné obrazy, ale podľa ceruzkou dopísaných poznámok 
boli zrejme premiestnené do iných častí kaštieľa. Miestnosť 
bola vykurovaná anglickým kozubom z najjemnejšieho bie-
leho a  červeného mramoru, ktorý bol lemovaný čiernym 
mramorom, brúseným železným plechom a  striebornými 
súčasťami. Pôvodne pred kozubom stáli dve tienidlá, čínska 
práca, s rámom z ebenového dreva a doskou z mozaikového 
kameňa, bohato zdobené figúrami. V  inventári je pri tejto 
položke poznačené, že sa nachádza v biliardovej miestnosti. 
Gróf spával na posteli z ebenového dreva vykladanej slono-
vinou, stojacej na štyroch zakrivených bohato vyrezávaných 
nohách z  Benátok, pochádzajúcej z čias Napoleona. Posteľ 
bola prikrytá ťažkou karmínovočervenou hodvábnou pri-
krývkou vyšívanou zlatým, modrým, zeleným a  červeným 
hodvábom a dookola lemovanou zlatými strapcami. Nočný 
stolík stál na troch oblúkovitých vyrezávaných nohách, bol 
z  palisandru, bohato vykladaný intarziou. K  dispozícii mal 
gróf aj španielsku stenu, malú skriňu z palisandru, vykladanú 
ebenovým drevom, dve podložky pod nohy z tvrdého dreva, 

Nedatovaný náčrt fasády kaštieľa v Kráľovej. Zdroj: Archív PÚ SR, Zbierka schematických zameraní, sign. V 10973/2.
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potiahnuté červeným zamatom. Písací stôl bol z orechového 
a palisandrového dreva so šiestimi nohami, vedľa neho stáli 
dva guéridony26 z  mramoru, namaľované na červeno. Oba 
boli v čase spisovania inventára poškodené. V tomto priesto-
re stáli aj dva ďalšie stoly, na ktorých boli poukladané knihy 
(podľa poznámky v tom čase umiestené v  inej miestnosti). 
V tomto prípade ide o zaujímavé záznamy, ktoré aspoň čias-
točne naznačujú niečo o knižnici grófa v kaštieli. Medzi tými-
to knihami je uvedený napr. zemepisný atlas z 18. storočia, 
katalóg právnických kníh, katalóg francúzskych kníh, jeden 
zväzok Senecových prác, životopis Alberta Magna, 
jeden zväzok románu Flegeljahre od Jeana Paula 
(*1763 – †1825), francúzsko-anglický slovník, ruko-
pis v arabčine, dielo Nathan der Weise od Gottholda 
Ephraima Lessinga (*1729 – †1781), Voltairove práce, 
Schillerova poézia a tiež osem máp znázorňujúcich 
časti Británie (Hertford, Škótsko, Lancashire, Cam-
bridge, Buckingham, Surrey, Oxford, Sussex). Na jed-
nom zo stolov bolo položených aj 11 vzoriek uhlia 
z bane v Handlovej. 

Inventár nám prezrádza aj niečo o  dobovej 
móde, resp. spôsobe obliekania grófa Pálfiho. V spál-
ni mal totiž odložených niekoľko kusov oblečenia. 
Konkrétne išlo o  dve biele saká/kabáty na leto, tri 
biele gilety27 na leto, jeden čierny letný kabát, let-
né modro-biele pásikované nohavice, jarné čierno-
modré kockované nohavice, jarné čierno-sivé kocko-
vané nohavice, hodvábnu červeno-bielu pásikovanú 
šatku na krk, hodvábnu červeno-čiernu pásikovanú 
viazanku a dva košeľové goliere (bielo-modré pási-
kované). Okrem toho sa v ďalšom úložnom priestore 
nachádzali dva letné gilety s  dvojitými chlopňami 
(bielo-modré pásikované), tri košele z  kalika28 (bez 
goliera, bielo-modré pásikované), štyri goliere (bie-
lo-modré pásikované) a pár trakov z červeného hod-
vábu a bielej kože. V skrini v druhej grófovej spálni 
visel ešte červený župan vyšívaný zlatom, čierna 
atila29 s čiernym lemovaním a bol tu pár uhorských 
čižiem z  ruskej juchtoviny, papuče z  červenej kože 
a druhý pár papúč z bielo-čierno-hnedej kože.

Na prízemí kaštieľa, ako nám to dokladá iný in-
ventár z  roku 1877,30 sa nachádzali predovšetkým 
priestory pre služobníctvo, kde sa zabezpečovala 
príprava stravy, umývanie riadu, či pranie bielizne 
a odevov (niekoľko kuchýň, kuchyňa na varenie kávy, 
práčovňa, priestor na umývanie riadu). Zároveň tu 
časť služobníctva aj bývala (napr. kuchárka, vrátnik, 
domáci sluha). Jednotlivé časti objektu boli prepo-
jené chodbami, ktoré boli tiež preplnené rôznymi 
úžitkovými i  ozdobnými predmetmi. Na schodisku 
vedúcom na prvé poschodie nechýbali napr. počet-
né medirytiny. Jedna z nich znázorňovala prenese-
nie uhorskej kráľovskej koruny z Viedne do Pešti, iná 
divadelnú scénu, pohľad na Bratislavu, či Máriu Antoinettu 
du Lorrain. Steny zdobilo množstvo obrazov znázorňujúcich 
mestá (Padova), osobnosti (Ľudovít XVI.), ako aj rôzne výjavy 
(bitka). Okrem toho sa tu nachádzali umiestené fotografie, 
avšak v menšom počte (zachytávajúce koncert, bál). Podla-
hu pokrývali koberce z kokosových vláken. Na prízemí bola 
situovaná aj sala terrena.

Kaštieľ mal obytné priestory i v podkroví, kde sa nachá-
dzalo 12 izieb (nazývaných Mansard Zimmer) a izba pre slu-

žobníctvo, resp. strážcu izieb (Zimmerwarter).31 Tieto izby 
boli pravdepodobne určené pre menej vzácne návštevy. 
Boli zariadené jednoducho, ale bez toho, aby hosťovi niečo 
chýbalo. Ako príklad možno uviesť opis zariadenia jednej 
z týchto izieb (označenej v inventári číslom 4). Steny izby boli 
biele, podlaha z mäkkých lát. Posteľ s nebesami mala žlto-si-
vé pásikované závesy, hnedo-modro pásikovaný matrac bol 
z konského vlasu. Nočný stolík bol z tvrdeného dreva. Izbu 
osvetľoval vysoký mosadzný svietnik. Nočník i  umývadlo 
boli vyrobené z bielej kameniny, pri oboch je poznámka – 

Königshaiden – zrejme teda pochádzali zo samotnej Kráľo-
vej, v ktorej sa nachádzal kameňolom. Stál tu tiež oválny stôl, 
dve skrine so zásuvkami, šatníková skriňa, kreslo z bukového 
dreva, ako aj dve kreslá nazývané fauteuils.32 Na stene viselo 
zrkadlo.

Kaštieľ v Kráľovej neunikol ani pozornosti autorov die-
la Magyarország vármegyei és városai, ktoré vyšlo v  roku 
1904.33 Pri jeho zostavovaní autori kaštieľ navštívili a v sa-
motnej publikácii nešetrili chválou na jeho interiérové vy-

Pompejská sála, r. 1926. Zdroj: Archív PÚ SR, Zbierka negatívov, č. 17713.

Sála s gobelínmi, r. 1926. Zdroj: Archív PÚ SR, Zbierka negatívov, č. 17714.
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bavenie. To nám umožňuje poznať jeho stav na prelome 
storočí. Podľa ich slov bol kaštieľ plný drahocenností die-
lom mimoriadneho znaleckého vkusu. Podľa opisu zariade-
nia už na hlavnom schodisku boli umiestnené vzácne obra-
zy a predmety. Vázy z kararského mramoru, staré japonské 
nádoby a  vykladané mramorové stolíky, jemné tapisérie, 
turecká zástava a  olejomaľby poľského kráľa Stanislava 
Leszczyńského a kráľa Karola VI. Na chodbe viselo 28 por-
trétov členov rodu Pálfi a  rad ďalších olejomalieb, medzi 
ktorými sa nachádzal originálny portrét Jána Kupeckého.34 

Ďalej tam boli umiestnené nádherné skrine, japonský a iný 
cenný riad, staré vzácne hodiny. V tzv. pompejskej sále vise-
li na stenách ručne maľované antické gobelíny a sála bola 
zariadená starým slohovým nábytkom. Boli tu umiestené 
dve ležiace ženské sochy v životnej veľkosti, ktoré z karar-
ského mramoru vytesal taliansky sochár Tantardini.35 Bola 
tu tiež mramorová socha cisára Jozefa a dve grécke strie-
borné vázy vo veľkosti človeka. V grófovej spálni a toalet-
nej miestnosti bolo umiestnených 84 starých originálnych 
malieb a mnohé bronzové sochy. V hlavnej spálni stála ob-
rovská posteľ v  rokokovom štýle z  obdobia Napoleona I., 
ako aj šperkovnica vykladaná perleťou a korytnačinou. Táto 
izba bola vyhrievaná mramorovým kozubom. Bol tu tiež 
pekný starý stojan/podstavec na čítanie s dvoma kreslami, 
ktoré darovala Mária Terézia palatínovi Mikulášovi Pálfimu. 
V  tzv. hudobnej sieni stál starý klavír, prikrytý obrusom 
z  japonského hodvábu. Steny siene boli posiate obrazmi 
a v miestnosti trónili nástenné hodiny v empírovom štýle. 
V modrom salóne stáli neobyčajne hodnotné stolíky. V sie-
ni sa nachádzal krásny nábytok a na stenách viseli obrazy 
od starých majstrov. V  zrkadlovej sieni bolo možné vidieť 
opäť vzácne vázy, nábytok, hodiny či maľby. Letnú jedáleň 
skrášľovali sklenené benátske lustre a  nábytok potiahnu-
tý červeným zamatom. V žltom salóne stáli japonské skri-
ne a  tu umiestené benátske lustre priťahovali pozornosť 
odborníkov. V sieni Márie Terézie boli tiež japonské skrine 
a  podstavce, ako aj dvoje vysoko kvalitné stojace hodiny. 
Zelený salón bol zariadený pekným rokokovým nábytkom 
a steny zdobili vzácne staré obrazy. Desiata hosťovská izba 
bola zariadená práve takýmto nábytkom potiahnutým čer-
veným brokátom. V  jedenástej hosťovskej izbe viseli na 

stenách modré gobelíny a tiež 83 oceľorytín (aczél-
metszet), skrine ukrývali hodnotný meissenský riad. 
Steny dvanástej hosťovskej izby pokrývali staré 
lisované kožené tapety. Okná trinástej hosťovskej 
izby zdobili záclony z pravej bruselskej čipky, v 14. 
hosťovskej izbe upozorňovalo na seba krásne be-
nátske zrkadlo. Na malom schodisku bolo umieste-
ných množstvo rytín a malieb. V pracovni padli do 
očí nádherné hodiny s porcelánovými kvetmi a sta-
rá cenná skriňa. Na chodbe v kaplnke bolo možné 
vidieť viacero starých skríň, nábytku a obrazov od 
starých majstrov. Steny oratória boli pokryté tapi-
sériami z  červeného hodvábu a  nachádzali sa tu 
hodnotné obrazy svätých. Steny dlhej chodby boli 
plné obrazov slávnych majstrov, ako boli Rubens, 
Van Dyk, Wouwermann, Guido Reni atď. Chodbu 
zdobil nábytok, japonské hodiny a rodinné obrazy/
fotografie. Steny zimnej veľkej prízemnej jedálne 
boli obložené majolikou. Tu stáli mramorové so-
chy vo veľkosti človeka, obrovské japonské vázy 
cloisonné,36 najväčšie, aké boli kedy dovezené do 

Európy. V striebornej komore boli strážené grófove počet-
né zlatnícke diela, ktoré nakúpil na ceste po svete. 

Pre pochopenie osudov kaštieľa v  Kráľovej je nutné 
stručne priblížiť aj majetkové pomery v rodine Pálfi v 19. a na 
začiatku 20. storočia. V  roku 1822 prišlo pre obrovské dlhy 
Františka Pálfiho k súdnemu zátvoru pálfiovských majetkov 
na Slovensku (medzi nimi aj panstva Kráľová), ktorý trval 
tridsať rokov. Po otcovej smrti v roku 1852 prevzal majetky 
Ján Pálfi, ktorý ich oslobodil spod súdneho zátvoru, vypla-
til dlžoby a  vytvoril pevne organizovanú správu. Bol pos-
ledným mužským potomkom pezinskej vetvy a ním v roku 
1908 vymrela táto vetva rodu po meči. Z  panstva Kráľová 
bolo zriadené v zmysle testamentu Jána Pálfiho (zo 14. 11. 
1907, I. bod) proseniorátne zverenstvo rodu. Zároveň si že-
lal, aby jeho umelecké zbierky, nachádzajúce sa v Bojniciach, 
Pezinku a Kráľovej pri Senci, boli sprístupnené verejnosti.37 
Toto zverenstvo však netrvalo dlho, lebo závet súdne napad-
la jeho sestra Gabriela Andrášiová, rod. Pálfiová. Počas sporu, 
ktorý trval 10 rokov, však zomrela.38 Spor bol ukončený do-
hodou dedičov zo dňa 29. 6. 1918, uzatvorenou v Budapešti 
pred verejným notárom Aladárom Herdym. Ako zmluvné 
strany vystupovali piati členovia rodiny Andráši (deti Gabrie-
ly Andrášiovej) a členovia rodu Pálfi, ktorí boli zastupovaní 
Jozefom Pálfim.39

Po vzniku Československej republiky sa o  stav kaštie-
ľa a v ňom uložené zbierky zaujímal Vládny komisariát pre 
zachovanie umeleckých pamiatok na Slovensku. Vo svojej 
správe adresovanej Ústrednému inšpektorátu pálfiovských 
majetkov v  Bratislave zo  6. 9. 1919 poukazoval na nutnosť 
vykonať opravy na budove kaštieľa, aby sa tak zabránilo po-
škodeniu v ňom sa nachádzajúcich umeleckých predmetov. 
Bola nutná oprava žľabov, odtokových rúr, plechového kry-
tu, či zabezpečenie budovy hromozvodom.40

V  roku 1920 sa Vládny komisariát obrátil na slúžnovský 
úrad v  Galante s  tým, že vládnuce pomery vedú k  poško-
dzovaniu zariadenia kaštieľa a okolitého parku, preto vyzý-
val úrad, aby bola podľa potreby posilnená četnícka stráž 
v Kráľovej, pretože zbierky, ako je známe, sú určené verejnosti 
a majú značnú cenu, preto je záujmom štátu, verejnosti a obec-
ného dobra, aby sa kaštieľ ochraňoval čo najlepšie a jeho park 
bol chránený ako príslušenstvo kaštieľa a pamiatka prírodná.41

Pohľad do spálne, r. 1926. Zdroj: Archív PÚ SR, Zbierka negatívov, č. 17715.
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Ján Pálfi vo svojom testamente uviedol, že jeho umelec-
ké zbierky, nachádzajúce sa v Bojniciach, Pezinku a Kráľovej 
pri Senci, mali byť sprístupnené verejnosti.42 Vládny komi-
sariát preto navrhol presné podmienky, za ktorých mali byť 
tieto umelecké predmety sprístupnené. V prvom rade mali 
byť zbierky odborne spravované a pre každý kaštieľ ustano-
vený osobitný odborný správca (kustód). Dedičia mali za-
bezpečiť odborné udržiavanie predmetov, do kaštieľov mal 
byť ustanovený nočný strážnik. Jednou z požiadaviek bolo aj 
vyhotovenie katalógov zbierok v reči, ktorou hovorila väčši-
na obyvateľstva, zbierky mali byť prístupné v čase od 10.00 
do 16.00 a zabezpečené proti požiaru, vlámaniu a krádeži.43 

Československá republika, zastupovaná dr. Emilom Sto-
dolom, uzatvorila 15. 12. 1923 dohodu s dedičmi po Jánovi 
Pálfim, v ktorej sa dohodlo, že časť predmetov z umeleckých 
zbierok prevezme do svojho vlastníctva štát a  na druhej 
strane povolí vývoz ostatných predmetov z krajiny. Tie pred-
mety, ktoré dedičia odovzdali štátu, boli naďalej deponova-
né na pôvodných miestach – teda aj v Kráľovej.44 Následný 
vývoz predmetov za hranice republiky dokazuje žiadosť J. 
Kretschmera o  vývozné povolenie na nábytok, bronzové 
predmety a  rytiny z  kaštieľov v  Kráľovej, Pezinku a  paláca 
v Bratislave z roku 192445 a žiadosť Mórica Pálfiho z toho isté-
ho roku na vývoz ďalších predmetov do Rakúska.46

Časť zbierok ostala v kaštieli v Kráľovej aj v nasledujúcom 
období, v  roku 1926 sa Spoločnosť slovenského vlastived-
ného múzea obrátila na Štátny referát na ochranu pamia-
tok na Slovensku pri Štátnom inšpektoráte archívov, aby na 
Ministerstve školstva a  národnej osvety (ďalej len MŠaNO) 
sprostredkoval prevoz týchto zbierok z  kaštieľa do depozi-
tárov múzea v Bratislave.47 MŠaNO vo svojej odpovedi z 18. 
10. 1926 povolilo prevoz predmetov, získaných štátom z po-
zostalosti Jána Pálfiho, do depozitára múzea, umiestneného 
v bratislavskej radnici. V tom čase boli tieto umelecké pred-
mety uložené v  oratóriu kaplnky kaštieľa.48 K  samotnému 
prevozu malo prísť 5. 11. 1926 pod dohľadom Jána Reicher-
ta, zástupcu Štátneho referátu.49 Na prevoz bola objednaná 
firma Moritz Weisz z Bratislavy, ktorá mala zabezpečiť všetky 
potrebné obalové materiály (debny, drevitú vlnu, pružné 
obaly z  papiera, hune atď.). Nakoniec sa prevezenie pred-
metov neuskutočnilo, a  to z  dôvodu, že zástupca dedičov 
po Jánovi Pálfim, advokát Móric Katona, napadol platnosť 
dohody uzatvorenej v  roku 1923 medzi dedičmi a  štátom. 
Podľa neho dohoda nenadobudla právoplatnosť, lebo ju 
neschválila sirotská vrchnosť (čo bolo podľa platnej právnej 
praxe nevyhnutné v prípade kmeňového majetku neplnole-
tej osoby). Medzičasom niektorí z  dedičov dosiahli plnole-
tosť a vyžadoval sa ich súhlas s uzatvorenou dohodou. Bez 
toho nemohlo prísť k  odvezeniu umeleckých predmetov 
z Kráľovej.50 

Situácia sa nevyriešila ani v nasledujúcom období. Aj v po-
lovici roka 1927 sa umelecké diela stále nachádzali v kaštieli. 
V júni tohto roku sa v správe pre MŠaNO konštatovalo, že pri 
ďalšom uskladnení na tomto mieste hrozí objektom patriacim 
štátu poškodenie. Gobelíny totiž ležali v miestnosti bez vetra-
nia nechránené proti hmyzu. Obrazy boli vystavené pôsobe-
niu vlhkosti a výparov, prenikajúcich do miestnosti z kaplnky, 
v ktorej sa konali bohoslužby. Povrch niektorých z nich sa za-
čal preto zakaľovať. Okrem toho bol problém aj so zabezpe-
čením skladu, ktoré bolo rovnako nedostatočné.51 Podľa refe-
renta, ktorý správu písal, k zvýšeniu bezpečnosti objektu by 
prispelo vyriešenie otázky renumerácie pre kastelána, ktorým 

bol v roku 1927 K. Pfahl.52 Aj v ďalšej správe Štátneho referá-
tu na ochranu pamiatok v Bratislave z 26. 11. 1927 sa uvádza, 
že koberce a  látkou pokryté pohovky sú porušené moľami 
a opätovne sa zdôrazňuje nevyhnutnosť ich prevozu do Bra-
tislavy.53 Nakoniec bola všetka námaha, ktorú Štátny referát 
vynaložil na prevoz vzácnych zbierok z  Kráľovej odmenená 
úspechom. Štátny referát sa vo februári 1928 obrátil na riadi-
teľstvo Štátneho reálneho gymnázia v Bratislave so žiadosťou, 
aby v dňoch 23. – 24. 2. 1928 uvoľnilo z pracovných povinností 
prof. Dr. Antonína Stránského54 za tým účelom, aby mohol vo 
funkcii správcu archeologických zbierok Vlastivedného mú-
zea v  Bratislave prevziať umelecké predmety z  pálfiovských 
zbierok v Kráľovej.55 Dňa 25. 2. 1928 boli predmety doveze-
né do Bratislavy v  dvoch vagónoch. Bol k  nim vyhotovený 
podrobný súpis. Medzi predmetmi sa nachádzala početná 
keramika z Holíča, porcelánové nádoby, čínske vázy, hodiny, 
nábytok, perzské koberce, busty a obrazy. Medzi prevezený-
mi obrazmi boli napr. Krst Krista od Guilia Cesareho Procac-
ciniho,56 Jazdci od Philipsa Wouwermana, Magdaléna od Do-
minicina, podobizeň (bližšie nešpecifikovaná) od Hyacintha 
Rigauda,57 Pieta a Magdaléna od Guida Reniho,58 Spiaca žena 
od Domenica Fettiho, Svätá Anežka od Carla Dolciho,59 Ukri-
žovaný od Herreru, autoportrét od Kupeckého, obraz Generáli 
Michal a John Richardson v bitke pri Belehrade od Gottfrieda 
Knellera60 a mnohé ďalšie.61

Zoznam hudobnín v hudobnom kabinete kaštieľa v Kráľovej v  inventári 
z roku 1893. Zdroj: SNA, Rod Pálfi – Panstvo Kráľová, inv. č. 85, šk. 8.
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Podľa dohody so štátom sa 50 obrazov dostalo do Vlasti-
vedného múzea, časť zbierky ponúkli dediči v roku 1921 na 
dražbe vo Viedni, do dražby v Piešťanoch v roku 1924 sa do-
stali diela z kaštieľa v Kráľovej, Pezinka a Bratislavy. Po vzniku 
Slovenskej národnej galérie bola časť zbierky v rokoch 1950 
– 1953 predisponovaná do tejto inštitúcie. Z nich 11 diel je 
v Zbierke starého európskeho umenia a zvyšných 34 diel je 
v Zbierke Jána Pálfiho. Ide o obrazy, ktoré gróf sústredil prá-
ve v Kráľovej pri Senci, kde sa snažil vytvoriť akúsi predstavu 
baroka.62  

Okrem spomenutých dvoch dražieb sa ďalšia konala aj 
v pražskom Klementíne, konkrétne v dňoch 1. – 2. 12. 1924. 
Bolo na nej dražených spolu 256 umeleckých predmetov 
(grafiky, akvarely, obrazy, porcelán, fajansa, bronzové pred-
mety, plastiky, zbrane, hodiny, textílie, nábytok).63 

Chátrajúca budova kaštieľa bola zničená počas dru-
hej svetovej vojny a z miesta, ktoré vyvolávalo veľký obdiv 
u každého, kto ho navštívil, zostala len nepatrná časť – ka-
plnka, v  súčasnosti premenená na farský kostol. O  osude 
ruín a pozostatkov tohto objektu sa nám nezachovali žiadne 
podrobné správy, iba v článku o úprave barokového parku 
pred Grand Hotelom Royal v Piešťanoch, uverejnenom v no-
vinách Slovák dňa 12. 8. 1943 sa uvádza, že do neho mali byť 
na podstavce umiestené vzácne dvojsošia putti. Tieto putti, 
detské sošky z 18. storočia, pochádzali zo zámockého parku 
v Kráľovej pri Senci, boli vyhotovené z pieskovca a mali vyso-
kú umeleckú hodnotu.64

Napriek tomu, že umelecké zbierky Jána Pálfiho boli 
rozobraté pred takmer storočím a na miesto ich uloženia – 
kaštieľ v Kráľovej – ostali u obyvateľov obce len hmlisté spo-
mienky, medzi odborníkmi sa stále nájdu záujemcovia o ich 
históriu.  ■

1 Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II. Bratislava : Veda, 1977, s. 89-90.
2 Magyarország vármegyei és városai. Pozsony vármegye. Budapest : Apollo, 
1904, s. 77. Ján Matej Korabinský vo svojom lexikóne o Kráľovej uvádza, že 
meno dostala po manželke kráľa Žigmunda, kráľovnej Márii, ktorá tu mala 
svoj majetok. KORABINSKÝ, Ján Matej. Geographisch-historisches und Pro-
dukten Lexikon von Ungarn. Pressburg: Weber und Korabiskyschen Verlage, 
1786, s. 303.
3 Pálfiovské panstvá Pezinok a Svätý Jur boli do roku 1694 celistvé, v tom-
to roku boli rozdelené na  dve časti a  ich správa podliehala do roku 1707 
ústrednej správe pálfiovských majetkov. Od roku 1708 bola vytvorená pre 
každé panstvo osobitná správa. Správu pezinskej vetvy rodu tvorili v roku 
1714 dvaja provizori (správcovia) a dvorský. Jeden zo správcov sídlil vo Veľ-
kom Grobe a  spravoval majere vo Veľkom Grobe a  Kráľovej. Jeho funkcia 
však zanikla v roku 1726. O tri roky bola funkcia provizora znovu obnovená, 
ale jeho sídlo bolo premiestnené do Kráľovej. V roku 1728 prišlo k rozde-
leniu majetkov na kráľovský a pezinský obvod. Kráľovský obvod spravoval 
provizor, pokladník a dvorský. Prví dvaja sídlili v Kráľovej a tretí vo Veľkom 
Grobe. Pezinský obvod spravoval provizor, niekedy len obilník, ktorý bol sú-
časne aj dvorským. V roku 1752 boli panstvá scelené a postavené pod sprá-
vu pezinskej vetvy, existencia dvoch obvodov bola však zachovaná. SED-
LÁK, František – ŽUDEL, Juraj – PALKO, František. Štátny slovenský ústredný 
archív v Bratislave. Sprievodca po archívnych fondoch I. Bratislava : Slovenská 
archívna správa, 1964, s. 162-163.
4 Na základe testamentu Jána Pálfiho ml. (†1791) z roku 1788 sa celý ma-
jetok pezinskej vetvy rozdelil medzi jeho synov Jána a  Františka. Správy 
majetkov sa pre neplnoletosť synov ujala najprv ich matka Gabriela Collo-
redo Mansfeld. Po dovŕšení plnoletosti v roku 1799 sa Ján ujal správy svojej 
časti dedičstva, František začal spravovať svoje majetky samostatne v roku 
1804. Ján sa podľa testamentu stal vlastníkom panstva Kráľová s kúriou vo 
Veľkých Úľanoch, panstva Dolný Ňáražd, dedín Beketfa a Malá Lúč, panstva 
Červený Kameň so štvrtinou dedín Suchá, panstva Smolenice s  alódiami 
v Trnave a Bratislave. František dostal panstvo Bojnice s mestečkom Osla-
ny, panstvo Pezinok a Svätý Jur, alódium v bratislavskom Blumentáli. Obom 
bratom mal spoločne patriť pálfiovský palác vo Viedni. Keď v roku 1821 Ján 
Pálfi zomrel, brat František sa stal dedičom všetkých jeho nehnuteľností. 
KUZMÍKOVÁ, Miriam. Ústredná správa majetkov pezinskej vetvy rodu Pálfi I. 
1708 – 1822. Inventár. Bratislava : Slovenský národný archív, 2012, s. 3-5.
5 V roku 1825 sa panstvo delilo na dva hospodárske obvody – 1. so sídlom 
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ústrednej správe majetkov pezinskej vetvy pálfiovského rodu. JAVOŠOVÁ, 
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PALKO, 1964, ref. 3, s. 133. Z dôvodu neusporiadanosti archívneho fondu sa 
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10 Súpis pamiatok na Slovensku. Zv. 2 K-P. Bratislava : Obzor, 1968, s. 121.
11 Magyarország..., 1904, ref. 2, s. 77.
12 Thomas Hilger, kamenársky majster z Deutsch Altenburgu, dostal za svo-
ju prácu v kaštieli 74 zlatých 24 denárov v roku 1715 a v rokoch 1723 – 1726 
viedol (pre)stavbu kaštieľa v  Kráľovej Ruprecht Hinterstosserer, murársky 
majster v Pezinku. FIDLER, 1995, ref. 8, s. 215-216.
13 SNA, Ústredný pálfiovský archív, Arm. III., Lad. 2, Fasc. 2, šk. 69. Conscrip-
tio Urbarialis Domini Bazin et St. Georgy sub divisae portionis pro Excellen-
tissimo Domino Comite Ioanne Palffy peracta Anno 1718 & 1719: Castellum 
Kyralfalva. Hoc postquam sub plorabili illo Francisci Rakoczy motu, et Gubernio 
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14 BEL, Matej. Notitia Hungariae novae geographico historica. Partis secun-
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16 SNA, Ústredný pálfiovský archív, Arm. III, Lad. 2, Fasc. 3, No 34, šk. 70. Con-
scriptio Urbarialis Castelli Kyralfalvensis et Appertinentiarum eiusdem, s. d. 
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17  BEL, 1735 – 1742, ref. 14, s. 224-225.
18 SNA, f. Ústredná správa majetkov Mikuláša Pálfiho a dedičov, šk. 258.

Pohľad do chodby, r. 1926. Zdroj: Archív PÚ SR, Zbierka negatívov, č. 17711.



Veda a výskum Monument revue   1 / 2016 15

19 Archív Pamiatkového úradu SR (ďalej len APÚSR), Zbierka schematických 
zameraní, sign. V 10973/1-4.
20 KARAŠINSKÁ, 2012, ref. 6, s. 96.
21 SNA, f. Rod Pálfi – Panstvo Kráľová, inv. č. 80-91, šk. 8-9.
22  Ján Pálfi (1829 – 1908), bol synom Františka Pálfiho a Natálie Erdődiovej, 
mal jedinú sestru Gabrielu. Študoval právo a veľkú časť svojho života strá-
vil cestovaním po Európe, kde zbieral umelecké diela, ktoré zhromažďoval 
predovšetkým v kaštieli v Kráľovej pri Senci a v bratislavskom paláci. Istý čas 
pôsobil ako bratislavský župan, venoval sa vo veľkej miere dobročinnosti 
– napr. založil penzijný fond bratislavských župných úradníkov s kapitálom 
20 000 zlatých, v roku 1900 založil z časti Červenokamenského panstva štu-
dijnú základinu. Jeho meno sa spája s prestavbou Bojnického zámku. KRČÍK, 
Marián. Testament grófa Pálfiho. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 
2007, s. 14-15.
23 SNA, f. Rod Pálfi – Panstvo Kráľová, Inventar der Ersten Etage des Schlos-
ses Königshaiden, inv. č. 85, šk. 8.
24 Trumeau – v architektúre – je to ústredný pilier alebo stĺpik podopierajúci 
tympanón vstupných dverí, obyčajne na gotických stavbách. Veľmi často je 
tvarovaný do podoby sochy. Trumeau zrkadlá – nástenné zrkadlá na pilieri, 
umiestňované medzi dvoma otvormi (dverami, oknami). Boli zvyčajne úzke 
a vysoké, siahajúce od výšky kolien až k stropu. 
25 Pravdepodobne sa tento obraz objavil medzi draženými predmetmi zo 
zbierok Jána Pálfiho, ktoré ponúkali na aukcii v pražskom Klementíne v de-
cembri 1924. Kunstsammlungen des Grafen János Pálffy II. Aus Schlössern 
Kráľová (Königshaiden), Pezinok (Bösing), Bojnic (Bajmócs) und dem Palais in 
Bratislava (Pressburg). Praha, 1924, s.19.
26 Guéridon – malý, často okrúhly stolík, podopretý jedným alebo viacerý-
mi stĺpmi v tvare ľudských alebo mytologických postáv. Tento druh nábyt-
ku vznikol vo Francúzsku asi v  polovici 17. storočia. Opory (nohy) prvých 
guéridonov boli modelované na základe afrických, staroegyptských alebo 
starogréckych ľudských postáv (inšpirované karyatídami). 
27 Išlo o vestu bez rukávov.
28 Hustá nebielená bavlnená tkanina.
29 Krátky mužský zdobený kabát, kabátec uhorských husárov, husársky 
kabát.
30 SNA, f. Rod Pálfi – Panstvo Kráľová, inv. č. 83, šk. 8.
31 SNA, f. Rod Pálfi – Panstvo Kráľová, inv. č. 84, šk. 8.
32 Fauteuil – typ kresla, fotelu, ktoré má primárne drevený rám, pochádza 
zo začiatku 17. storočia z Francúzska.
33 Magyarország..., 1904, ref. 2, s. 77-78.
34 Ján Kupecký (1666 – 1740) – uhorský barokový maliar, portrétista české-
ho pôvodu.  
35 Antonio Tantardini (1829 – 1879) – taliansky sochár.
36 Cloisonné je smaltovaná technika výroby šperkov, váz a  iných ozdob-
ných predmetov. Názov cloisonné sa používa aj pre predmety takto zdobe-
né. Technika spočíva v navarení jemných kovových pásikov na kovový po-
vrch predmetu. Takto vzniknú plochy, ktoré sa následne vyplnia emailom. 
Postup sa opakuje niekoľkokrát, kým sa vrstva emailu dostane na úroveň 
kovových pásikov a vznikne hladký povrch. Na prvý pohľad predmet vyzerá, 
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37 O umelecké zbierky Jána Pálfiho v Kráľovej pri Senci sa zaujímali odbor-
níci ešte počas sporu o dedičstvo. V Preßburger Presse zo dňa 8. 12. 1913 sa 
dočítame o návšteve členov Spolku rakúskych múzeí v zámku v Kráľovej pri 
Senci. Absolvovali dva a pol hodinovú prehliadku pod vedením splnomoc-
neného riaditeľa majetkov Emila Roderleho. Podľa tejto správy bol kaštieľ 
jednoposchodový, nachádzalo sa v ňom spolu 52 izieb, ktoré spájali dlhé 
chodby a päť schodísk. Vyjadrili rešpekt a uznanie zberateľskej aktivite Jána 
Pálfiho, ktorý zhromaždil nielen v Kráľovej obrovské množstvo umeleckých 
predmetov rôznych období a národov za použitia značných finančných čias-
tok. Zdôraznili význam úmyslu grófa vytvoriť z kaštieľa múzeum a označili 
ho nielen za veľkého zberateľa, ale aj človeka s mimoriadnym umeleckým 
vkusom, ktorý každému predmetu dal jeho patričné miesto. Podľa pisateľa 
článku boli predmety v  Kráľovej ohodnotené na 15 miliónov. Pressburger 
Presse, 8. 12. 1913 [online], cit. [9. 2. 2016]. Dostupné na internete: http://
free.kniznica.info/#. Okrem toho o pokladoch Jána Pálfiho písal  na začiatku 
20. storočia aj Jenő Radisics. Pozri: Radisics Jenő. Gróf Pálffy János műkinc-
sei. In Magyar Iparművészet, 13. (1910), 101-127.
38 SEDLÁK – ŽUDEL – PALKO, 1964, ref. 3, s. 158. 
39 SNA, Štátny pozemkový úrad, L 1548 Kráľová, šk. 1848. Zamietnutie 
žiadosti Jána Karola Pálfiho, Gejzu Pálfiho a  Jozefa Pálfiho ml. o  obnovu 
konania.
40 APÚSR, f. Pamiatkové orgány na Slovensku 1919 – 1951, Dodatky (ďalej f. 
PO, Dodatky), inv. č. 6, šk. 1, spis č. 57/19, 6. 9. 1919.
41 APÚSR, f. PO, Dodatky, inv. č. 96, šk. 1, spis č. 1387/20, 25. 4. 1920.
42 Mecenášstvo Jána Pálfiho veľmi jasne dokumentujú ustanovenia jeho zá-
vetu z roku 1907: Dôvodom a cieľom mojich za dlhú dobu môjho života vyko-
naných ciest do cudziny a mojich dlhších tamojších pobytov bolo nielen to, aby 
som vyhovel svojmu vlastnému vkusu, ale i to, aby som z bohatých pokladov 

výtvarného umenia v  cudzine zaobstaral toľko, koľko bolo možné vzhľadom 
k okolnostiam a hmotným prostriedkom a prinášajúc domov tieto výtvory vý-
tvarného umenia, bol som nápomocný svojej vlasti, ktorá nemá dostatok ta-
kýchto výtvorov a aby som nimi zošľachťoval domáci vkus a vzbudzoval zmysel 
pre umenie... Ukladám svojim nástupcom, aby znalcom, záujemcom o umenie 
i  vzdelanej verejnosti umožnili prístup a  prehliadku týchto umeleckých pred-
metov, malieb, zlatníckych diel, rytín a mnohých iných cenných zbierok..., a to 
tak, že sa zachová ich dislokácia, kladiem im preto na srdce, aby venovali oso-
bitnú starostlivosť tomu, aby sa žiaden z týchto cenných umeleckých objektov 
nestratil, nebol poškodený alebo zničený. APÚSR, f. PO, Dodatky, inv. č. 381, šk. 
3, spis č. 384/22, 15. 2. 1922.
43 APÚSR, f. PO, Dodatky, inv. č. 112, šk. 1, spis č. 1638/20, 17. 5. 1920.
44 Cena pálfiovských zbierok v Kráľovej podľa odhadu v inventároch správy 
pozostalosti z roku 1909 bola 2 270 628 korún, pričom do tejto sumy spa-
dalo 55 obrazov, kolekcia rytín, porcelánu, nábytku a 99 predmetov ume-
leckého priemyslu. APÚSR, f. PO, Dodatky, inv. č. 381, šk. 3, spis č. 384/22, 
11. 2. 1922.
45 APÚSR, f. PO, Dodatky, inv. č. 828, šk. 6, spis č. 622/24, 28. 3. 1924.
46 APÚSR, f. PO, Dodatky, inv. č. 830, šk. 6, spis č. 643/24.
47 APÚSR, f. PO, Dodatky, inv. č. 1170, šk. 7, spis č. 2047/26.
48 APÚSR, f. PO, Dodatky, inv. č. 1172, šk. 7, spis č. 2117/26.
49 APÚSR, f. PO, Dodatky, inv. č. 1173, šk. 7, spis č. 2137/26, 30. 10. 1926; inv. 
č. 1175, šk. 7, spis č. 2163/26, 8. 11. 1926; inv. č. 1176, šk. 7, spis č. 2179/26, 
4. 11. 1926.
50 APÚSR, f. PO, Dodatky, inv. č. 1180, šk. 7, spis č. 2189/26, 8. 11. 1926. 
Priebeh návštevy kaštieľa za účelom odvozu umeleckých zbierok opísal J. 
Reichert vo svojej správe Štátnemu referátu na ochranu pamiatok na Slo-
vensku nasledovne: Podepsaný odjel ve čtvrtek dne 4. t. m. na úřední vyzvání 
z  Jaroměře do Bratislavy ku převozu depositu z  Králové do Bratislavy. Dne 5. 
t. m. ranním osob. vlakem odjel pak v průvodu p. Tuháčka a 1 policejního úřed-
níka do Sence. Odtamtud odebrali se všichni pěšky do Králové a došli k zámku 
k 9-é hod. Zámek našli se všech stran uzavřený a teprve ke ¾ 10 sešli se s kas-
telánem, jenž dlel právě mimo zámek. Prohlásil, že na zámek nedošlo žádné 
oznámení o komisi a že o zamýšleném převozu ví jen od dra Katony, který před 
½ hodinou asi byl na zámku a ihned zase odjel, zanechav tu formál. vzkaz, že 
jménem dědiců rozhodně protestuje proti převážení (?) Podepsanému bylo te-
legraficky a přípisem oznámeno, že bude v 9 hod. před zámkem nábytkový vůz. 
Před zámkem však stál nákladní nepříliš velký, otevřený automobil, jakoby šlo 
o transport řepy! Nejen to: aby se všichni zúčastnění přesvědčili, máli pravdu 
kastelán, kterí popíral možnost naložení věcí na tento vůz, byla otevřena ora-
toř zámecké kaple a jediným pohledem zjištěno, že to holá nemožnost. Nad to 
automobilem přivezeny 2 – slovem: dvě bedny pro menší předměty, kdežto jich 
bude třeba přinejmenším šest. Z těchto 3 důvodů byl převoz nemožný, kdyby se 
už nebyla vzala v úvahu vůbec právní snad překážka v protestu druhé strany. 
Ale ani kdyby opatření dopravních prostředků bylo bývalo v pořádku, nebylo by 
bývalo převzetí a naložení věcí v jednom dni možné. Odhaduji ze zběžného po-
hledu počet větších předmětů a obrazů nejméně na 50 kusů a drobných objektů 
jest ještě 3× tolik... APÚSR, f. PO, Dodatky, inv. č. 1184, šk. 7, spis č. 2203/26, 
6. 11. 1926.
51 APÚSR, f. PO, Dodatky, inv. č. 1265, šk. 7, spis č. 1380/27, 8. 6. 1927.
52 APÚSR, f. PO, Dodatky, inv. č. 1257, šk. 7, spis č. 1170/27, 14. 5. 1927.
53 APÚSR, f. PO, Dodatky, inv. č. 1330, šk. 7, spis č. 2928/27, 28. 11. 1927.
54 Antonín Stránský (1896 – 1945) – profesor dejepisu na reálnom gymná-
ziu, prednosta odd. Slovenského vlastivedného múzea v  Bratislave, v  ro-
koch 1940 – 1945 radca bývalého Rodopisného úradu Ministerstva vnútra 
v Prahe. Venoval sa histórii umenia, výskumu rodov, spracoval súpis historic-
kých pamiatok na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, pôsobil pri zostavovaní 
matrík v Čechách a na Morave. In Slovenský biografický slovník. V. zv. Martin : 
Matica slovenská, 1992, s. 365.
55 APÚSR, f. PO, Dodatky, inv. č. 1347, šk. 8, spis č. 355/28, 21. 2. 1928.
56 Datovaný po roku 1600. Pozri Web umenia [online], cit. [9. 2. 2016]. Do-
stupné na internete: http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_93.
57 Hyacinthe Rigaud (1659 – 1743) – francúzsky barokový maliar katalán-
skeho pôvodu, najvýznamnejší portrétista Ľudovíta XIV. 
58 Guido Reni (1575 – 1642) – taliansky barokový maliar, činný najmä v Bo-
logni, tvoril náboženské a mytologické obrazy, portréty.
59 Carlo Dolci (1616 – 1686) – taliansky barokový maliar, aktívny hlavne 
vo Florencii, známy tvorbou náboženských obrazov, často vo viacerých 
variantoch.
60 Dnes uložené v Zbierke grófa Jána Pálfiho v Slovenskej národnej galérii.
61 APÚSR, f. PO, Dodatky, inv. č. 1349, šk. 8, spis č. 374/28, 25. 2. 1928.
62 LUDIKOVÁ, Zuzana. Zbierka Jána Pálfiho v SNG [online], cit. [9. 2. 2016]. 
Dostupné na internete: http://www.webumenia.sk/kolekcia/34. 
63  Pri príležitosti dražby bol vyhotovený katalóg týchto predmetov. Kunst-
sammlungen...., 1924, ref. 25.
64 Slovák, 12. 8. 1943, s. 6 [online], cit. [9. 2. 2016]. Dostupné na internete: 
http://free.kniznica.info/#.
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Južne od historického centra mesta Nové Zámky 
bola uprostred areálu bývalých husárskych kasár-

ní1 koncom 19. storočia postavená budova jazdiarne. 
Areál vznikol pravdepodobne na mieste zasypanej 
vodnej priekopy zaniknutého renesančného pevnost-
ného systému mesta. Husárske kasárne boli podľa do-
bovej tlače odovzdané do užívania v roku 1893. Budo-
vy kasární so vstupnou bránou boli pravdepodobne 
súčasťou ešte staršieho areálu. Výstavba jazdiarne sa 
však už viaže k vzniku husárskych kasární v rozsahu, 
ako sa zachovali dodnes. Svojej pôvodnej funkcii slú-
žila jazdiareň až do druhej svetovej vojny. Výraznejšie 
stavebné zmeny sa v areáli vykonali v priebehu dru-
hej polovice 20. storočia, keď ho užívala sovietska 
armáda. Koncom 20. storočia sa objekty kasární po-
stupne dostali do súkromného vlastníctva viacerých majiteľov 
a úpravy jednotlivých častí kasární nevhodne pozmenili archi-
tektonický výraz fasád tak, že objekt dnes pôsobí nesúrodo. 
Areál dvora bol začiatkom 21. storočia postupne nekoncepč-
ne zastavaný novostavbami monoblokov, ktoré nijako nenad-
väzujú na zachované časti pôvodnej zástavby. Aj napriek tým-
to nepriaznivým zásahom bola jazdiareň zachovaná takmer 
v pôvodnej podobe z obdobia výstavby. V druhej polovici 20. 
storočia bola adaptovaná na funkciu telocvične, neskôr slúži-
la ako sklad a až do obnovy bola bez využitia. V priebehu 20. 
storočia bola vymenená krytina, domurované záklenky oken-
ných otvorov na pravouhlé a  v  niekoľkých okenných osiach 
sa vybúrali väčšie otvory pre vjazd veľkorozmerných strojov. 
Nezachovali sa ani pôvodné okenné a dverné výplne.

Jazdiareň bola postavená ako halová utilitárna stavba 
s  prvkami dobového eklektického štýlu, avšak bez výraz-
nej výtvarnej výzdoby. Základný objem haly bol pravdepo-
dobne primárnou stavbou, krátko po výstavbe doplnenou 
o menšiu vstupnú prístavbu, ktorá spĺňala funkciu zázemia 
so skladom sediel. Fasády mali jednoduché stvárnenie bez 

ozdobných prvkov s  priznaním konštrukčného systému. 
Hladké plochy fasád členil systém pravidelne rozmiest-
nených zvislých oporných pilierov, ktoré spolu s  väzníkmi 
krovu tvorili nosný konštrukčný systém. Medzi piliermi boli 
pravidelne umiestnené okná so záklenkom pravdepodob-
ne s kovovými liatinovými oknami. Nosným prvkom celého 
priestoru sa stala veľkolepá krovová konštrukcia. Krov bol 
navrhnutý z  11 priehradových väzníkov spriahnutých oce-
ľovými tiahlami. Jednotlivé väzníky boli uložené na drevené 
piliere s podmurovkou, pravidelne rozmiestnené na vnútor-
nom líci obvodového plášťa v  osovej vzdialenosti piatich 
metrov. Konštrukcia sa v pozdĺžnom smere spevnila dreve-
nými trámovými prvkami, na ktoré boli potom uložené krok-
vy. Krov bol uzavretý dreveným doskovým záklopom. Všetky 
drevené prvky konštrukcie vrátane drevených pilierov boli 
v  interiéri priznané. Drevený skelet v  kontraste s  jednodu-
chými hladkými stenami pôsobil impozantne. Jedinečnosť 
konštrukcie spočívala v na tú dobu nezvyčajne veľkom roz-
pone takmer 23 m a dĺžkou zastrešenia 60 m. 

Jazdiareň je dnes významnou a ojedinelou zachovanou 
technickou pamiatkou, ktorá dokumentuje vojenské stavby 

Obnova jedinečného krovu a adaptácia 
husárskej jazdiarne v Nových Zámkoch

ZUZANA HOLIČKOVÁ

Jazdiareň a jej vstupná prístavba pred obnovou. Foto: Z. Holičková.

Historická fotografia z prvej polovice 20. storočia zachytáva podobu jazdiarne a areálu husárskych kasární, Zdroj: http://postcards.hungaricana.hu/hu/.
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a jazdectvo na našom území. Vďaka svojim nesporným pa-
miatkovým hodnotám bola v roku 2007 vyhlásená za národ-
nú kultúrnu pamiatku.2 

Vlastníkom jazdiarne je v súčasnosti mesto Nové Zámky. 
Objekt bol dlhé roky nevyužívaný, otvorený a  nezabezpe-
čený a jeho konštrukcie sa dostali až do havarijného stavu. 
V dôsledku zanedbanej základnej údržby a poveternostných 

vplyvov boli narušené murivá, omietky a drevené prvky na 
fasáde. Strecha na viacerých miestach zatekala, čo spôso-
bovalo degradáciu vzácnej krovovej konštrukcie. V dôsled-
ku poklesu plytkých základov a  nestabilného podložia na 
bývalej vodnej priekope sa časť obvodového plášťa začala 
oddeľovať od ostatného muriva. Stav objektu sa dostal do 
kritického bodu a každá ďalšia zima predstavovala pre kon-
štrukciu krovu riziko zničenia či zániku. Jeden z väzníkov bol 
vplyvom zatekania natoľko zničený, že hrozil celkový kolaps 
stavby a  zrútenie domino efektom. Vlastník sa aj z  tohto 
dôvodu v  roku 2011 podujal na komplexnú rekonštrukciu. 
Keďže mesto nemalo žiadne priestory pre väčšie kultúrno-
-spoločenské udalosti, rozhodlo sa využiť jazdiareň, ktorá 
svojím halovým charakterom ideálne spĺňala požiadavky na 
vytvorenie nového kultúrneho stánku. Pridanou hodnotou 
bolo „genius loci“ a  veľkolepá krovová konštrukcia, ktorá 
priestoru dodávala jedinečný charakter. Obnova bola finan-
covaná zo štrukturálnych fondov Európskej únie a časť hra-
dilo mesto z vlastného rozpočtu. Projektová dokumentácia 
bola spracovaná v rokoch 2011 – 20143 a stavebné práce boli 
ukončené v októbri 2015. 

Komplexná obnova bola nevyhnutná vzhľadom na dl-
hodobé chátranie objektu. Dôležitou súčasťou projektu bol 
návrh statického zabezpečenia celej konštrukcie. Severná 
stena sa začala v  dôsledku poklesu základov oddeľovať 
od ostatných konštrukcií, preto bolo potrebné pristúpiť 
k  spevneniu základov hĺbkovým injektovaním. Projektant 
v spolupráci so statikom navrhol spôsob statického zabez-
pečenia, ktorý spočíval v realizácii dvoch železobetónových 
dvojpodlažných vstavieb v  prvom a  poslednom module. 
Navrhnuté vnútorné vstavby sa od pôvodnej stavby dilato-
vali. Pri ich realizácii sa musel jeden poškodený väzník vy-
meneniť za novú krovovú konštrukciu. V havarijnom stave 
bola aj vstupná prístavba jazdiarne, podľa vyhodnotenia 

statiky bez možnosti sanácie. Prístavba sa preto nahradi-
la hmotovo-priestorovou kópiou s  upraveným vstupom 
a fasádami. Štít vstupnej prístavby bol pôvodne ukončený 
dekoratívnou predsadenou priehradovou konštrukciou 
s  dreveným latovaním. Tento prvok sa však nezachoval, 
no jeho podobu doložila historická fotografia a  odtlačky 
po konštrukcii v štíte. Kópia prístavby dostala predsadenú 
konštrukciu len v  náznaku, keďže nebol známy jej presný 
tvar ani detaily. Hlavný vstup do objektu autor navrhol 
ako novotvar s mierne predstupujúcou kubickou hmotou 
závetria. Fasády haly boli úpravami z  druhej polovice 20. 
storočia narušené a tvar pôvodných okenných otvorov bol 
zmenený. V troch poliach boli po oboch stranách vybúra-
né otvory cez celú šírku konštrukčného modulu pre vjazd 
vozidiel. S  prihliadnutím na vykonané nevhodné zásahy 
sa stanovili dva možné metodické prístupy k  prezentácii 
pôvodných otvorov fasád. Prvý spôsob ponúkal možnosť 
prezentácie okenných otvorov obnovením aj so segmen-
tovými záklenkami a  oknami s  pravdepodobne kovovým 
rámom na základe historickej fotodokumentácie. Druhý 
spôsob predstavoval prezentáciu formou náznakovej re-
konštrukcie pôvodných otvorov odstránením súčasných 
zámuroviek a vytvorením exteriérových ník, ktoré by naz-
načovali polohu a veľkosť pôvodných otvorov. Autor pro-
jektu zvolil druhú možnosť z  dôvodu funkčného využitia 
a rozvrhnutia vnútorného priestoru sály. Funkčne sa využili 
len pôvodné otvory v troch osiach po oboch stranách, na-
vrhnuté princípom francúzskych okien pre možnosť pria-

Pohľad na vstupnú časť s bočnou prístavbou po obnove. Foto: P. Hlavička.

Interiér haly – stav pred obnovou. Foto: S. Teplan.

Interiér sály po obnove a posledné práce pred dokončením. Foto: Z. Holičková.
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meho prepojenia sály s exteriérom. Fasády opäť získali svo-
ju pôvodnú farebnosť, zistenú sondážnym prieskumom. 

Pri obnove sa pozornosť sústredila najmä na zachovanie 
a sanáciu vzácnej krovovej konštrukcie. Pred zahájením prác 
odborník vykonal reológiu4 dreva. Vykonala sa fyzická kon-
trola dreva vpichovaním šidla s  tupým hrotom na zistenie 
hĺbkovej a vizuálnej hniloby. Po demontáži krytiny sa stano-
vil celkový rozsah poškodení. Potreba výmeny v krove bola 
minimálna (do 15 percent objemu reziva). Poškodené časti 
sa lokálne preplátovali. Jeden väzník v prvom poli od vstupu 
musel byť nahradený z dôvodu nenávratného poškodenia. 
Keďže v tomto mieste bola navrhnutá dvojpodlažná vstavba 
a väzník by nebol v priestore prezentovaný, bol nahradený 

novou drevenou krovovou konštrukciou. Návrh adaptácie 
priznal v  priestore interiéru haly 10 obnovených väzníkov. 
Celá drevená konštrukcia bola konzervovaná a  upravená 
transparentným protipožiarnym náterom. Kovové prvky sa 
očistili, odhrdzili a pretreli ochranným náterom. 

Adaptácia objektu na kultúrno-spoločenské účely si, pri-
rodzene, vyžiadala zásahy a vytvorenie patričného zázemia 
multifunkčnej sály. Vstupná prístavba obsahuje vstupnú 
halu so šatňami pre návštevníkov a hygienickým zariadením. 
Spevňujúce konštrukcie sú dispozične riešené ako záze-
mie so šatňami účinkujúcich a hygienickým zariadením. Vo 
vstupnej časti je umiestnená výstavná galéria s barom a na 
poschodí VIP miestnosť. Priestor hlavnej sály si ponecháva 
pôvodný výraz s  pohľadovo vnímateľným krovom i  dreve-
nými piliermi po obvode. V časti sály sú cez 4 konštrukčné 
moduly navrhnuté dve vyvýšené pozdĺžne galérie na sede-
nie. V  interiéri sály sú priznané rozvody vzduchotechniky, 
aby nebolo potrebné vkladanie ďalších stropov či kapotáže 
potrubí, ktoré by narušili celkový výraz krovovej konštrukcie. 
Novotvarom je jednopodlažná prístavba s plochou strechou, 
ktorá slúži ako obslužno-prevádzkový objekt s  technickým 
vybavením. S jazdiarňou je prepojená preskleným krčkom. 

Veľkým prínosom obnovy je sanácia a zachovanie hod-
notnej krovovej konštrukcie objektu, ktorej hrozil zánik. Vy-
konané zásahy boli z veľkej časti podmienené novou funkč-
nou náplňou a  v  neposlendom rade stavebno-technickým 
stavom, v akom sa objekt nachádzal. Dôležité je, že zásahy 
sú reverzibilné. Niektoré materiály a riešenia navrhnuté ako 
súčasť nového zásahu nie sú z hľadiska pamiatkovej ochra-
ny zvolené ideálne. Dali by sa riešiť aj iným spôsobom, no 
sú vecou architektonického názoru autora projektu. Veľkú 
úlohu v takomto náročnom projekte často zohráva potreb-
ný dostatok času, pochopenie pamiatkových hodnôt, či ús-
tretový vzájomný dialóg. Podarilo sa však zachrániť vzácnu 
konštrukciu a  chátrajúcemu objektu prinavrátiť život, a  to 
je vždy veľký úspech. Mesto, jeho obyvatelia, ako aj budúce 
generácie tak môžu aj naďalej obdivovať a užívať túto výz-
namnú pamiatku ich histórie.  ■

1 Na mieste pravdepodobne už existujúceho staršieho areálu pod názvom 
„Kasárne Márie Terézie“. 
2 Z pôvodného komplexu bývalých kasární v Nových Zámkoch tvoria ne-
hnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku Kasáreň dva pamiatkové objekty: 
Jazdiareň (č. ÚZPF 11539/1) a Vstupná brána (č. ÚZPF 11539/2), umiestnená 
v budove posádky.
3 Autori projektu: Ing. arch. Milan Haviar, Bratislava, Ing. Stanislav Teplan, 
Nové Zámky, 2011 – 2014.
4 Fyzikálna náuka o deformácii látok v závislosti od napätia, času a zmien 
mechanických vlastností.

Dokumentácia:
HUDÁK, P. Aktualizačný list národnej kultúrnej pamiatky, Ar-

chív KPÚ Nitra, 2007.
HAVIAR, M. – TEPLAN, S. Jazdiareň – Nové Zámky, Rekon-

štrukcia a adaptácia, realizačný projekt, 2014.
HVOŽĎAROVÁ, Z. – MOLDA stavebná firma, s. r. o., Bratislava. 

Súhrnná technická správa, Jazdiareň – Nové Zámky, re-
konštrukcia a adaptácia, 2015.

Krovová konštrukcia po repasácii. Foto: Z. Holičková.

Obnova strechy pri severnom štíte s oddeľujúcim sa murivom. Foto: Z. Holičková.

Pohľad na východnú fasádu jazdiarne po obnove. Foto: P. Hlavička.
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V  pôsobnosti Krajského pamiatkového úradu 
Trnava sú v okrese Dunajská Streda evidované ako 
národné kultúrne pamiatky tri domy ľudovej archi-
tektúry slúžiace ako expozície ľudového bývania. 
Nachádzajú sa v  podunajskej oblasti južného Slo-
venska v  obciach Kráľovičove Kračany, Dolný Štál 
a Vrakúň.  Všetky sú vo vlastníctve a správe jednot-
livých obcí. 

Oblasť Podunajska bola v  minulosti územím 
s  bohatou tradíciou ľudového staviteľstva, ktoré 
v dôsledku častých živelných pohrôm a zmien spo-
ločenských štruktúr od 50. rokov 20. storočia a hos-
podárskeho rozmachu v poľnohospodárstve v  70. 
až 80. rokoch 20. storočia zanikalo rýchlejšie ako 
v  iných oblastiach Slovenska. Pre sídla na Žitnom ostrove 
bola charakteristická radová jednostranná alebo dvojstran-
ná zástavba pozdĺž cesty, z ktorej sa postupne najmä v 20. 
storočí vyvinula hromadná cestná dedina (obr. 1).

Zástavba parciel bývala väčšinou jednostranná, domy ní-
žinného typu boli prevažne dvojpriestorové (izba – pitvor), 
alebo trojpriestorové (izba – pitvor – komora) s  prístupom 
cez pitvor/kuchyňu. Za nimi sa pod spoločnou strechou ra-
dili niektoré hospodárske priestory – hospodárska komora 
a  maštaľ, príp. kôlňa. Základným stavebným materiálom 
bola hlina, prútie, slama, trstina a drevo. Typická bola pre-
važne sedlová strecha so slemennou konštrukciou krovu, 
vyskytujúcou sa v  dvoch formách – v  podobe sochovej 
alebo nožnicovej konštrukcie. Strecha bývala pokrytá trsti-

novou alebo slamenou krytinou, neskôr začiatkom 20. sto-
ročia sa objavovala na domoch aj pálená škridla. Tvar štítu 
súvisel s formou strechy a prevažoval jednoduchý trojuhol-
níkový štít, ktorý býval vypletaný prútím alebo z  trstinovej 
rohože, bez ďalšej povrchovej úpravy. Neskôr od začiatku 
20. storočia sa štíty vykladali doskami alebo boli murované. 
Z  hľadiska architektonického a  výtvarného riešenia domu 
prevládalo jednoosové usporiadanie čelnej fasády, spravidla 
s asymetricky umiestneným oknom. Okienko bolo uložené 
v  jednoduchom rámiku, štvortabuľkové či šesťtabuľkové. 
Reprezentatívne boli stvárnené najmä okná prednej izby 
a vstupné dvere do domu (v niektorých prípadoch riešené 
s orámovaním, tzv. žudrom). Podstenia (gánky) sa objavovali 
ako jednostranné, lemujúce dvorovú stranu domu. Fasády 
domov boli najčastejšie obielené vápnom, sokle tmavosivej, 
modrej alebo zelenej farby, drevené časti okien a dverí hne-
dej, zelenej alebo modrej farby. 

Práve tieto tradičné znaky ľudovej architektúry podu-
najskej oblasti južného Slovenska prezentujú domy v  Krá-
ľovičových Kračanoch, v  Dolnom Štále a  vo Vrakúni. Sú 
predstaviteľmi domov z menej trvácnych materiálov (hlina, 
prútie, trstina a drevo), ktoré rýchlejšie podliehajú degradá-
cii a z hľadiska ochrany pamiatkového fondu si vyžiadali od 
posledných úprav realizovaných v  80. rokoch 20. storočia 
komplexnejšiu obnovu. 

Ľudový jednopodlažný dom v Kráľovičových Kračanoch 
so súpisným číslom 111 je situovaný v  centre obce. Parcela 
v nárožnej polohe má približne lichobežníkový pôdorys, dom 
je osadený popri južnej hranici parcely. Bol postavený v dru-
hej polovici 19. storočia, niektoré pramene uvádzajú rok 1878, 
od roku 1982 je kultúrnou pamiatkou. Na základe dostupných 
materiálov a zachovaných historických fotografií predpokla-
dáme, že dom neprešiel výraznejšími úpravami a  vo veľkej 
miere si zachoval podobu zo začiatku 20. storočia (obr. 2, 3).

Expozície ľudovej architektúry  
v okrese Dunajská Streda

EVA ŠABÍKOVÁ
MONIKA HORVÁTHOVÁ

1. Kráľovičove Kračany, pôvodná uličná zástavba, rok 1956. Foto: Archív PÚ SR.

2. Kráľovičove Kračany, pozdĺžna dvorová fasáda domu, stav z roku 1982. 
Foto: Archív PÚ SR.
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Dom má trojpriestorovú dispozíciu (predná izba – pit-
vor – zadná izba) s hospodárskou časťou (komora – maštaľ) 
pod jednou strechou. Je murovaný, postavený z nepálenej 
tehly spájanej hlinenou maltou. Čelná fasáda je jednoosová 
s mierne asymetricky uloženým oknom prednej izby. Muro-
vaný štít čelnej fasády s  nárožnými ostro tvarovanými tzv. 
„ušami“ je z mladšej úpravy. Lemovaný je stupňovitým ukla-
daním pálenej tehly, v osi plochy štítu sú umiestnené dva 
obdĺžnikové výzorníky. Zadný štít domu je drevený, vyple-
taný z prútia, vo vrchole s dekoratívnym stvárnením štítku. 
Všetky vstupy do domu sú situované z  podsteny dvorovej 
pozdĺžnej fasády. Z  pitvora sa vstupuje do ďalších dvoch 
miestností obytnej časti domu, v jeho severnom kúte sa na-
chádza murovaná chlebová pec. Z maštale sa pomocou reb-
ríka vstupuje do podkrovia s  charakteristickou nožnicovou 
konštrukciou krovu, strecha je pokrytá trstinovou krytinou. 
V prednej izbe je drevená palubová dlážka, podlahu v zadnej 
izbe, komore a maštali tvorí udusaná hlina. Podlaha v pitvo-
re je nevhodne pokrytá tenkým cementovým poterom. Vo 
všetkých miestnostiach sa nachádza drevený trámový strop, 
záklop trámového stropu v komore a maštali je novo obno-
vený (obr. 4).

Pri obnove domu v 80. rokoch 20. storočia na expozičné 
účely ľudového bývania sa realizovala nová drevená podla-
ha v prednej izbe, vzhľadom na dožité časti dreveného trá-
mového stropu v komore a v maštali boli nanovo vyhotove-
né prekladané záklopy. Realizovalo sa statické zabezpečenie 
krovu nožnicovej konštrukcie so slemenom, ktoré si vyžia-
dalo popri zachovaných pôvodných väzbách krovu osa-
denie pomocných väzieb (z  rezaných profilov). Opravila sa 
trstinová krytina sedlovej strechy vrátane krídelných dosák, 
čo spočívalo vo výmene len poškodených a dožitých prvkov, 
obnovil sa vypletaný zadný štít. V rámci výplní otvorov si vy-
žiadali výmenu dverné otvory do komory a maštale, opravili 
sa poškodené časti omietok a realizoval sa biely vápenný ná-
ter stien domu.

Ďalšia obnova, ktorá prebehla v  roku 2012, bola za-
meraná na kompletnú výmenu trstinovej krytiny sedlovej 
strechy s  použitím nového latovania, bez zásahu do jes-
tvujúcej krovovej konštrukcie a so zachovaním vypletané-
ho zadného štítu. Lokálne sa v exteriéri aj interiéri opravili 
poškodené omietky a  natreli bielym vápenným náterom 
spolu aj s náterom komínového telesa (obr. 5). Pre konečnú 
podobu domu zo začiatku 20. storočia bude potrebné ešte 
realizovať niektoré úpravy týkajúce sa hlavne prinavrátenia 
maľovaného soklového pásu, omietkovej šambrány okna 
na čelnej fasáde podľa pôvodného vzoru, ktorý sa nám 
zachoval na staršej fotografii, obnovenia podsteny pozdĺž 

4. Kráľovičove Kračany, predná izba, 2013. Foto: archív KPÚ Trnava.

5. Kráľovičove Kračany, južný pohľad na dom, stav z roku 2016. Foto: archív 
KPÚ Trnava.

6. Dolný Štál, severný pohľad na dom, stav z roku 1985. Foto: Archív PÚ SR.

3. Kráľovičove Kračany, schéma pôdorysu domu, 2014. Zdroj: archív KPÚ Trnava.
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dvorovej fasády, či opravy vypletaného zadného štítu sed-
lovej strechy.

Ľudový dom v Dolnom Štále, so súpisným č. 70 a orien-
tačným č. 77 je situovaný na Hlavnej ulici, ktorá je miestnou 
komunikáciou s pravidelnou zástavbou prevažne jednopod-
lažných domov. Je súčasťou južnej strany ulice a nachádza 
sa približne v strednej časti parcely obdĺžnikového pôdory-
su. Poloha objektu v  hĺbke parcely popri jej západnej hra-
nici je v lokalite ojedinelá, čo je pravdepodobne výsledkom 
všeobecne platného procesu rozširovania zástavby do hĺbky 
parciel v  dôsledku majetkovo-právneho a  rodinného dele-
nia v 19. storočí. Pred ním stál murovaný dom orientovaný 
do ulice (obr. 6, 7).

Jednopodlažný dom s  dvoma obytnými jednotkami 
pod jednou strechou tvorí päť za sebou radených priesto-
rov s dispozičným usporiadaním: predná izba – pitvor – izba 
– pitvor s čiernou kuchyňou – komora. Prvú obytnú jednot-
ku, ktorá je dvojpriestorová, tvorí predná izba umiestnená 
v čele domu a pitvor s funkciou vstupného a komunikačné-
ho priestoru a zároveň i s funkciou kuchyne. Druhá obytná 
jednotka je trojpriestorová, pozostávajúca z obytnej  izby, 
pitvora s čiernou kuchyňou a komory. Dlážka v priestoroch 
prvej obytnej jednotky je drevená palubová, stropy sú dre-
vené trámové, v  prednej izbe na druhom tráme je vyrytý 
nápis a  vročenie (pravdepodobne rok 1871 – pri treťom 
čísle vročenia nie je jasné, či ide o číslo 2, alebo 7). Aj v dru-
hej obytnej jednotke s hlinenými dlážkami sa v izbe s trá-
movým stropom na prievlaku nachádza vročenie a iniciály 
„1848 E AJ“. V oboch obytných jednotkách sa zachovali tra-
dičné vykurovacie systémy – typologicky mladšie kúrenis-
ko 1. obytnej jednotky je tvorené uzatvoreným komínom 
a  murovaným kotliskom. Staršie kúrenisko je v  2. obytnej 
jednotke, pozostávajúce z murovaného kotliska a z jedno-
duchého sporáka domácej výroby, ktoré sú sústredené vo 
vymedzenom priestore čiernej kuchyne so zachovaným 
otvoreným komínom. Archaická konštrukcia otvoreného 
komína (drevený rám vypletaný prútím a vymazaný hlinou) 
je z hľadiska výskytu v oblasti už ojedinelá a spolu s kom-
pletne zachovanou čiernou kuchyňou v podstatnej miere 
zvyšuje kultúrno-historickú a dokumentačnú hodnotu kul-
túrnej pamiatky (obr. 8). Sedlová strecha je pokrytá trstino-

vou krytinou s charakteristickou nožnicovou konštrukciou 
krovu a s hodnotnou drevenou priečkou vypletanou z prú-
tia (obr. 9). Prednú izbu domu 1. obytnej jednotky osvetľujú 
dve okná, jedno je situované asymetricky na čelnej fasáde, 
druhé je súčasťou dvorovej pozdĺžnej fasády domu s pod-
stením, kde sú sústredené aj všetky ostatné výplne otvorov. 
Štíty z  oboch strán strechy sú doskové, čelný s  dreveným 
ostreším – podlomenicou.

Z  hľadiska stavebného vývoja dvoch bytových jedno-
tiek pod jednou strechou s  rôznym časom vzniku radíme 
dom do polovice 19. storočia. Od roku 1973 do súčasnosti 

7. Dolný Štál, schéma pôdorysu domu, 
2014. Zdroj: archív KPÚ Trnava.

8. Dolný Štál, čierna kuchyňa v druhej obytnej jednotke domu, 2012. Foto: 
archív KPÚ Trnava.
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je vlastníkom obec, ktorá ho odkúpila od posledného maji-
teľa domu Júliusa Németha a zriadila v ňom obecné múze-
um. Rovnako, ako ľudový dom v Kráľovičových Kračanoch, 
tak aj dom v  Dolnom Štále sa stal kultúrnou pamiatkou 
v roku 1982. 

Už v  čase zapísania objektu za kultúrnu pamiatku bol 
dom vážne staticky narušený, čo si vyžiadalo rozsiahlej-
šie úpravy rekonštrukčného charakteru realizované v  roku 
1988. Došlo k premurovaniu zadnej štítovej a čiastočne dvo-
rovej steny pozdĺžnej strany domu v materiáli z plnej pále-
nej tehly. S touto úpravou súvisela aj výmena pôvodných 

dvoch okien izby, vstupných dverí do pitvora a okna komory 
2. obytnej jednotky za rekonštrukčné kópie. Obnova v roku 
1993 bola hlavne zameraná na opravu trstinovej krytiny stre-
chy, čiastočnú úpravu nosných drevených konštrukcií krovu 
a obidvoch doskových štítov (obr. 10).

Posledná realizovaná úprava v  rokoch 2012 – 2013 si 
opäť vyžiadala úpravy statických porúch objektu, ktoré sa 
prejavili v prednej izbe prvej obytnej jednotky. Z tohto dô-
vodu sa miestnosť staticky zabezpečila a  narušené murivo 
z nepálenej tehly v časti dvorovej fasády sa nahradilo pále-
nými tehlami. Tiež pôvodné okno sa opäť po demontovaní 
prinavrátilo do pôvodnej polohy novovymurovanej steny 
prednej izby. Následne sa realizovala oprava trstinovej kry-
tiny s  obnovením komínového telesa, obnova dreveného 
štítu z čelnej strany a tehlovej podsteny. Tiež sa lokálne opra-
vili poškodené omietky v interiéri a exteriéri domu a obnova 
domu sa ukončila povrchovou úpravou fasád a stien bielym 
vápenným náterom so sivým soklom.

Ľudový dom vo Vrakúni s orientačným č. 25 a so súpis-
ným č. 458 sa nachádza v severnej okrajovej časti obce, pri 
zákrute ulice Dvojrad. Parcela má tvar päťuholníka a jedno-
podlažná hmota domu je umiestnená smerom od ulice v jej 
zadnej časti. Z  dvoch strán je pozemok ohraničený dreve-
ným vypletaným plotom s drevenou dvojkrídlovou bránou 
situovanou od ulice Dvojrad, ktorá zároveň tvorí aj hlavný 
vstup do dvora. V súčasnosti sa na dvore nachádza aj dre-
vená hospodárska stavba, vedľa nej je osadený drevený 
prístrešok, pod ktorým sú umiestnené poľnohospodárske 
náradia a predmety ako súčasť expozície ľudového bývania  
(obr. 11, 12). 

Dom obdĺžnikového pôdorysu má trojpriestorovú dispozí-
ciu s dispozičným usporiadaním priestorov predná izba – pit-
vor – zadná izba. Hlavný vstup do domu – pitvora je situova-
ný v  strede pozdĺžnej dvorovej fasády, odkiaľ sa vstupuje 
po obidvoch stranách pitvora do izieb obytnej časti domu. 
V južnom rohu pitvora sa nachádza murovaná chlebová pec. 
Vo všetkých miestnostiach sú hlinené dlážky a drevené trá-
mové stropy. Hmota domu je postavená z  nepálenej tehly 
spájanej hlinenou maltou, zastrešená sedlovou strechou 
s nožnicovou konštrukciou krovu a trstinovou krytinou. Obi-
dva trojuholníkové štíty sú doskové, v ploche zadného štítu 
sú situované dvierka vedúce do podstrešia. Čelná a  zadná 
fasáda sú jednoosové, s asymetricky uloženým oknom pred-
nej izby, okienko čelnej fasády je štvortabuľkové a  zadnej 
fasády šesťtabuľkové. Dvorová fasáda s podstenou je veľmi 
jednoduchá s tromi otvormi; s oknom prednej izby, s okien-
kom a so vstupnými dverami do pitvora s plnou dvernou vý-
plňou a letnými dvierkami. 

K pôvodnej dvojpriestorovej skladbe domu pochádzajúcej 
z druhej polovice 19. storočia bol podľa dostupného archív-
neho materiálu v roku 1933 pristavaný priestor – zadná izba, 
ktorého výšková úroveň podlahy je o niečo vyššia oproti pô-
vodnej výškovej úrovni domu. Uvedený materiál tiež uvádza 
realizovanú úpravu komína v  roku 1971. Na účely bývania 
dom slúžil až do jeho odkúpenia obcou Vrakúň v roku 1983 
od poslednej majiteľky Heleny Bothovej. Účelom odkúpenia 
bolo ako aj pri predchádzajúcich domoch zriadenie múzej-
nej expozície, ktorá mala dokumentovať tradičný spôsob ži-
vota a bývania v obci. 

Až v roku 1986, keď sa dom stal kultúrnou pamiatkou, 
bol obnovený pre expozičné účely. Na zachovanej fotodo-
kumentácii z roku 1986 vidno, že bol dom v zlom stavebno-

10. Dolný Štál, dom po obnove v roku 2013. Foto: archív KPÚ Trnava.

11. Vrakúň, východný pohľad na dom, stav z roku 1986. Foto: Archív PÚ SR.

9. Dolný Štál, vypletaná priečka v podkroví domu oddeľujúca prvú a druhú 
obytnú jednotku, 2013. Foto: archív KPÚ Trnava.



Veda a výskum Monument revue   1 / 2016 23

technickom stave, hlavne jeho strešná hmota. V rámci úprav 
domu sa preto realizovala výmena trstinovej krytiny a nožni-
covej konštrukcie krovu za rovnaký typ krovu, ďalej sa usku-
točnila okrem výmeny letných dvierok výmena fasádnych 
výplní otvorov za tvarové a materiálové repliky a obnovili sa 
vápenné nátery stien. Charakteristický pôvodný mierne za-
sunutý štít čelnej fasády domu, vypletaný z prútia, omazaný 
hlinenou mazaninou a  natretý bielym vápenným náterom 
bol nahradený doskovým štítom. Z  dostupného materiálu 
ďalej vieme, že dom mal v tom čase zachovaný len pôvodný 
trámový strop prednej izby, trámové stropy pitvora a zadnej 
izby pochádzajú z roku 1933 (obr. 13).

Vzhľadom na zanedbávanie základnej údržby vlastníka 
v posledných rokoch si dom vyžiadal väčšiu obnovu, ktorá 
začala v roku 2015. Realizovala sa výmena trstinovej streš-
nej krytiny a následne sa v roku 2016 pokračuje v obnove, 
práce sa budú týkať hlavne ostatných narušených súčastí 
domu. 

Tri ľudové domy – kultúrne pamiatky slúžiace ako expo-
zície ľudového bývania v  okrese Dunajská Streda sú ty-
pickým príkladom žitnoostrovských sedliackych usadlostí 
so spoločnými znakmi prezentujúcimi ľudové staviteľstvo 
podunajskej oblasti južného Slovenska. Ich história a  cel-
kový stavebný vývoj, ktorým domy prešli až do súčasnosti, 
boli odlišné a každý je niečím výnimočný. Tieto obnovy do-
mov je možné hodnotiť ako pozitívne príklady zachovania 
a prezentácie ľudovej architektúry. Pravdepodobne takýto 
spôsob, akým sa využívajú dnes, teda na expozičné účely, 

je jednou z možných ciest záchrany ľudových stavieb, kto-
rých počet sa od začiatku ich pamiatkovej ochrany znížil 
o štvrtinu. 

Aj keď každodenný život obyvateľov domu odišiel, gé-
nius loci tu stále zostáva.  ■

Článok je prepracovanou verziou príspevku, ktorý odznel dňa 3. 
9. 2014 v Matúškove na konferencii Ľudová architektúra a ex-
pozícia ľudového bývania a národné kultúrne pamiatky na 
Slovensku, konanej pri príležitosti 30. výročia Domu ľudového 
bývania v Matúškove. 

Archív KPÚ Trnava, Zbierka výskumných správ, sign. T 759. 
Program na zachovanie a  využitie tradícií ľudovej ar-
chitektúry v  rámci regiónov Slovenska, 1. Projekt zdo-
kumentovania regiónov tradičnej ľudovej architektúry 
a urbanizmu na Slovensku – časť Podunajsko, modelové 
riešenie. Autor: Národné pamiatkové a krajinné centrum 
Bratislava, 1997. 

Archív PÚ SR, Zbierka výskumných správ, sign. T  4404. Zá-
mer obnovy pamiatky. Kráľovičove Kračany, dom ľudový 
č. 111. Autor: Pénteková, 1982. 

Archív PÚ SR, Zbierka základných výskumov, sign. Z 31. Kráľovi-
čove Kračany, základný výskum obce. Autor: Križanová, 1956. 

Archív PÚ SR, Zbierka výskumných správ, sign. T  4398. Zá-
mer obnovy pamiatky. Dolný Štál, dom ľudový. Autor: 
Habáňová,1989. 

Archív PÚ SR, Zbierka základných výskumov, sign. Z  108. 
Dolný Štál, základný výskum obce. Autor: Kovačovičová, 
1955.

Archív PÚ SR, Zbierka výskumných správ, sign. T 4532. Zámer 
obnovy pamiatky. Vrakúň, dom ľudový. Autor: Habáňová, 
1986. 

Pamätná kniha Ľudového domu v  Dolnom Štále uložená 
v ľudovom dome v rámci expozície. 

Dokumentácia

12. Vrakúň, schéma pôdorysu domu, 2014. Zdroj: archív KPÚ Trnava.

13. Vrakúň, severný pohľad na dom po obnove strechy, stav z roku 2015. 
Foto: archív KPÚ Trnava.
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Ako ukazuje prax, pamiatkové 
výskumy sú najdôležitejším 

zdrojom poznatkov o historických vý-
vojových fázach objektov a   vždy pri-
nášajú prekvapujúce informácie, ktoré 
vizuálna obhliadka jednoducho nie je 
schopná definovať. Rovnaký model sa 
najnovšie prejavuje i v prípade šamo-
rínskeho reformovaného kostola, kto-
rého hmotová skladba, ako i relatívne 
nedávno odkryté nástenné maľby, 
dávali už dávno jasné signály o  zloži-
tosti vývoja, ale aj o dôležitosti, ktorú v cirkevnej štruktúre 
zastával. K  podrobnejšiemu poznaniu jednotlivých vývojo-
vých etáp prispeli pamiatkové výskumy, ku ktorým pristúpil 
vlastník, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cir-
kevný zbor v Šamoríne, na základne rozhodnutia Krajského 
pamiatkového úradu Trnava. Archeologický výskum Archeo-
logického múzea SNM realizoval Mgr. Peter Nagy a  Mgr. 
Eva Ďurčanská. Reštaurátorský výskum začal robiť doc. 
Vladimír Plekanec, pokračoval v ňom Mgr. art. Ján Sikoriak 
a Mgr. Marian Havlík v spolupráci s PhDr. Máriou Smoláko-
vou. Archívny výskum spracovala PhDr. Veronika Nováková 
a Mgr. Peter Buday. Architektonicko-historický výskum sme 
vykonávali v  kolektíve doc. Andrej Botek, Ing. arch. Róbert 
Erdélyi, Ing. arch. Pavol Pauliny a Ing. arch. Barbora Vachová. 

Okrem toho boli zabezpečované špecializované výskumy 
– dendrochronologický výskum realizoval Mgr. Peter Barta 
a prieskum kameňa doc. RNDr. Daniel Pivko.

Kostol je situovaný v ohradenom areáli, kde sa nachá-
dza nová farská budova. Objekt je budovaný z  tehlového 
materiálu bežného v danom regióne, vrátane všetkých kle-
nieb. Kamenné sú len portály, kružbové výplne, liturgické 
prvky (kazateľnica, pastofórium) a  rebrá klenby dvojlodia 
s piliermi. Dnešnú pôdorysno-hmotovú skladbu tvorí troj-
loďová dispozícia s  predĺženým polygónom presbytéria, 
severnou sakristiou a  predstavanou hranolovou vežou 
s  kužeľovou helmicou. Prevýšený hlavný priestor je dvoj-
lodím s  bohato krúženou klenbou, ktoré sa dvojicou mo-

hutných nerovnakých arkád pre-
pája na severe i  na juhu s  ďalšími 
bočnými loďami. Presbytérium je 
zaklenuté krížovou rebrovou klen-
bou, podobne i južná loď, severná 
loď je zaklenutá valene. Na západ-
nom konci dvojlodia je murovaná 
empora, podklenutá na dvojici pi-
lierov. Hlavný vstup do kostola je 
cez pristavanú severnú predsieň 
širokým ústupkovým portálom 
s  dodatočne vsadeným sedlovým 
rámom. Vstup hrotitým portálom 
je aj do južnej lode. Zo severnej 
lode kostola je vstup na empo-
ru. Z  nej sa vystupuje barokovým 
okenným otvorom do podkrovia 
nad južnou loďou, kam ústia dnes 
okná dvojlodia. Na severné pod-

Nové poznatky o vývoji  
reformovaného kostola v Šamoríne

ANDREJ BOTEK
RÓBERT ERDÉLYI
PAVOL PAULINY
BARBORA VACHOVÁ

Celkový pohľad na kostol zo severozápadu po obnove striech a fasád. Foto: autori.

Klenba lode. Foto: ODGD PÚ SR.
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krovie zabezpečuje výstup menší výlezný otvor nad západ-
nou arkádou severnej steny. 

Kostol uviedol do odbornej literatúry Arnold Ipolyi--
Stummer v  rámci spracovania pamiatok Žitného ostrova 
z roku 1858. Predmetom analýz sa stala predovšetkým bo-
hatá krúžená klenba dvojlodia.1 Základný pohľad na vývoj 
objektu podal Václav Mencl,2 ktorý určil najstaršiu fázu ako 
románsko-gotickú (zo 60. rokov 13. storočia boli podľa neho 
presbytérium, dnešné dvojlodie a veža) s neskoršími gotic-
kými a  barokovými prístavbami. Reštaurátorské prieskumy 
v 50. rokoch odhalili veľkoplošné nástenné maľby v presby-
tériu, ako i fragmenty v lodi a na empore. V 80. rokoch sa naš-
li výmaľby klenby dvojlodia a ďalšie fragmenty v lodi. V tejto 
súvislosti Zdeněk Vácha zistil časti románskeho plastického 
vlysu na podkroví, ktorý považoval za zvyšok najstaršej fázy 
– predpokladaného jednolodia s  apsidou. Dnešný rozsah 
dvojlodia, presbytérium, severnú loď a vežu datoval do jedi-
nej vývojovej fázy.3 Ikonografii nástenných malieb sa veno-
vala vo viacerých príspevkoch popredná maďarská odbor-
níčka Mária Prokopp4 a viacerí ďalší autori.

Výsledky výskumu

Šamorín je modelový doklad tézy, že pamiatkové výskumy 
sú dôležitým prostriedkom poznania.5 Súbežné výskumy nám 
umožnili priamo pozorovať a porovnávať nálezy naše, archeo-
logické a  reštaurátorské. Architektonicko-historický výskum 
priniesol množstvo poznatkov, ktoré v mnohom sú pre pozna-
nie počiatkov a vývoja objektu prevratné. Celkovo sme stanovili 
až po súčasnosť 23 etáp, pričom pri viacerých uvažujeme s po-
detapami. V  tomto príspevku nemožno podať ich podrobný 
popis, musíme sa obmedziť na základné súhrnné informácie.6 

Primárnou fázou bolo jednolodie s oblou apsidou. Od-
kryla ju archeologická sonda v dnešnom presbytériu. Sever-
ný múr najstaršieho kostola tvorí podstatnú časť dnešného 
severného múru dvojlodia a je zachovaný výškovo v pôvod-
nom rozsahu Rozsah lode bol približne po západný pilier 
severnej arkády, kde bol situovaný západný obvodový múr 
stavby. Z najstaršej etapy sa zachovala oblúkovo ukončená 
nika s  omietkovou paspartou v  pôvodnom severozápad-
nom nároží. Možno bola súčasťou rytmickej panelácie steny, 
podobne ako mladšie nálezy z nitrianskej katedrály. Prekva-
pujúcim poznatkom bolo, že nad nikou bolo pôvodne hlbo-
ké vybratie, výrazne oslabujúce stenu, ktoré bolo dokonca 
vyomietané a opatrené náterom. Situáciu sme nemohli pre 
hrozbu statického poškodenia celú otvoriť, ide však o ojedi-
nelé riešenie, zatiaľ bez analógií. Nad ňou predpokladáme 
užšiu podklenutú emporu. Kostol bol tehlový (rozmery te-
hál 29-31 x 15-17 x cca 5,5cm). V interiéri sme zaznamenali 
viacero vápenných náterov. Na jednom sa na severnej stene 
nad arkádou našla ťažko čitateľná čierna figúra, pripomína-
júca korunu. Tvar a počet okien nie je možné zistiť. Podob-
ne aj miesto vstupu, ktoré mohlo byť v západnej stene, ale 
vzhľadom na situovanie osídlenia mohol byť aj smerom od 
obce, teda netypicky zo severu. Vzhľadom na názov lokali-
ty, ktorý v sebe zahŕňa latinské pomenovanie Sancta Maria 
(Svätá Mária) vládne presvedčenie, že obec dostala meno 
podľa patrocínia kostola. Nakoľko patrocínium má pretrvá-
vajúcu tendenciu, temer s istotou môžeme prehlásiť, že kos-
tol bol už v prvopočiatkoch zasvätený Panne Márii. 

Jednolodia s  apsidou sú známe z  veľkomoravskej sta-
vebnej produkcie (všetky boli kamenné) i z najstaršej vrstvy 
kostolov 11. a začiatku 12. storočia na Slovensku (Krásna nad 

Hornádom, Bíňa-Opátske) i  z  dnešného Maďarska (Pécsvá-
rad, Abaújvár). Proporčne je Šamorínu blízka najstaršia po-
doba kostola v  maďarskej Sajokaze z  druhej polovice 12. 
storočia. Je veľmi problematické túto etapu datovať. Časové 
rozmedzie je možné od 10. do 12. storočia, pričom orientač-
ne predpokladáme vznik pred polovicou 11. storočia. 

V druhej etape pristavali ku kostolu južnú kaplnku s ap-
sidou, ktorá jediná mala kamenné základy. Apsida sa dotý-
kala apsidy kostola a  južná stena kaplnky korešpondovala 
s líniou dnešnej južnej steny dvojlodia. Západný rozsah ani 
mieru interiérového prepojenia oboch hmôt nepoznáme. 
Podobná prístavba mohla existovať aj na severe, čím by 
kostol nadobudol trojapsidálnu formu a viedlo by to k iným 
provenienčným súvislostiam. Žiaľ, ťažiskovú archeologickú 
sondu v priestore dnešnej sakristie, ktorá by uvedenú hypo-
tézu mohla jednoznačne doriešiť, nebolo možné zrealizovať 
z prevádzkových dôvodov. Aj tu je obdobie vzniku len orien-
tačné, predpokladáme rozmedzie 11. – 12. storočia. 

Tretia etapa znamenala rozšírenie dispozície na západ 
do terajšieho rozsahu. Vtedy vznikla na exteriéri plastická 
výzdoba pílového vlysu so zuborezom. Vlys mal neskôr vá-
penný náter s červeným vzorom, červený pás potom reali-
zovali pod vlysom a zvyšné murivo malo bielym zvýraznené 

Svätyňa. Foto: ODGD PÚ SR.
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škárovanie. Toto rozšírenie s  vlysom pokladal Z. Vácha za 
zvyšok primárnej stavby.7 Etapa je jasne odlíšiteľná pomerne 
presnými a pravidelnými tehlami (rozmer cca 6 x 12 x 24 cm) 
žltej farby. V západnej časti bola užšia empora, nesená zrej-
me drevenými trámami. Pred víťazným oblúkom v  lodi 
pravdepodobne postavili lettner – predoltárnu priečku, čo 
naznačujú situácie v  krypte. Starší západný múr úplne ne-
zanikol, predpokladáme trojoblúkové prepojenie hmôt i po-
nechanie staršieho štítového múru, ktorý takto delil strechu 
na dva celky. Zrejme v tejto etape vznikla na severnej stene 
nástenná maľba, z ktorej sa zachovala časť mandorly. Niekto-
ré analógie k plastickému vlysu uviedol už Vácha (Hegy, Veľ-
ká Tŕňa), s datovaním do prvej tretiny 13. storočia. Najnovšie 
sa podobný typ publikoval v súvislosti s kostolom v Starých 
Hvězdiciach na Morave, datovaný do polovice 13. storočia.8 
Šamorínsky vlys je rozhodne starší, fázu datujeme predbež-
ne na koniec 12. storočia. Z toho obdobia možno poukázať 
napr. na zuborezové vlysy z maďarskej Szalonny.9

V krátkom časovom odstupe nasledovala štvrtá etapa. 
Na základe charakteru základového muriva severnej steny 
presbytéria predpokladáme, že apsidu nahradili kratším 
pravouhlým záverom. Na severnej exteriérovej stene vznikli 
plochy s nástennou výmaľbou, situované pod vlysom. Pod-
ľa všetkého boli chránené prestrešením, ktoré mohla niesť 
drevená konštrukcia alebo murované piliere. V tomto sme-
re ide o  pomerne ojedinelý spôsob, indikujú k  nemu však 
nálezy úrovní strešných konštrukcií a  omietkových plôch. 
Pravdepodobne v  tejto etape mohol byť vstup do objektu 
zo severu a to by bol aj dôvod realizácie nástenných malieb. 

Tieto úpravy nasledovali bezprostredne po predošlej etape, 
predpokladáme orientačne prelom 12. a 13. storočia. 

Piata etapa bola stavebne rozsiahla. Západnému prieče-
liu predstavali vežu, výškovo zasahovala približne po úroveň 
dnešnej kordónovej rímsy, zrejme mala drevenú ihlancovú 
strechu. Veža bola oproti doterajšej lodi vyosená južne. Keď-
že južný múr kaplnky nadstavali a potiahli na západ až k vý-
chodnej stene veže a zalomili ho na sever, vznikla symetrická 
kompozícia. Nové nárožia armovali tehlami 10 x 20 x 35 cm. 
Exteriér dostal úpravu škárovaním a tenkým rozotretím mal-
ty. Vnútri odstránili staršie obvodové murivá, ktoré sa do-
stali do interiéru a prekážali priestoru. Tým vznikla ústredná 
loď v  šírke dnešného dvojlodia. Zrejme mala rovný trámo-
vý strop alebo priehľad do krovu. Na južnej stene vytvorili 
okná, asi s polkruhovým ukončením. Interiér omietli novou 
omietkou len do úrovne starších etáp, zvyšnú časť ponechali 
v režnej omietke. Pravdepodobne umiestnili na steny vedľa 
víťazného oblúka oltáre. Predpokladáme, že už v tejto etape 
mohlo vzniknúť kruhové okno v  južnom múre osvetľujúce 
oltár, ktoré sme zistili sondážou. Pravdepodobne také isté 
bolo na severe. Bližšie datovateľné prvky chýbajú, domnie-
vame sa, že k  tejto výstavbe došlo ešte pred mongolským 
vpádom, t. j. koncom prvej tretiny 13. storočia. 

Viaceré opravy, premurovania, plomby a  pod. pokladá-
me za šiestu etapu, čo asi súvisí s opravami poškodení po 
mongolskom vpáde v 40. rokoch 13. storočia alebo po bo-
joch s Přemyslom Otakarom II. v 90. rokoch 13. storočia.

Nasledovala siedma stavebná fáza, keď odstránili star-
šie presbytérium i apsidu kaplnky a postavili nové predĺžené 

Pôdorys 1. nadzemného podlažia s vyznačením prvej stavebnej fázy kostola. Zdroj: autori.
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oktogonálne presbytérium s vonkajšími ope-
rákmi. Okná presbytéria sú úzke, polkruhovo 
ukončené, so šikmými špaletami. Tri z nich sa 
zachovali dodnes. Nad oknami bola plastická 
tehlová archivolta, neskôr osekaná. Na južnú 
stenu osadili predsadenú sedíliu a  vytvori-
li niku pre liturgické nádoby. Presbytérium 
siahalo výškovo nad okná asi o tri rady tehál. 
Už v tejto etape mohla vzniknúť klenba pres-
bytéria. Starší severný múr stavebne využili 
a k presbytériu na severe pristavili štvorcovú 
sakristiu. Nálezy nám umožňujú variantne 
predpokladať, že nad sakristiou pokračovala 
vežovitá stavba. V  presbytériu je zachovaný 
vysoko položený otvor (dnes v podkroví) a zá-
padné murivo pôvodnej sakristie má priebeh 
s možným odskokom. Mohlo ísť o miestnosť, 
uchovávajúcu cenné listiny a pod., ako to poz-
náme z  viacerých lokalít. Najneskôr v  tomto 
období vznikli kruhové perforácie osvetľujú-
ce bočné oltáre. Datovanie tejto výstavby je 
možné uvažovať do obdobia pravdepodobne 
60. – 70. rokov 13. storočia. V interiéri bol no-
vej situácii prispôsobený víťazný oblúk.

S  istým časovým odstupom nasledovali 
realizácie nástenných malieb. V  presbytériu 
sa z  tejto výmaľby zachovali výjavy na se-
vernej stene – skupina bližšie neidentifiko-
vaných svätcov a  výjav smrti Panny Márie. 
Ich vznik možno položiť do 80. – 90. rokov 
13. storočia.10 Na západnej stene pôvodnej 
sakristie a  na severnej stene veže v  podkro-
ví sú zachované zvyšky ďalších výzdob. Ide 
o nálezy červenej polychrómie bez možnosti 
presnejšieho určenia a  červené ornamenty 
pripomínajúce tvar jeruzalemského kríža. Ide 
o fragmenty výzdoby, ktorá bola zrejme reali-
zovaná ako istá dekorácia exteriéru. Jej časo-
vé zaradenie je len veľmi približné na koniec 
13. storočia a to podľa stavebnej logiky. 

V ôsmej fáze došlo k prístavbe samostat-
nej nižšej severnej lode. Loď bola spočiatku 
zrejme s priamym priehľadom do krovu alebo 
plochostropá. Nezalícovali ju so stenou sak-
ristie, ale z neznámych dôvodov ju predsadili. 
Vznikla tým asymetrická hmotová skladba. 
Z tejto úpravy sa zachovala časť veľkého okna 
poloblúkovo ukončeného pri východnom 
ukončení lode. Predpokladáme, že vstup 
bol umiestnený západne vedľa tohto okna. 
V severnej stene staršej hmoty vtedy zrejme 
prebúrali prepojenie s hlavnou loďou kostola. 
Predpokladáme, že k uvedenému došlo kon-
com 13. storočia.

V deviatej etape nadstavali presbytérium 
do dnešnej úrovne s tým, že vznikol podstreš-
ný zuborezový vlys a oporné piliere boli nad-
stavané valcovými príporami. Nadstavali aj 
ústrednú loď, pričom stále nebola zaklenutá. 
Vtedy vytvorili na južnej stene lode vysoké 
polkruhovo ukončené okná, čiastočne zacho-
vané dodnes v  podkroví. Nadstavali aj vežu 

Nález murovanej niky pod zaklenutím empory z najstaršej etapy kostola. Foto: autori.

Archeologický nález apsidy primárneho kostola. Foto: autori.

Románsky tehlový vlys z tretej vývojovej fázy, nad ním mladšie murivá. Foto: autori.
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a ukončili ju kužeľovou murovanou helmicou.11 Horné pod-
lažia veže zdobili nárožné lizény, na rímsu postavili nárožné 
vežičky. Okolo veže obiehala drevená pavlač, na ktorú sa 
vstupovalo otvorom z východnej strany. Zvýšili štíty hlavnej 
lode a nadstavali aj sakristiu. V severnej obvodovej stene vyt-
vorili široký ústupkový portál, o ktorom sa doteraz odborníci 
domnievali, že bol preosadený zo staršej situácie.12 Sondáž 
však preukázala jeho primárnosť. Etapu vyznačuje použí-
vanie rovnakých tehlových tvaroviek na veži, portáli i pres-
bytériu. Pri tejto úprave boli použité románske tvaroslovné 
prvky, ktoré v tejto situácii možno označiť za konzervatívne. 
Najneskôr v  tejto etape vznikla klenba presbytéria. V  tejto 
etape mohli vzniknúť aj baldachýnové oltáre a niektoré z vý-
malieb interiéru. Ide o záverečnú fázu reflektujúcu ešte ro-
mánsku tradíciu, ale už s niektorými gotizujúcimi prejavmi. 
Úpravu datujeme do obdobia konca 13. storočia, prípadne 
na začiatok 14. storočia s tým, že sa prikláňame k staršiemu 
datovaniu.

Desiata etapa znamenala prístavbu južnej lode, čím sa 
opäť docielila pôdorysná symetria komplexu. Hmote do-
minovala predstavaná veža. Južná loď však bola nízka kvôli 
tomu, aby neprekryla staršie okná a umožnilo sa presvetle-
nie hlavnej lode. Okná boli zospodu čiastočne zmenšené. 
Pravdepodobne bol v stene umiestnený druhý portál, sprí-
stupňujúci kostol z juhu. V staršej južnej stene boli vyláma-
né arkádové prepojenia, na základe zachovaného nábehu 
predpokladáme, že prepojenie mohlo mať štyri nižšie oblú-
ky. Pravdepodobne v tejto etape prestavali oltáre pri víťaz-
nom oblúku do podoby baldachýnov.13 Úpravu datujeme do 
obdobia prvej polovice 14. storočia.  

Jedenásta etapa priniesla v zásade úpravy v dvoch krát-
ko následných akciách. Najprv stavebne uzavreli severozá-

padný kvadrant až po líce veže. Vznikol samostatný priestor, 
prístupný zrejme len z interiéru, prípadne mohol byť vonkaj-
ší vstup v mieste terajšieho. Sklon štítu upravili k staršiemu 
štítu, ktorý sa dostal do interiéru podkrovia. Predpokladá-
me priehľad do krovu. Tým prekryli výmaľby na severnej 
stene veže. Akciu datujeme do obdobia okolo polovice 14. 
storočia. 

Následne realizovali podobné uzavretie juhovýchod-
ného segmentu. Tým sa vytvorila súvislá línia západného 
priečelia. Predpokladáme, že južný priestor bol samostatný 
a prístupný buď z exteriéru v mieste dnešného vstupu ale-
bo z interiéru južnej lode. Miestnosť presvetľovalo kruhové 
okno v západnej stene a predĺžené okno s kružbou v južnej 
stene. Hmotu však neuzavreli štítom, ako pri severnej prístav-
be, ale osadili ihlancovú valbovú strechu, takže časť južnej 
steny veže bola viditeľná. Predpokladáme, že išlo o časové 
provizórium. Podľa nálezu cezúry v hornej časti steny súdi-
me, že nadstavali aj západnú polovicu staršej južnej lode. 
Východnú ponechali nižšiu, zrejme aby úplne neznemožnili 
presvetlenie interiéru hlavnej lode. K tejto akcii došlo v istom 
časovom odstupe od predošlej, uvažujeme o tretej štvrtine 
14. storočia. 

V  tomto období zrealizovali aj najrozsiahlejšiu etapu 
výmaľby interiéru – steny a  klenbu svätyne s  výrazným 
ikonografickým programom. Objavujú sa tu kristologické 
a mariologické výjavy, na stenách postavy 12 apoštolov pod 
iluzívnymi arkádami, motív sv. Martina, sv. Michala a poprsia 
prorokov a  izraelských kráľov Dávida a Šalamúna v medai-
lónoch. Maľba je orientačne datovaná do 60. – 70. rokov 14. 
storočia.14 

V  dvanástej etape nadstavali obvodový múr severnej 
lode a upravili štítový múr severnej prístavby, ktorú pravde-
podobne zaklenuli valenou klenbou. Tieto úpravy predpo-
kladáme pre obdobie prelomu 14. a 15. storočia. 

Trinásty zásah znamenal zvýšenie východnej časti juž-
nej lode a úplné prekrytie starších okien hlavnej lode, kto-
ré ostali na podkroví. Hlavná loď stratila priame osvetlenie, 
preto v jej oboch kútoch pri východnej stene pod dreveným 
stropom vylomili pravouhlé otvory. Vytvorili dve nové, tupo 
hrotité okná na južnej obvodovej stene a  najneskôr teraz 
realizovali južný vstupný portál. Východnú stenu južnej 
lode perforovali vyšším oknom s kružbou. Do severnej steny 
presbytéria osadili bohato zdobené kamenné pastofórium. 
V tomto období zaklenuli krížovou rebrovou klenbou južnú 
loď aj s dostavbou. V južnej stene staršej stavby otvorili dva 
široké arkádové oblúky, výškovo kopírujúce lunety novej 
klenby južnej lode. Pravdepodobne teraz vznikla aj krypta 
pod južnou loďou. Tieto zásahy súvisia zrejme s  obdobím, 
keď sa bratia Juraj a Štefan Rozgoňovci stali pánmi Šamorí-
na, teda od konca prvej tretiny 15. storočia (presne od 1439). 

V štrnástej etape pristavali pred severný vstup samos-
tatnú predsieň, zaklenutú krížovou klenbou. Zachovali sa 
časti výmaľby svätíc. Vznik predsiene možno datovať do 
konca 15. alebo začiatku 16. storočia. Pod predsieňou bola 
vytvorená murovaná hrobka, pravdepodobne pre donátora 
prestavby. K tejto etape radíme aj vybudovanie dnešnej mu-
rovanej západnej empory aj s výmaľbou jej zábradlia (boj sv. 
Juraja s  drakom) a  zelené konsekračné kríže. Etapa zrejme 
súvisí s obdobím, keď sa pánmi Šamorína stali grófi zo Sväté-
ho Jura (teda od konca 15. storočia). 

Stredoveké zásahy sa v  pätnástej etape uzavreli reali-
záciou neskorostredovekej monumentálnej klenby v  lodi, 

Nález ostenia kruhového okna bývalej južnej obvodovej steny na mieste 
baldachýnového oltára. Foto: autori.
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sklenutej na dva stredné osemboké kamen-
né piliere, čím vznikol priestor ústredného 
dvojlodia. Šamorínsky kostol tak dostal svoj 
najcharakteristickejší interiérový prvok a stal 
sa výrazným medzníkom vo vývoji gotického 
staviteľstva. Predošlé kútové okná zamurovali 
a prerazili nové okno v juhovýchodnom kúte 
tesne pod klenbou. Náročná klenba s  boha-
tým krúžením a  voľnými zbehmi rebier bola 
už predmetom mnohých štúdií.15 Jej cviky 
boli pokryté motívmi anjelských a zvieracích 
hláv doplnených ďalšími predmetmi, čo po-
ukazuje na svojský ikonografický program, 
ktorý už svoju symboliku odvíjal možno od 
renesančných zdrojov. Staršie názory kládli 
klenbu do 40. rokov 15. storočia, dokonca La-
dislav Šášky ju považoval za skúšobný proto-
typ pred klenbou bratislavského Dómu.16 Sú-
časťou výmaľby je aj portrét majstra Mautera, 
ktorého spolu so spolupracovníkmi spomína 
nápis na južnej stene s datovaním 1521. 

Šestnástu etapu si vyžiadalo poškodenie 
klenby južnej lode, ktorá sa čiastočne zrútila, 
zrejme následkom poklesu juhozápadné-
ho nárožia kostola. Rebrovú klenbu opravili 
a sčasti nanovo vystavali. Celoplošne upravili 
fasády. Nárožia veže v rozsahu po kordónovú 
rímsu, ako i  juhozápadné a  juhovýchodné 
nárožie, dostali ryté kvádrovanie, okná južnej 
lode upravili a olemovali hladenou paspartou 
a výzdobnými terčmi. Na vežu osadili hodiny 
a  olemovali ich plastickou rímsou. Upravili 
otvor výstupu na ochodzu veže. Ide o nesko-
rorenesančnú až ranobarokovú etapu, ktorú 
datujeme predbežne na koniec 16. (po roku 
1598) alebo začiatok 17. storočia. Podľa všet-
kého v  kratšom časovom odstupe zaklenuli 
valenou klenbou severnú loď. 

Rozsiahle boli zásahy sedemnástej fázy, 
keď nadstavali obvodové múry dvojlodia a aj 
obvodové múry južnej a severnej lode. V juž-
nom interiérovom múre dvojlodia vytvorili 
nové okná, orientované do podkrovia, preto 
v  južnom obvodovom murive realizovali na 
podkroví dva pravouhlé presvetľovacie otvo-
ry. Kostol dostal sceľujúcu strechu, vtedy zru-
šili valbu v  juhozápadnom nároží a  postavili 
tu štít. V ňom bolo pomerne veľké okno, pri-
vádzajúce svetlo k novému oknu na emporu. 
V štítoch vytvorili štyri elipsové otvory, z toho 
tri sú dodnes zachované. Na veži zrušili ocho-
dzu a zamurovali vstup, upravili lizény, otvory 
veže obohnali omietkovými šambránami. Se-
vernú stenu lode sanovali a plentovali a na 
mieste staršieho okna vytvorili nové pra-
vouhlé. Do miestnosti severne od veže vytvo-
rili vstup z exteriéru a možno už teraz zamu-
rovali jej prepojenie so severnou loďou. Podľa 
archívnych správ zamurovali severné arkády, 
lebo kostol využívali súčasne kalvíni a  kato-
líci. Postavili novú sakristiu, pričom využili 
západný múr starej. Na jej omietke vytvorili 

Pohľad na juhovýchodnú fasádu po obnove s vynechaným miestom pre analytickú sondu 
renesančnej sgrafitovej výzdoby. Foto: autori.

Pohľad do vrcholu murovanej helmice veže. Foto: autori.

Detail tvaroviek ústupkového románskeho portálu a sedla vloženého gotického portálu.  
Foto: autori.
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iluzívnu kordónovú rímsu. V  presbytériu postavili drevenú 
emporu pre organ a pod presbytériom vznikla v roku 1755 
krypta. Tieto rozsiahle úpravy realizovali v prvej polovici 18. 
storočia, možno v dlhšom časovom rozpätí.

Počas osemnástej fázy v  druhej polovici 18. storočia 
v presbytériu zrušili emporu a pre organ postavili novú dre-
venú pri južnej stene dvojlodia. V  presbytériu osadili nový 
hlavný oltár. Zrejme teraz osadili do južných okien lode ve-
dúcich do podkrovia drevené okenné výplne, časti ktorých 
sú zachované in situ, časti sú zložené na podkroví. Do tejto 
etapy tiež datujeme úpravu južných okien presbytéria. 

V  devätnástej etape znížili po požiari všetky štíty 
striech. Pritom navýšili rímsy južnej a severnej lode tak, aby 
sa dostali do jednej úrovne. V západných štítoch oboch lodí 
zamurovali elipsové otvory. Strechy najprv pokryli šindľom 
a v roku 1876 pálenou krytinou. Pri výmene krytiny asi zme-
nili aj celú konštrukciu krovu (dendrochronologický výskum 
radí prvky súčasného krovu do 70. rokov 19. storočia). Reali-
zovali omietkové úpravy v klasicistickom charaktere (profilo-
vané rímsy, lizény a rímsy na veži, profiláciu štítu predsiene). 
Na južnom podkroví zmenili tvar otvoru východného štítu. 
V lodi odstránili drevenú organovú emporu. Vtedy zamuro-
vali prechod pod emporou do veže a  priečkou oddelili ju-
hozápadný segment vedľa veže od južnej lode. Zúžili vstup 
do predsiene a osadili dvere s termálnym nadsvetlíkom. Na 
južnej stene zmenšili dve východné okná a  upravili im zá-
klenky, západné okno zamurovali a ponechali len jeho hor-
ný záklenok ako niku. Zásahy dávame do rozmedzia druhej 
polovice 19. storočia. 

Dvadsiata etapa znamenala osadenie veľkých okenných 
otvorov miestnosti severne vedľa veže a miestnosti južne od 

veže, ktorá bola priečkou oddelená od ostatnej časti lode 
a sprístupnená vchodom z  juhu. Tento priestor predelili na 
dve podlažia a pri južnej stene vytvorili komín. Na západnú 
emporu osadili nový organ, pričom pre transport vybúrali 
časť zábradlia a osekali rebrá klenby. Exteriér omietli cemen-
tovou vrstvou. Zásahy sa uskutočnili v rokoch 1927 – 1929. 

V dvadsiatej prvej fáze upravili okná sakristie šambrá-
nami, v sakristii osadili kamenný portál, rozšírili vstup a zní-
žili jeho prah, znížili jej strechu a zrušili okno do krovu. Že-
lezné dvere z  juhozápadného štítu preosadili na vstup do 
krovu z veže. Zrušili deliacu priečku v južnej lodi a odstránili 
zámurovku južného portálu. Zmenili viaceré okenné otvory, 
niektoré staršie obnovili, vytvorili bifórium na južnej lodi, 
upravili vstup do veže. Na veži zväčšili zvukové otvory okrem 
východného. Klenbu nad severnou loďou stabilizovali zave-
sením na nosné trámy. Staršie operáky upravili prekrytím 
kamennými platňami a na severnej stene vytvorili tri nové 
(pravdepodobne na mieste starších, poškodených opor-
ných pilierov). Realizovali celoplošne nové omietky, väčšinu 
starších obili, v interiéri osadili nové dlažby. V severnej lodi 
osadili pamätník obetiam prvej svetovej vojny a  v  južnej 
pamätnú tabuľu dejín kostola. Našli a čiastočne obnovili go-
tické okno na východnej stene. Odstránili utilitárne zásahy 
v južnej lodi (komín a pod.). Nad západnou arkádou sever-
nej steny vysekali výstupný otvor do severného krovu. Počas 
druhej svetovej vojny vybudovali pod kostolom protiletecký 
kryt prepojením krýpt spojovacími chodbami. V  presbyté-
riu osadili organ. Tieto úpravy sa udiali postupne od roku 
1929/1930 do začiatku 50. rokov 20. storočia. 

Novodobé zásahy v  dvadsiatej druhej a  tretej úprave 
pokrývajú širšie časové rozpätie. Súviseli s nálezom stredo-
vekých nástenných malieb a ich reštaurovaním v 50. rokoch 
20. storočia, neskôr s  reštaurovaním v  80. a  90. rokoch 20. 
storočia. Začiatkom tretieho tisícročia odstránili väčšinu 
omietok na presbytériu a realizovali novú vrstvu. 

V  uvedenom príspevku sme mohli podať len základný 
súhrn poznatkov bez možnosti podrobného reflektovania 
špecifickej problematiky v  jednotlivých etapách, čo musí 
byť predmetom budúcich štúdií. Za najdôležitejší poznatok 
treba považovať nález podoby a rozsahu primárnej fázy s jej 
prekvapivými architektonickými prvkami (nika), i  keď sa-
motné datovanie sa nepodarilo uspokojivo doriešiť. Z prek-
vapivých poznatkov spomeňme apsidovú južnú prístavbu, 
románske datovanie helmice veže, nález neskororománskej 
lizénovej výzdoby jej nároží, potvrdenie primárnosti osade-
nia severného portálu, množstvo stredovekých výzdobných 
úprav, nález presvetlenia južného bočného oltára, románske 
plastické archivolty okien svätyne, archaické valcové prípo-
ry, skoršie datovanie baldachýnov, a pod. Napriek pomerne 
podrobnému poznatkovému objemu niektoré kľúčové mo-
menty čakajú na svoje potvrdenie, alebo vyvrátenie (exis-
tencia „tretej“ apsidy pod dnešnou sakristiou). Podrobnejšie 
je potrebné rozpracovať i  problematiku stavebného tehlo-
vého materiálu, ktorý prebieha naprieč celým stáročným 
vývojom. Nami zistené rozmery a charakteristiky tehál, tva-
roviek, povrchových úprav murív a pod. nie vždy zapadajú 
do zažitých schém, ale často nás nútili revidovať všeobecne 
prijaté názory a upraviť časový horizont ich výskytu. Šamo-
rínsky kostol je takto jedinečnou studnicou poznatkov, ktorá 
môže pomôcť aj pri výskumoch iných sakrálnych objektov 
tohto regiónu. ■

Nárožné kvádrovanie z renesančnej etapy na juhovýchodnom nároží lode. 
Foto: autori.
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Cez množstvo malých dedín rozo-
siatych po nekonečnej rovine vedú 

cesty lemované agátmi; medzi nimi sa 
ako oáza vynímajú Hubice (v minulosti 
Gomba, pozn. autora) so svojou krás-
nou záhradou a vkusným, pekným kaš-
tieľom. Podlahu budovy stojacej v  záh-
rade zdobenej tým najvyhľadávanejším 
rastlinstvom pokrýva mozaika. Jeho in-
teriér je doslova preplnený vyberanými 
klenotmi umenia. Sotva v ňom nájdeme 
priestor, ktorého steny by úplne nezak-
rývali hodnotné olejomaľby. Na poli-
ciach sklenených vitrín stojacich medzi 
nimi sú uložené starožitnosti a prírodné 
kuriozity. Obrazy sú väčšinou cennejšími 
dielami novších škôl. Medzi starožitnosťami z Pompejí a Herku-
lanea zaujme i predmet domáceho pôvodu, jedna pozlátená, 
strieborná čaša s vročením 1589 s maďarským nápisom, ktorý 
ju označuje za cechový pohár. Je to azda jeden z  najstarších 
maďarských textov na práci takéhoto druhu. Všetky tieto po-
klady boli zhromaždené vďaka úsiliu jedného človeka ... zosnu-
lého Ľudovíta Udvarnokiho. Aká škoda, že jeho snaženie už po 
tak krátkom čase vykazuje stopy pustnutia! Mnohé sa už strati-
lo na tomto skromnom, malom mieste.1

V tomto krátkom texte je výstižne vyjadrená krása priesto-
ru (parku), samotného objektu (kaštieľa), ako aj výbavy jeho 
interiéru prostredníctvom istotne hodnotných zbierkových 
predmetov a artefaktov. Ale tiež je v ňom vyjadrená ľútosť nad 
pustnutím v rukách nového majiteľa (čo by asi napísal A. Ipo-
lyi dnes?). Priblížme si radšej niekoľko podstatných informácií 
viažucich sa na históriu miesta a samotného kaštieľa.

Prvá písomná zmienka o obci (ako Gumba) je doložená 
rokom 1293.2 V tomto období už stál v obci neskororomán-
sky Kostol Navštívenia Panny Márie, ktorého vznik je datova-
ný do druhej polovice 13. storočia.3 Najstaršie dejiny obce sú 
zahalené miernym oparom nejasností a nie je nám aktuálne 
známa ani lokalizácia a  hmotné pozostatky najstarších kú-
rií rodov prebývajúcich dlhodobo v obci: Aranyassi, Molnár, 
Csorba, Beely. Podstatne viac informácií je k  dispozícii od 
konca 17. storočia. Tieto poznatky boli zosumarizované v ar-
chívnom výskume,4 ktorý obsahuje veľké množstvo zaujíma-
vých a často detailných údajov, najmä z poslednej pätiny 19. 
storočia, teda z obdobia poslednej hodnotnej úpravy kaštie-
ľa a  jeho areálu. Časť textu archívneho výskumu na tomto 
mieste citujeme:

Do poslednej tretiny 17. storočia patrili Hubice miestnym 
zemianskym rodom, ktoré bývali v kúriách. Najzámožnejšou 
šľachtickou famíliou boli príslušníci rodu Aranyassi (Aranya-
sy). 1. decembra 1669 sestry Alžbeta Aranyasyová a Helena 
Aranyasyová pre nutné finančné výdavky a dlhy po starom 
otcovi Pavlovi Aranyassim predali všetky svoje dedičné ma-
jetky, zdedené po nebohom otcovi Michalovi Aranyassim, 
ostrihomskému arcibiskupovi Jurajovi Szelepchényimu. Ar-
cibiskup krátko nato zakúpené statky odovzdal svojmu sy-
novcovi Jánovi Maholányovi (Maholányi) (*1637 †1699).5

Kaštieľ Hubice – zabudnutá krása, 
miznúce hodnoty
Poznámky k architektonicko-historickému a umeleckohistorickému výskumu

MARIAN HAVLÍK
TOMÁŠ JANURA

1. Priečelie kaštieľa – kresba uverejnená v časopise Vasárnapi Újság, 1858. Zdroj: Archív PÚ SR.

2. Hubice na mape prvého vojenského mapovania z rokov 1782 – 1784. 
Zdroj: Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapest, Térképtár.
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Alžbeta Aranyasyová predala aj „svoj murovaný dom 
inak šľachtickú kúriu Aranyassi-Rakoviczkovskú“, ktorú 
postavil jej starý otec Pavol Aranyassi. Alžbetina kúria sa 
nachádzala na západnej strane od „domu arcibiskupa“, po-
staveného v  Hubiciach.6 Helena Aranyasyová odovzdala 
do arcibiskupových rúk dve vlastné kúrie s príslušnými po-
zemkami. K prvej kúrii „v najbližsom susedstve“ z východ-
nej strany „arcibiskupovho domu“ patrili oráčiny a usadlos-
ti s rybníkom vedľa kráľovskej cesty v Hubiciach. Súčasťou 
predaja bola i ďalšia kúria, ktorá sa rozkladala zo severnej 
strany od „arcibiskupovho domu“ a  prináležal k  nej les 
a majer Beczháza (chotárna časť Hubíc) a ovocný sad nazý-
vaný Beregh s rybníkom.7 

V nasledujúcom roku od získania Hubíc Jánovi Maholá-
nyovi 2. júna 1670 na žiadosť vplyvného strýka Juraja Sze-
lepchényiho daroval Leopold I. neďaleké panstvo a  hrad 
Eberhard (dnes Malinovo). O  vlastníctvo Eberhardu sa Ján 
spočiatku delil s ďalšími Szelepchényiho synovcami – Mar-
tinom Dékányom, Štefanom Kordicsom – a  potomstvom 
nebohého Ladislava Bokrosa.8 Až po smrti arcibiskupa Sze-
lepchényiho v roku 1685 a dohodách s príbuznými sa jedi-
ným vlastníkom eberhardského panstva stal Ján Maholány.9 

Medzitým už Maholány získal významné posty cisársko-krá-
ľovského radcu a uhorského kancelára a povýšili ho do ba-
rónskeho stavu.10

Podľa poslednej vôle Jána Maholánya z 27. marca 1699 
sa dedičmi eberhardského panstva, domu za hradbami 
Prešporka a  žitnoostrovských majetkov vrátane Hubíc stali 
Jánovi mladší synovia – barón Jozef Maholány a barón To-
máš Maholány (*1680 †1727). Pre najstaršieho syna baróna 
Antona Maholánya (†1724) otec určil dom za hradbami Tr-
navy, majetkové podiely v panstvách Ráró (dnes Ásványráró) 
v Rábskej stolici a Dobrá Voda v Nitrianskej stolici.11

Keď otec zomrel, synovia sa napriek testamentu rozhodli 
o  uskutočnenie majetkovej deľby, ktorá čiastočne pozme-
nila spomínanú poslednú vôľu. Anton Maholány získal zo 
žitnoostrovských majetkov mladších bratov dediny Hubice 
a Madarás (miestna časť Janík) „spolu so stavbami“, ktoré sa 
tu nachádzali. Následne tieto stavby pred rokom 1702 „ná-
kladne prestaval“.12 

Po obsadení Prešporskej stolice vojskami Františka II. Rá-
kócziho sa na príkaz kniežaťa urobil súpis skonfiškovaných 
majetkov stúpencov Leopolda I. Sumár zhabaných statkov 
dohotovili 4. októbra 1704 a  v  jeho  rámci sa ako majetok 
Antona Maholányiho spomínal „kaštieľ Hubice“. Kaštieľ bol 
„veľmi dobre zabezpečený“, čo znamenalo, že zodpovedal 
vtedajšiemu štandardu na bývanie. Stavba však pri posled-
nom prechode povstaleckého vojska utrpela čiastočné ško-
dy a čiastočne bola poborená. V blízkosti kaštieľa stál majer 
a nachádzal sa rybník.13 Hubické panstvo v tom čase tvorili 

celé dediny Hubice, Madaras a  majer Peter-
falva. Majetkové podiely malo panstvo v de-
dinách Kürth (dnes Ohrady), Dolné Topoľ-
níky, Vámosfalu (dnes Horné Mýto) a  Dolný 
Štál. Súčasťou panstva bola aj kúria z  pále-
ných tehál v zemepanskom meste Dunajská 
Streda.14  

Barón Anton Maholányi nezanechal po 
sebe žiadne potomstvo a  majetok v  Hubi-
ciach prešiel na jeho mladšieho brata baróna 
Tomáša Maholányiho, ktorý vlastnil panstvo 
Eberhard, ako je uvedené vyššie. Potomkovia 
baróna Tomáša si podelili rodové statky, a tak 
sa panstvo v  Hubiciach stalo vlastníctvom 
Tomášovej dcéry barónky Juliany Maholány-
iovej (*1716), druhej manželky grófa Ladisla-
va st. Forgácha (*1699 †1778).15

Prostredníctvom Juliany Maholányiovej 
sa kaštieľ v  Hubiciach dostal do rúk gýmeš-
skej línie rodu Forgách. Po smrti Ladislava 
st. Forgácha sa dedičmi hubických majetkov 
stali deti z  jeho druhého manželstva s Julia-4. Mapa Hubíc z roku 1838. Zdroj: MV SR, ŠAB, f. Zbierka máp a plánov, i. č. 236, tubus 186.

3. Rizalit na uličnom priečelí kaštieľa. Foto: M. Havlík.
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nou – gróf Ladislav ml. Forgách (*1738 †1808), ktorý sa zdr-
žiaval skôr na rodových statkoch v Nitrianskej stolici na pan-
stvách Čachtice a Gýmeš; grófka Judita Forgáchová (*1747 
†1827), ktorá sa zdržiavala na území Prešporskej stolice, teda 
aj v Hubiciach; a gróf Ján Forgách.16

Spomínaní bratia Ladislav Forgách a Ján Forgách zomreli 
bez zanechania potomstva, a tak sa jedinou dedičkou pan-
stva Hubice stala ich sestra Judita Forgáchová, ktorá 14. ok-
tóbra 1815 prenechala celé panstvo svojmu zaťovi Ignácovi 
Véghovi (*1763 †1820), prvému podnotárovi Fejérskej stoli-
ce. Ignác bol v tom čase vdovcom po nebohej Juditinej dcé-
re Alojzii Bertalanffyovej (*1766 †1792). Vtedy tvorili panstvo 
Hubice usadlosti v  zemepanskom meste Senec, dedinách 
Hubice, Studené, Eberhard, Madaras, Sap, Limbach, Grinava 
(miestna časť Pezinka) a majer Svätá Alžbeta (dnes Alžbetin 
Dvor – miestna časť Miloslavova).17

Pre Ignáca Végha, zdržiavajúceho sa na území Fejérskej 
stolice, Hubice nepredstavovali potenciálne sídlo, a preto on 
alebo jeho potomstvo niekedy medzi rokmi 1815 – 1830 pre-
dal odkázané panstvo Ľudovítovi Udvarnokymu (†1845).18 

V roku 1830 už Ľudovít pravdepodobne vlastnil panstvo Hu-
bice, pretože 4. augusta 1830 odkúpil od Jána Tersztyánsz-
keho za 5 000 zlatých konvenčnej meny kuriálne pozemkové 
podiely v Hubiciach, Studenom, Madarase, Limbachu, Sape, 
Grinave a Senci. Tersztyánszky dostal tieto podiely z panstva 
Hubice ešte od spomínanej grófky Judity Forgáchovej.19

Ľudovít Udvarnoky patril k úspešným predstaviteľom ze-
mianstva, ktorému sa vďaka odbornému právnickému vzde-
laniu podarilo vyšvihnúť medzi predstaviteľov zámožnej 
strednej šľachty v úzkom kontakte s aristokraciou. V priebe-
hu 30. rokov 19. storočia skupoval viaceré majetky v blízkom 
okolí Hubíc, aby zväčšil získané panstvo. Ľudovít sa veľmi 
často zdržiaval na viedenskom cisárskom dvore, keďže pô-
sobil ako cisársko-kráľovský dvorský agent, ktorého úlohou 
bolo sprostredkovanie kontaktov a vybavovanie rôznych zá-
ležitostí pre Prešporskú stolicu.20 Z Ľudovítovej funkcie by sa 
dalo vydedukovať, že projektantom klasicistického kaštieľa 
v  Hubiciach bol pravdepodobne architekt z  viedenského 
okruhu, čo v budúcnosti môže potvrdiť alebo vyvrátiť objav 
doteraz neznámeho prameňa.

Rod Udvarnoky ostal majiteľom panstva Hubice až do 

konca roku 1861. Vtedy došlo k  predaju panstva, pretože 
29.  januára 1862 požiadal advokát Karol Samarjai o zmenu 
zápisu majiteľa v pozemkovej knihe Hubíc. Advokát vystu-
poval v  mene cisársko-kráľovského komorníka Júliusa Jan-
kovicha (*1834 †1882), zdržiavajúceho sa na majetkoch vo 
Fejérskej stolici a v Budapešti.21

Od januára 1882 bol novým vlastníkom panstva Hubice 
rytier Eduard Wiener von Welten (*1822 †1886), pochádza-
júci z predlitavskej časti Rakúsko-Uhorska. Eduard bol rakús-
kym veľkoobchodníkom a  bankárom. Stál na čele vlastnej 
banky a vymenovali ho aj za prezidenta Österreichische Cre-
ditanstalt. V roku 1869 si nechal postaviť palác na Schwarzen-
berger Platz vo Viedni.22

Po smrti otca sa kaštieľ v  Hubiciach stal majetkom 
mladšieho syna rytiera Rudolfa Wienera von Welten (*1864 
†1938). Počas tohto obdobia rezidencia slúžila iba ako príle-
žitostné sídlo, ktoré navštívil na viac dní predovšetkým v me-
siacoch jún až august. V ostatných mesiacoch sa tu zdržiaval 
okolo dvoch dní. Rudolf trvalo pobýval skôr vo viedenskom 
paláci a v dolnorakúskom kaštieli Leopoldsdorf.23

Ku prestavbe kaštieľa v Hubiciach pristúpil nový majiteľ 
v  roku 1888. V máji 1888 sa zaplatilo za nasledovné práce: 
prešporskému sklenárovi Jozefovi Strecekovi za výrobu 
okenných sklenených tabúľ 10 zlatých 26 denárov, Slovákovi 
Martinovi Trenikovi za osadenie okenných tabúľ do rámov 1 
zlatý 55 denárov, za stolárske práce stolárom Andrejovi Was-
sovi a Ignácovi Wassovi 61 zlatých 80 denárov, za položenie 
kameňa murárovi Jánovi Blahóvi 6 zlatých 50 denárov, za 
rôzne debnárske práce šamorínskym debnárom Pollacseko-
vi a Hussákovi 3 zlaté 15 denárov, za murárske práce murá-
rom Jánovi Blahóvi a Štefanovi Voszekovi 31 zlatých 20 de-
nárov, tesárovi Rothovi za opravu šindľovej strechy 5 zlatých 
60 denárov.24

V  júni 1888 sa zaplatilo za nasledovné práce: Slovákovi 
Martinovi Trenikovi za osadenie okenných tabúľ do rámov 2 
zlaté 35 denárov, Slovákovi Jánovi Peczkóvi za opravu skle-
nených tabúľ 2 zlaté 78 denárov, za stolárske práce stolárom 
Andrejovi Wassovi a Ignácovi Wassovi 55 zlatých 80 denárov, 
za murárske práce murárom Jánovi Blahóvi a Štefanovi Vos-
zekovi 37 zlatých 70 denárov, za dopravu materiálu a prís-
trojov na utvorenie mozaiky z Viedne od mozaikára Oderiga 

5. – 6. Detaily terazzovej podlahy vo vestibule. Foto: M. Havlík. 
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do Hubíc 34 zlatých 69 denárov, u Stei-
nera sa zaplatilo za farby pre kaštieľ 15 
zlatých 20 denárov.25

V júli 1888 sa zaplatilo za nasledov-
né práce: za dopravu mozaikára Ode-
riga do Hubíc 94 denárov, za natiera-
nie parkiet gitom strojárovi Skalovi 3 
zlaté 50 denárov, za murárske práce 
murárovi Jánovi Blahóvi 2 zlaté 60 de-
nárov, za dva kusy záhradných lámp 
od Jozefa Streceka 1 zlatý 30 denárov, 
Bratom Steinerovcom z  Prešporka za 
dodávku farieb a  laku 13 zlatých 37 
denárov, murárskemu palierovi Fran-
zovi Ebertovi za výstavbu kaštieľskeho 
balkóna a položenie kamennej podla-
hy balkóna 10 zlatých 30 denárov, Slo-
vákovi Jánovi Peckóvi za osadenie pri 
prácach poškodených okien 2 zlaté 27 
denárov.26

V auguste 1888 sa zaplatilo za na-
sledovné práce: za olejové farby a  lak 
u  Bratov Steinerovcov v  Prešporku 9 zlatých 20 denárov, 
za parkety stolárom Andrejovi Wassovi a  Ignácovi Wassovi 
16 zlatých 20 denárov, za murárske práce murárovi Jánovi 
Blahóvi 4 zlaté 40 denárov, za politúrovanie a opravu nábyt-
ku od Mitterhausera z Prešporku stolárovi Andrejovi Wasso-
vi 23 zlatých 80 denárov, za dopravenie kamenných erbov 
z Körtvelesu 77 denárov.27

V októbri 1888 sa zaplatilo za nasledovné práce: za bielu 
izbovú kachľovú pec pre knižnicu kaštieľa od kachliara Lech-
nera z Prešporku 36 zlatých, za dopravu predmetov na tapa-
círovanie od firmy Winterovi synovia z Prešporku 3 zlaté 14 
denárov, klampiarovi Franzovi Bergerovi zo Štvrtku na Ostro-
ve za opravu strešných odkvapov 2 zlaté, za bielu kachľovú 
pec od kachliara Lechnera a dve kachľové pece 73 zlatých.28

V novembri 1888 sa zaplatilo za výdavky pri tapacírova-
ní, lakovaní a farbení nábytku. V decembri 1888 sa zaplatilo 
Pavlovi Slobodovi zo Šamorína za kozub v salóne 5 zlatých. 
V januári 1889 sa osadili za prítomnosti kachliara Lechnera 
kachľové pece na svoje miesta. V máji 1889 osadil na kaš-
tieľ klampiar Franz Berger nové dažďové odkvapy za 20 
zlatých.29

Menšie úpravy na kaštieli a zariaďovanie interiéru pre-
biehali ešte v dvoch nasledujúcich rokoch. V júni 1890 do 
kaštieľa prišiel prešporský maliar Jozef Gottl, aby za 50 
zlatých vymaľoval záhradný salón a  verandu. V  júli 1891 
maliar Rommnick z Prešporka vymaľoval strop, steny sály, 
dvere sály a sklenené balkónové dvere na bielo so zlatým 
obrúbením a  natrel na zeleno dvere ostatných salónov. 
Celkovo zato dostal 490 zlatých. V septembri 1891 sa defi-
nitívne ukončili opravy a vyplatilo sa za nasledovné práce: 
za maliarske a natieračské práce v biliardovej izbe – plafó-
nu, okien a dverí 92 zlatých 10 denárov, Cigánovi Jurajovi 
Szalaiovi za rámy na tapety 1 zlatý 50 denárov, poklada-
čovi parkiet Siegmundovi 20 zlatých, nástupcom Karola 
Lechnera za staronemeckú olivovozelenú kachľovú pec 75 
zlatých.30 

Na základe podrobného účtovného materiálu sa dá cha-
rakterizovať aj stavebná činnosť v  areáli kaštieľa a  parku. 
V roku 1896 pri príležitosti Mileniárnej výstavy v Budapešti 
postavili v parku vodnú vežu. V roku 1898 vznikol plavecký 

bazén. V roku 1901 stavali kaplnku. V roku 1902 stavali tzv. 
Fremdhaus a investovalo sa aj do opráv Gästehausu.31

Cena práce a materiálov v 80. rokoch 19. storočia:32

• stolár Andrej Wass dostal za jeden pracovný deň 1 zlatý 
80 denárov 

• murár Ján Blahó dostal za jeden pracovný deň 1 zlatý 
30 denárov

• 10 vedier okrovožltej farby 1 zlatý 20 denárov
• 1 fľaša politúrového laku 60 denárov.

Stavba v  slohovej podstate klasicistického kaštieľa je 
podľa archívnych prameňov datovaná do začiatku 30. rokov 
19. storočia. Článok v Budapesti Látogatók Lapja uverejnený 
v roku 1894 datuje jeho vznik do roku 1836,33 jeho stavební-
kom bol Ľudovít Udvarnoky, ktorého erb bol súčasťou štítu 
portika priečelnej fasády (obr. 1) pokiaľ ho nenahradil – pod-
ľa archívneho prameňa zrejme v roku 1888 – erb rytiera Ru-
dolfa Wienera von Welten34. 

Podľa archívnych prameňov na mieste klasicistického 
kaštieľa stál starší, vari už renesančný alebo renesančno-ba-
rokový kaštieľ. Trojkrídlovú stavbu na pôdoryse písmena „U“ 
zachytávajú prvé dve mapy vojenského mapovania Rakús-
ko-Uhorska, pričom mapa druhého mapovania zachytáva 
aj spojovací múr medzi bočnými krídlami na južnej strane 
(obr. 2). V  literatúre uvádzaný predpoklad, že objekt je po-
stavený na starších základoch nebol aktuálnym výskumom 
potvrdený35. 

Konfrontácia s odkrytými murivami umožňovala defino-
vať celú viditeľnú stavebnú hmotu ako súčasť jednej – klasi-
cistickej – stavebnej etapy. Novopostavený objekt sa tak za-
radil medzi množstvo klasicistických kaštieľov stavaných od 
začiatku 19. storočia na území dnešného Slovenska, pričom 
i v blízkom susedstve (dnešný okres Dunajská Streda) bolo 
postavených niekoľko zaujímavých empírových a klasicistic-
kých architektúr šľachtických kaštieľov a kúrií. 

Na konci prvej tretiny 19. storočia36 je v  celom rozsahu 
z tehlového muriva postavený blokový obdĺžnikový objekt, 
čiastočne podpivničený pod západnou časťou južného trak-
tu kaštieľa. Zastrešený je typom valbovej strechy s  pôvod-

7. Erb rytiera Wiener von Welten v štíte na priečelí. Foto: M. Havlík.
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nou drevenou – šindľovou krytinou. Klasicizmus ako sloh je 
pre objekt kaštieľa určujúcim faktorom, ktorému sú podria-
dené architektonické celky, výtvarné a umeleckoremeselné 
prvky. Charakterizuje ho jasná tektonickosť a  vyváženosť 
architektonických detailov. Členitosť a  plastickosť fasád je 
oproti bohatým formám plastickej výzdoby predchádzajú-
ceho barokového slohu typicky strohá. Fasády, až na malú 
časť stredového rizalitu na prízemí severnej fasády (páso-
vá rustika), sú hladké, tlmenú plasticitu dotvárajú aj plytké 
bočné (priečelie) a stredný (severná fasáda) rizality. Gradácia 
v hmote a výtvarnom pôsobení je tak sústredená do už spo-
menutej hmoty portika s jemným, v geometrickej forme jed-
noduchým mrežovým zábradlím (obr. 3). Tektoniku dotvára-
jú plastické prvky – kamenný soklový obklad, kordónová, 
priebežná parapetná a korunná rímsa. Jednoducho, v súlade 
s architektonickým štýlom sú vytvorené kamenné detaily – 

nadokenné a podokenné rímsy, sokel, obruby suterénových 
okien, odrazníkové kamene. Fasády boli podľa sondážneho 
zistenia monochrómne, pôvodnú, decentnú farebnosť tvoril 
jemný (v zmysle farebného akcentu) okrový náter.  

V súvislosti s pôdorysnou podobou kaštieľa, tak, ako je 
zachytená na mape z  roku 1838 (obr. 4) je potrebné upo-
zorniť na istú disproporciu, na chýbajúcu hmotu výrazného 
stredového rizalitu vyznačeného aj na fasáde orientovanej 
do parku. Výskum túto hmotu nepotvrdil, neboli zistené ani 
sekundárne stavebné zásahy, ktoré by viedli k poznaniu o jej 
odstránení v rámci neskorších stavebných úprav vykonáva-
ných v a po roku 1888. Na fasáde nachádzame plytký rizalit 
stavebne intaktne prepojený s murivami po jeho stranách. 
Stopy po zvyšku prípadného výrazného rizalitu neboli vizu-
álnym prieskumom zistené ani v teréne pred strednou čas-
ťou fasády obrátenej do parku. Domnievame sa, že ak je toto 
zobrazenie pravdivé a vychádzajúce z  istej skutočnosti, tak 
môže zobrazovať nízku (prízemnú) konštrukciu drevenú či 
kovovú portika s jednoduchou terasou na vrchole a možno 
aj samostatným schodiskom zo strany exteriéru.

Tiež vnútorná pôdorysná dispozícia má vo svojej podsta-
te novú slohovú podobu. Jasne a  precízne je formulovaná 
vnútorná dispozícia charakteristická pomerne výrazným od-
klonom od tradičného dvoj- alebo trojtraktového riešenia re-
nesančných a barokových šľachtických sídiel. Bloková stavba 
umiestnená do hĺbky parku tak nemusí orientovať menej 
významné priestory do vnútorného dvora. Architekt v tom-
to objekte vytvoril dispozične aj funkčne moderné riešenie 
s jasným definovaním reprezentačných a obytných priesto-
rov. Ústredným bodom je centrálna časť kaštieľa (v strednej 
časti bloku) – na prízemí so vstupnou halou a slávnostnou 
sálou so stropom presahujúcim až do podkrovia na poscho-
dí. Denné miestnosti v  južnom trakte a spálne umiestnené 
do severnej a severovýchodnej časti kaštieľa sú propagáciou 
moderného usporiadania a organizácie obytného priestoru. 
Z centrálneho (hlavného) vstupu do objektu umiestneného 
v stredovej osi priečelia – pod výstavným portikom – sa vchá-
dza do vestibulu, stĺpovej haly s jasným odkazom na antickú 
architektúru, ktorý sprostredkuje štvorica kamenných stĺpov 
nesúcich architrávový systém stropu, spoločne s náznakom 
slepých arkád na hlavných stenách haly. Terazzová podlaha 
je rovnako ako brvnový systém stropu delená na jednotlivé 
polia. Bordúrové pásy členia podlahu na 9 polí, v ich centre 
sú umiestnené rozety, v rohoch jednotlivých polí potom sil-
ne štylizované palmetové ornamenty charakteristické pre 
celé obdobie klasicizmu (obr. 5, 6). 

Po stranách južného traktu prízemia sú umiestnené saló-
ny, severný trakt je vyhradený hlavnému schodisku, dvojici 
kuchynských priestorov v  západnom a  východnom závere 
prízemia, bočnému schodisku a  sekundárnym priestorom 
s  prevažne hospodárskou funkciou, resp. obytných pries-
torov nižšieho štandardu. Hlavným, dvakrát pravouhlo za-
lomeným schodiskom sa vystúpi do schodiskovej haly na 
poschodí, z ktorej sa vchádza do ústrednej sály, ale tiež do 
obytných priestorov severného obytného traktu. Z  hlavnej 
sály sa potom širokými dvernými otvormi usporiadanými 
v  línii pri južnom obvodovom múre prechádza do aditívne 
radených miestností južného traktu. Estetický účinok na 
tomto podlaží graduje, prevýšená slávnostná sála je vo verti-
kálnej línii ďalej podporovaná prístennými pilastrami ukon-
čenými dekoratívnymi hlavicami a maľbou na strope a vlyse 
pod plochým fabionom. Zo sály sa trojicou francúzskych 

8. Pec od firmy Hermanna Heima a detail dvierok. Foto: M. Havlík.
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okien (dverí) vystupuje na terasu výstavného trojosového 
portika. Vysoké kamenné stĺpy s iónskym typom hlavíc, po-
ložené na masívne kubické postamenty nesú trojuholníkový 
štít, v strede ktorého je umiestnený už spomenutý kamenný 
erb posledného vlastníka panstva (obr. 7). Z primárneho sta-
vebného obdobia ako aj z úprav vykonaných od roku 1888 
do začiatku 20. storočia zostalo zachované v pôvodnej hmo-
te a  výraze takmer všetko. V  priestoroch nachádzame pô-
vodné dverné výplne s kazetovými vzormi, ktorý sa opakuje 
v  niekoľkých variantoch podľa charakteru (funkcie) miest-
nosti ale aj podľa šírky priečky, do ktorej sú vsadené, zacho-
vané sú historické typy okien s vnútornými okenicami ako aj 
so žalúziovými obločnicami. V objekte stúpame po historic-
kých dlažbách a mozaikových parketových podlahách a hoci 
všetky tieto prvky sú dramaticky devastované až na hranicu 
materiálovej existencie, sú zachované (zatiaľ) v spôsobe, kto-
rý by umožnil ich presnú rekonštrukciu v tvare, konštrukcii 
a farebnosti.

Originálnym a pre svoje obdobie veľmi moderným spô-
sobom bolo zabezpečované vykurovanie, najmä priestor 
na poschodí. Teplovzdušné vykurovanie bolo evidentne 
(poznanie z  výskumu) projektované architektom stavby 
v  samom počiatku. Hoci sa neskôr spôsob zabezpečenia 
ohrievania vzduchu zmenil zásadným spôsobom, systém 
šácht rozvádzajúcich teplo vytvorených v  hrúbke trakto-
vého múru a hlavných priečok napojených na uzlové body 
v kuchynských priestoroch, ako aj ich vyústenie nad podlahu 
miestností svedčí o pôvodnosti zámeru a najmä plnej funkč-
nosti, keďže tento spôsob nebol až do obdobia po roku 1945 
menený. Tento špecifický vykurovací systém dopĺňala dvo-
jica krbových telies vo východnej časti kaštieľa a zrejme aj 
niekoľko pecí (výmenníkov tepla) a sálavých pecí umiestne-
ných pri kuchynských priestoroch. V  jednom prípade bolo 
teplo zabezpečované starším klasickým spôsobom – prikla-
dací otvor kúreniska bol situovaný do veľkého západného 
kuchynského priestoru. V  prvých rokoch 20. storočia – už 
zástupcami nového vlastníka (Wiener-Welten) – bola vyko-
naná zásadná modernizácia výroby teplého vzduchu. Do pô-
vodných oválnych priestorov v rohoch oboch dymníkových 
častí kuchýň na prízemí sú vložené špeciálne moderné pece, 
vyrobené do týchto priestorov firmou Hermanna Heima (obr. 
8 a detail), označované typovo ako Meidingerská pec.37 Ako 
vidno na dvierkach pece, vyrobené boli v období, v ktorom 
vo Viedni vládla secesia.

Samostatnou technickou a  konštrukčnou hodnotou je 
konštrukcia krovu (obr. 9). Moderný spôsob tzv. skružovej 
konštrukcie bol na  tomto objekte aplikovaný v  ranom štá-
diu jeho rozšírenia v rámci habsburskej monarchie, resp. jej 
uhorskej časti.38 

Rozvoj hubického panstva je jednoznačne spojený s vlast-
níctvom rodiny Wiener Welten. Okrem už uvedených, najmä 
interiérových úprav kaštieľa realizovaných v  rokoch 1888 až 
1891 pokračoval rozvoj aj v  priestoroch rozsiahleho parku. 
Tieto zmeny už sú spojené s menom Rudolf von Wiener-Wel-
ten (1864 – 1938), syna Eduarda, rytiera von Wiener-Welten, 
ktorý panstvo Hubice kúpil v roku 1882. Tak v roku 1896 bola 
postavená v parku vodná veža, v  roku 1898 prírodný bazén 
na kúpanie, v  roku 1901 secesná kaplnka (rodinná krypta?)
s použitými orientálnymi motívmi,39 (obr. 10-12). V roku 1902 
upravuje objekty uvedené ako gästehaus a fremdhaus.40 

Park, a teda ani stavby v parku neboli predmetom výsku-
mu a môžeme iba dúfať, že v blízkej budúcnosti im tiež bude 

venovaná náležitá pozornosť. Snáď sa tak stane ešte pred 
ich definitívnym znehodnotením, či zánikom. Myslím, že ne-
deliteľnou súčasťou uvedeného súboru objektov v  parku je 
kamenný most v zadnej časti parku a stajňa s polygonálnym 
pôdorysom, ktorá je už vari jediným hmotným odkazom na 
slávnu históriu žrebčína s  chovom plnokrvníkov v  Gombe, 
ktorý založil Rudolf von Wiener-Welten. Kone z jeho stajne vy-
hrali viacero známych a uznávaných dostihov. Jeden z prvých 
– plnokrvník Gomba – vyhral viacero pretekov. Svedectvom 
uznania pre žrebčín v Hubiciach (Gombe) je doposiaľ uspora-
dúvaná cena Gomba na závodisku vo Veľkej Chuchli v Prahe.41 

Ako s mnohými si osud zahral svoju – a v  tomto prípa-
de tragickú – hru aj s  Rudolfom. Rozpad Rakúsko-Uhorska 
a vznik Československej republiky znamenal okrem iného aj 
výraznú snahu o úpravu pozemkového vlastníctva. Zákon č. 
215 z  roku 1919 o  zabraní veľkého pozemkového vlastníc-

9. Konštrukcia krovu, zdvihnuté múriky v pozadí súvisia s prevýšeným 
stropom slávnostnej sály. Foto: M. Havlík.

10. Vodná veža v parku. Foto: M. Havlík.
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tva sa dotkol aj majetkov rodiny Wiener-Welten na Žitnom 
ostrove. Do parcelácie sa dostal aj majetok veľkostatku 
Béke-Gomba. Z toho istého dôvodu dochádza aj k predaju 
kaštieľa s pozemkami v Báči v roku 1921. Tak v celistvosti zo-
stávajú iba jeho panstvá v Dolnom Rakúsku, v obciach Le-
opoldsdorf a Leobersdorf. „Anschluss“ Rakúska v marci 1938 
a jeho pripojenie k fašistickej Nemeckej ríši a arizácia zámku 
v Leobersdorfe42 priviedla Rudolfa ku spáchaniu samovraždy. 
16. augusta 1938 sa postrelil a o tri dni neskôr – 19. augusta 
1938 zomiera na následky strelného poranenia hlavy.43

Kolektívna pamäť potomkov obyvateľov Hubíc, ktorý žili 
v čase, v ktorom panstvo patrilo rodine Wiener-Welten, spo-

mína na rytiera a slobodného pána Rudolfa pozitívne. Vie-
me, že tento sociálny fenomén má časom tendenciu k opti-
malizovaniu a idealizovaniu, stráca kritický odstup. Napriek 
tomu, doposiaľ pestované pozitívne hodnotenie jeho osoby 
môže mať reálne jadro, ak zoberieme do úvahy viaceré dob-
ročinné akcie a podporovanie sociálnych a komunálnych za-
riadení na panstvách v Rakúsku.

Veľkostatok zdedila Rudolfova dcéra Maria Dolores (vy-
datá Prosoroff). Z  tohto obdobia postrádame relevantnú 
mieru informácií. Po vojne bol kaštieľ štátom konfiškovaný. 
V  roku 1947 v  majetkovej záležitosti ohľadne vydania ba-
rokovej skrine z  majetku v  kaštieli Hubice zastupuje Mariu 
Prosoroff bratislavský advokát Otokár Jamnický.44 Príznačné 
pre túto chaotickú dobu sú skôr súpisy (Archív PÚ SR) roz-
kradnutého zariadenia a ich neskoršie policajné vymáhanie. 
S takýmto príbehom sa dá ale stretnúť takmer pri všetkých 
slovenských kaštieľoch v povojnovom období. Dostupné ar-
chívne údaje však nie sú kompletné a kde skončili predmety 
z kaštieľa (nábytok, výtvarné diela, umeleckoremeselné arte-
fakty...) v tejto chvíli nepoznáme.

Zo stavebného aspektu uvedené obdobie (50. a  60. 
roky 20. storočia) nemá charakter koncepčných zásahov do 
slohovo ešte stále uceleného výrazu kaštieľa. Lokálne do-
chádza k  zamurovaniu niektorých dverných otvorov alebo 
prerazeniu otvorov nových. V jednom zo salónov vzniká ja-
visko a hľadisko. Po umiestnení poľnohospodárskej školy do 
objektu sú realizované ďalšie čiastkové úpravy. Na prízemí 
je západný kuchynský priestor priečkami rozdelený na štyri 
menšie miestnosti, priestor pod mandrholcom je zamuro-
vaný a oddelený je dymníkový priestor od zvyšku priestoru. 
Originálny teplovzdušný spôsob vykurovania vytvorený na 
prelome prvej a druhej tretiny 19. storočia a zmodernizova-
ný na začiatku 20. storočia v období „rozkvetu“ socialistickej 
spoločnosti dostáva ťažkú ranu. Paradoxne moderná doba 
začína používať technicky zastarané lokálne kúrenie kach-
ľami na tuhé palivo. Toto vyvolalo nutnosť stavby nových 
piatich komínových telies, zväčša využívajúcich a nadväzu-
júcich na staré teplovzdušné šachty. Cez steny sú do šácht 
prerazené nové otvory na zaústenie dymovodov, nižšie po-
tom vymetacie otvory.  

Aj napriek výrazovo a materiálovo nevhodným zásahom, 
medzi ktoré patria najmä nové povrchové nátery, je mož-
né konštatovať, že tieto zásahy nemali zásadne deštrukč-
ný vplyv na hmotnú podstatu historického výrazu objektu 
a jeho historickú dispozíciu. Toto konštatovanie potvrdzuje 
aj častá voľba tohto objektu do filmárskych projektov. Za 
všetky spomenieme aspoň nezabudnuteľnú Jakubiskovu 
(a Jarošovu) Tisícročnú včelu.

Na objekte, hoci v  technicky a  materiálovo havarijnom 
stave, sú zachované všetky podstatné historické prvky od 
dverí, okien, mreží, podláh až po pôvodné omietky a ich po-
vrchové úpravy najmä šablónovými maľbami. Túto podobu 
kaštieľa následne overoval reštaurátorský výskum, tiež so 
zaujímavými nálezmi najmä v úrovni poschodia. Ale o tom 
niekedy nabudúce.

Záverom vari iba niekoľko osobných spomienok. Výskum 
bol realizovaný na prelome jesene a najmä v zime. Cez nedo-
konalo zadebnené okná sa preháňala meluzína a rozhadzo-
vala mi poznámky po zaprášených a všelijakými proprietami 
zaprataných priestoroch. Cez deravú strechu a prepadnuté 
či prederavené stropy pršalo, eventuálne snežilo dovnút-
ra. Kvapky a vločky snehu presne triafali poznámkový blok 

11. Prírodný bazén v parku. Foto: M. Havlík.

12. Secesná kaplnka v parku. Foto: M. Havlík.

13. Deštruovaný interiér kaštieľa. Foto: M. Havlík.
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a  rozmazávali text a  kresby pracne vytvorené skrehnutými 
prstami. Ale pri práci v exteriéri spočiatku šokujúco, neskôr 
príjemne mi robili spoločnosť vcelku málo plaché tvory. Za-
čas poza chrbát prebehla srnka, zajace ma sledovali so záuj-
mom, ale trochu opatrne z  bezpečnej vzdialenosti. Bažan-
ty na prekvapenie prejavovali pramalý záujem o netypickú 
činnosť osoby nazývanej samostatný bádateľ. Psy a mačky 
naopak prejavovali záujem sami o  seba, teda častejšie psy 
o mačky ako naopak. Ale tichými, no vytrvalými účastníkmi 
mojich snáh o pochopenie architektonickej podstaty objek-
tu a  úvah o  možnostiach navrátenia zašlej slávy a  podoby 
bola skupinka asi siedmich sovičiek, ktoré po strate záujmu 
o netypickú aktivitu v parku plavne a bez hluku sa presunu-
li z  blízkych stromov na akési vzdialené pôjdy. Ale napriek 
tomu všetkému, alebo snáď práve preto má kaštieľ v Hubi-
ciach zvláštne čaro. Zaujal ma svojou modernosťou, skrytou 
nostalgiou a  potenciálom vrátane rozľahlého parku, ktorý 
aktuálne pripomína skôr prales. Ešte stále sú vďaka autentic-

kým prvkom, hoci často na hranici bytia, možnosti obnove-
nia jeho krásy z obdobia, keď feudálov vystriedala moderne 
rozmýšľajúca buržoázia, ktorá ale ešte nezanevrela na krá-
su a  dekorativizmus. V  tomto parku a  v  tomto objekte na-
ozaj nájdete genia loci. Tvorí 
ho príroda, architektonické 
a  technické hodnoty, hod-
noty výtvarné a  historické, 
celkové kultúrne stvárnenie 
prostredia. Napriek ťažším 
pracovným podmienkam 
bola fyzická prítomnosť akosi 
príjemná, čas ubiehal rýchlo. 
Odchádzanie v  podvečer-
nom čase nútilo človeka nez-
riedka k  poslednému obzre-
tiu sa. Obzretiu sa s nádejou, 
že snáď... ■
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41 Jej 90. ročník bol v tomto roku (2016), žiaľ, zrušený.
42 Podľa tzv. norimberských zákonov sa stal Rudolf von Wiener-Welten pl-
ným židom, hoci v tomto období už bol dávno konvertovaný na katolícku 
vieru. Jeho syn Rudolf ml. židovským miešancom prvého stupňa. 
43 Čerpané z viacerých webových stránok, najmä z: http://state.gift/rudolf-
wiener-welten_7432213.html.
44 Komisariát 2, 363/1 (Archív PÚ SR).

Foto: M. Havlík
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V roku 2009 sa v Komárne za-
čal rozsiahly pamiatkový vý-

skum najrozľahlejšej a  v  podstate 
(z hľadiska obstavaného priestoru) 
aj najmohutnejšej stavebnej pa-
miatky Slovenska – pevnostného 
systému mesta Komárno. V  prvej 
fáze výskumu, ktorá sa realizovala 
v rokoch 2009 – 2010, bola pozor-
nosť výskumníkov sústredená na 
najstaršiu súčasť systému – Starú 
pevnosť. Komplexný pamiatkový 
výskum v  Komárne realizoval tím 
špičkových odborníkov na novo-
dobé fortifikácie pod vedením ing.
arch. Alexandra Németha – skú-
seného architekta a  pamiatkara. 
Výskumu sa zúčastnil aj ing. Zdenko Bobáň – odborník na 
biotické súvislosti. Externým a  mimoriadne erudovaným 
spolupracovníkom bol Mgr. Ľudovít Gráfel z Komárna. 

Unifikovaný názov pamiatky, ktorý pochádza asi z 50. ro-
kov 20. storočia, je veľmi lakonický – pevnosť. Okrem toho 
sa používa na bližšie určenie pamiatky termín bastiónová 
pevnosť, čo je odborne správne a  výstižné. Avšak medzi 
zaužívanými pomenovaniami, ktoré sa často vyskytujú aj 
v  literatúre, sa objavuje výraz „protiturecká pevnosť“, čo je 
minimálne odborne nepresné, či dokonca až mierne zavá-
dzajúce. V  odbornej literatúre posledných desaťročí sa pre 
opisované obdobie 16. – 17. storočia totiž dnes už často po-

užíva termín „protiosmanský“, čo asi viac zodpovedá reáliám 
pomenovávaného obdobia. Išlo totiž o expanziu Osmanskej 
ríše, ktorej boli Turci len menšou súčasťou. Veľkú, niekedy 
možno až dominantnú časť expandujúceho vojska totiž tvo-
rili aj neturecké národy, dokonca tiež kresťania (napríklad 
Arméni, balkánske národy a pod.)

Stará pevnosť leží na sútoku riek Váh a  Dunaj, priamo 
pri dnešnom historickom jadre mesta Komárno, od ktorého 
je situovaná východne. Je obkolesená časťou prístavu, sú-
časným mestským parkom (Park Anglia), štvrťou komplex-
nej panelovej bytovej zástavby a  priemyselnými objektmi 
v Envelope, pochádzajúcimi najmä z 19. storočia (napr. areá-
lom bývalej muničnej továrne a elektrárne). Stará pevnosť je 

dnes, spolu s Novou pevnosťou súčasťou Ústrednej 
pevnosti. Ústredná pevnosť je súčasťou polygonál-
neho fortového systému Komárna.

Objekt Starej pevnosti je mnohouholníkového 
blokového charakteru, nepravidelne hviezdicového 
päťcípeho pôdorysu s  dvoma vnútornými nádvo-
riami. Stará pevnost pozostáva z  nasledovných ob-
jektov: I. Bastión – ľavý mestský bastión, II. Bastión 
– pravý mestský bastión, III. Bastión – Vážsky bastión, 
IV. Bastión – Špicatý bastión (v origináli Spitzenbasti-
on), V. Bastión – Dunajský bastión (torzo), 1. kurtina 
– Mestská kurtina, 2. kurtina – Vážska kurtina, 3. kurti-
na – Spojovacia kurtina, 4. kurtina – Dunajská kurtina. 

Objekty pevnosti sú takmer výlučne prízemné 
s  výnimkou Mestského ľavého bastiónu. Vnútorné 
priestory sú členené na viaceré miestnosti, chodby 
a kazematy rôznych rozmerov a s rôznou niveletou 
podlahy. Hlavný prístup k Starej pevnosti je cez Novú 
pevnosť. Hlavný bránový vstup, včítane vjazdu pre 

Pamiatkový výskum  
Starej pevnosti v Komárne

OTO MAKÝŠ

Upravená nová objektová skladba Starej pevnosti, vychádzajúca z historických reálií. Autor: S. Husárová: 
I. Ľavý mestský bastión; II. Pravý mestský bastión; III. Vážsky bastión; IV. Špicatý bastión (Spitzenbastion); 
V. Dunajský bastión (torzo); 1. Mestská kurtina; 2. Vážska kurtina; 3. Spojovacia kurtina; 4. Dunajská kurtina.

Rytina Starej pevnosti z vtáčej perspektívy, zhotovená J. Ledentuom v roku 1639. 
Dobre je na nej vidieť pôvodnú zástavbu pevnosti, zbúranú začiatkom 19. storočia. 
Zdroj: zbierka: P. Horanský.
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menšie motorové vozidlá, je do Starej pevnosti možný cez 
Ferdinandovu bránu, situovanú v pravej časti Mestskej kur-
tiny. Ďalší sekundárny bránový vstup (vjazd pre ešte menšie 
motorové vozidlá) sa nachádza aj v  Dunajskej kurtine. Od 
Ferdinandovej brány sa cez podbránie vstupuje priamo na 
Veľké nádvorie. Odtiaľ sa vstupuje cez chodbu v Spojovacej 
kurtine na Malé nádvorie.

Všetky fasády Veľkého aj Malého nádvoria sú vytvorené 
z režnej neomietanej tehly, na Veľkom nádvorí v mi-
nulosti natreté červenou olejovou farbou, ktorá však 
už najmä v hornej časti fasád zmizla. Všetky fasády 
sú členené rytmicky osadenými oknami a  dverami 
do kazematov. Celok dopĺňa niekoľko väčších vjaz-
dových brán. Vonkajšie fasády pevnosti sú zväčša 
bez otvorov. Dunajská kurtina je však doplnená dvo-
ma sekundárnymi modernými väčšími vjazdovými 
bránami a  v Mestskej kurtine i  Pravom mestskom 
bastióne sú prerazené viaceré novodobé okenné 
a  dverné otvory. Moderné otvory má prerazené aj 
ušnica Ľavého mestského bastiónu a špicatý bastión 
(PL kryt). Vonkajšie fasády sú ponechané v  pôvod-
nom vzhľade režného tehlového muriva. Na vrchu 
murovanej časti fasád je uložená kamenná korunná 
rímsa. Vnútorná fasáda Veľkého nádvoria je ešte do-
plnená pravidelne umiestnenými zapustenými ka-
mennými chrličmi vody.

Strechu Starej pevnosti tvorí zeminový tlmiaci val 
porastený len mačinou. Pod ním ležiace kazematy 
sú pravdepodobne izolované proti zatekajúcej vode 
ílovými násypmi, ktoré môžu byť hrubé aj niekoľko 
decimetrov. Fungujú však aj po zhruba 200 rokoch 
vynikajúco a priesaky vody do interiérov je zvyčajne vidno 
len okolo neodborne zhotovených prierazov.

Vznik a  rozvoj bastiónovej pevnosti (dnešnej Starej 
pevnosti)

Výstavba modernej komárňanskej bastiónovej pevnosti 
na mieste pôvodného stredovekého hradu sa začala prav-
depodobne v  roku 1544. Autorstvo Starej pevnosti nie je 
dodnes jednoznačne určené. Za projektantov – staviteľov 
komárňanskej pevnosti sa v  rôznych zdrojoch uvádzajú 
rôzni autori – napríklad G. F. Testa, D. Castaldo a  Decius,1 
alebo Pietro Ferrabosco, či G. M. Speciecasa.2 Oveľa prav-
depodobnejšie je, že plány zhotovil Francisco Benigno.3 
V polovici 16. storočia sa na stavbe komárňanskej pevnosti 
podieľali aj ďalší projektanti, stavitelia, či stavebný dozor-
covia.4 Francesco de Spatio však po obhliadke v roku 1547 
konštatoval, že práce skoro vôbec nenapredovali a  Miku-
láš zo Salmu sa panovníkovi sťažuje, že nie sú zabezpeče-
né potrebné prostriedky na to, aby stavba prebiehala bez 
problémov. Z roku 1550 sa tiež dozvedáme, že stavba ko-
márňanskej pevnosti je ešte stále len v začiatkoch. 

11. augusta 1551 Osmani napadli nedokončenú pev-
nosť, ale pozorná posádka5 pod vedením Andrása Tarnóc-
zyho útok odrazila.6 V liste z 12.augusta 1551 dal Ferdinand 
I. príkaz na využitie nízkeho stavu vody Dunaja na urých-
lenie stavby základov a  múrov.7 V  septembri 1551 vykonal 
obhliadku stavieb v  Komárne veliteľ viedenského arzená-
lu Alonso de Contrares8 a  konštatoval, že pevnosť nebola 
schopná odraziť ani menší útok. 

Po Michaelovi Schickovi bol za burggrafa vymenovaný 
Prandorfer a na stavby v tomto období (od roku 1553) dohlia-
dal Francisco Benigno, ktorý sa hneď, ako sa dostal do tejto 
funkcie, snažil urýchliť získavanie financií. Z listu S. M. Pallavi-
cininiho z roku 1555 vyplýva, že práce na pevnosti sa pomaly 
rozhýbali.9 V roku 1556 sa už sčasti podarilo dobehnúť omeš-
kané práce, takže na rok 1557 už zostalo len dokončovanie 
opevnenia, ktoré viedol Di Dalmatio Bartolagi pod dohľadom 
Francisca Benigna. V tomto roku navrhol Ján Paksy Maximiliá-
novi, aby dal príkaz na uzavretie Dunaja zapustením dreve-
ných kolov do jeho koryta.10 

Komárňanská bastiónová pevnosť bola podľa hlásenia 
Francisca Benigna ukončená v roku 155711 a stála 85 776 zla-
tých.12 V  roku 1565 posúdil pevnosť taliansky teoretik Carlo 
Theti. Podľa neho však pevnosť bola príliš malá a neschopná 
plniť svoj účel. Theti preto vypracoval návrh na jej niekoľko-
násobné zväčšenie prístavbou piatich či šiestich bastiónov, 
ktoré mali pokračovať za dvoma západnými bastiónmi Sta-
rej pevnosti. Podobný plán sa nakoniec realizoval pri stavbe 
Novej pevnosti v 17. storočí. Podľa Alsasana Daniela Speckla, 
ktorý navštívil pevnosť niekedy v 60. rokoch 16. storočia, by 

Zobrazenie rezu zo zamerania Starej pevnosti z roku 1778 – ide  o posledné známe zachytenie stavu Starej pevnosti pred radikálnou prestavbou 
ich vnútra, vykonanou začiatkom 19. storočia. Dobre je vidieť pôvodnú niveletu terénu nádvoria, ktorá sa zvyšovala v tvare veľkej vlny smerom od 
západu k východu. K jej zarovnaniu došlo pri prestavbe v 19. storočí kedy sa odstránili všetky voľne stojace objekty na nádvorí (s výnimkou niektorých 
pivničných priestorov budov na okraji nádvoria). Bastióny a kurtiny (a tým aj základný pôdorys celej pevnosti) však zostali zachované vo svojom 
základnom tvare. Porovnaním rezu so súčasným stavom sa dali pomerne presne identifikovať dodnes zachované staršie stavebné hmoty. Fotokópia: 
Archív Mestského úradu v Komárne. 

Vzhľad Starej pevnosti na leteckej snímke z roku 2004, zhotovenej ešte pred komplet-
ným odstránením náletových porastov z valov. Foto: Archív Mestského úradu v  Ko-
márne. 



Monument revue   1 / 2016 Veda a výskum42

boli tvorcovia jej plánov urobili lepšie, keby ju boli navrhli ako 
šesťuholníkovú, ešte s jedným bastiónom na východe, čo by 
ju bolo spravilo oveľa väčšou a  silnejšou. Pevnosť považuje 
Speckle za príliš dlhú a úzku a jej úzke kazematy majú príliš 
tenké steny.13

Stavba komárňanskej pevnosti bola neustále ohrozova-
ná osmanskými výjazdmi za korisťou, ako aj nedisciplino-
vanosťou posádky. Tá bola totiž kvôli národnostnej nezná-
šanlivosti (sic!) i  kvôli nevyplácaniu žoldu nejednotná.14 Po 
podpísaní drinopolského mieru nastalo o niečo pokojnejšie 
obdobie, ale menšie šarvátky medzi Osmanmi a posádkami 
uhorských hradov neutíchali. V  roku 1569 sa  na pevnosti 
opäť pracovalo – a to hlavne na vodnej priekope okolo pev-
nosti. Na túto prácu bolo najvhodnejšie zimné obdobie.15 
Nová priekopa sa tiahla pravdepodobne okolo celej západ-
nej strany pevnosti.

Práce tohto obdobia boli často prerušované a ohrozované 
záplavami. Povodeň z jari 1570 poškodila pevnosť natoľko, že 
sa muselo s mnohými prácami začať úplne odznova. Specklem 
spomínané príliš tenké steny boli podmyté vodou, následkom 
čoho sa zrútili (sic!). Obranná kontreskarpa na vážskej strane, 
ako aj stena medzi dvoma západnými bastiónmi (bratislavská 
kurtina) padli za obeť živlu. Oba západné bastióny boli poško-
dené až do základov, preto ich kazematom hrozilo zrútenie.16 

Pod dohľadom hlavného stavebného dozorcu kapitanátu 
Urbana Süessa sa v roku 1572 začalo s rozsiahlymi opravami, 
ktoré trvali do roku 1592.17 Pri opravách sa bral zreteľ aj na 
názory Thetiho a  Speckla. Steny (valy) pevnosti sa postavi-
li o toľko hrubšie, že sa podľa slov Stephana Gerlacha na ich 
vrchu zmestili vedľa seba dva povozy.18 Podľa dvorskej vojen-
skej rady (1577) je nutné opraviť dva menšie bastióny (zrejme 
dunajský a vážsky), ďalej je potrebné lepšie vyhĺbiť priekopu 
a kontreskarpu vytiahnuť do takej výšky, aby zakrývala strieľ-
ne. V tomto roku však ešte stále hrozilo zrútenie jedného zo 
západných bastiónov.19 

V roku 1591 sa Osmani chystali na novú vojnu. Pre deji-
ny komárňanskej pevnosti je dôležitý rok 1594. Osmani totiž 
v  lete tohto roku obsadili mestá Ráb a Tata a chystali sa aj 
na dobytie Komárna. Pevnosť bola síce dobre opevnená, no 
trpela nedostatkom zbraní a  munície, ako aj nedostatkom 
potravín. V máji 1594 sa baša Sinán so stotisícovým vojskom 
pokúsil pevnosť dobyť, ale neúspešne. Väčšina osmanských 
vojsk prišla ku Komárnu 4. októbra 1594 a  onedlho sa za-
čalo s obliehaním pevnosti. Osmani však narazili na húžev-
natý odpor obrancov pevnosti a  nepočítali ani s  výrazne 
chladnou jeseňou, ktorá bola nakoniec hlavným dôvodom 
ukončenia obliehania. Posádka pevnosti odrazila sústrede-
né útoky na jadro pevnostného systému, avšak predsunutá 
pevnôstka sv. Petra, ako aj mesto Komárno pred hradbami 
pevnosti boli zničené. Najviac bola poškodená západná časť 
pevnosti, ako aj silno ostreľované budovy v nej. 

Mikuláš Pálffy poveril opravami pevnosti Španielov Dona 
Juana de Medices a Simona Malatestu.20 Do konca 16. storo-
čia boli opravné práce pravdepodobne ukončené a pevnosť 
bola neskôr posilnená aj niekoľkými palisádovými stavbami. 
Ďalší nájazd na pevnosť – bez začatia obliehania – prebehol 
v roku 1598, avšak neúspešne21 a Komárno sa tak stalo naj-
pevnejším ohnivkom reťaze protiosmanského opevnenia.22 
V roku 1621 Starú pevnosť neúspešne obliehal sedmohrad-
ský vojvoda Gabriel Bethlen. V  dôsledku jeho obliehania 
však opäť úplne vyhorelo mesto Komárno23 a v roku 1663 sa 
výboje Osmanov obnovili.24

Stavba Novej pevnosti a deaktivácia systému

Stará pevnosť zostala v pôvodnom tvare, ako ju vybudo-
vali v 16. storočí. Prehĺbili a rozšírili len vodnú priekopu, ktorá 
ju oddeľovala od mladšej Novej pevnosti. Pred hlavnou brá-
nou Starej pevnosti bol vybudovaný nepravidelný ravelin so 
zalomenou prístupovou cestou, chrániaci vstup do pevnosti. 
Nová pevnosť, vybudovaná v  17. storočí (so začiatkom vý-
stavby v roku 1663), realizovala dávnejšiu myšlienku zosilne-
nia Starej pevnosti. Postavili ju v tvare päťuholníka na väčšej 
rozlohe ako Starú pevnosť a jej dva krajné polbastióny sa za 
vodnou priekopou voľne pripojili k dvom západným bastió-
nom Starej pevnosti. Okolo Starej a Novej pevnosti (Ústred-
nej pevnosti) v tom období postavili i kontreskarpy s krytou 
cestou a  niekoľkými zhromaždiskami. Možno konštatovať, 
že v druhej polovici 17. storočia komárňanská dvojpevnosť 
predstavovala vyspelú fortifikačnú stavbu.25

V  druhej polovici 17.storočia už môžeme hovoriť o  ko-
márňanskom pevnostnom systéme, do ktorého patrili ok-
rem Starej a  Novej pevnosti aj Vážske predmostie (v  tom 
čase palisádové predmostie svätého Mikuláša, neskôr sväté-
ho Filipa) a Dunajské palisádové predmostie (svätého Petra). 
Avšak obrovská povodeň v roku 1682 zničila nielen mesto, 
ale poškodila aj pevnosti. 

Vyčistené Malé nádvorie pevnosti s obnovenými Myšími schodmi a vstupom 
do Špicatého bastiónu. Foto: autor.

Ferdinandova brána predstavuje vstup do vnútra Starej pevnosti. Stav 
v roku 2014 po prvom období reštaurovania. Brána však bola pôvodne asi 
farebná, tak ako je reštaurovaná brána vo viedenskom Hofburgu, čo bude 
zrejme potrebné časom dokončiť. Po stranách sú náznakovo obnovené 
pôvodné strieľne, neskôr zaslepené. Foto: autor. 
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V období Thökölyho povstania a poslednej veľkej výpra-
vy Osmanov proti Viedni sa komárňanský pevnostný sys-
tém opäť dostáva do centra pozornosti. Opravenú pevnosť 
zasiahli posledné boje osmanských vojen v roku 1683, keď 
ju napadli kuruci Imricha Thökölyho. Obliehanie Komárna 
kuruckými vojskami však bolo viac razy neúspešné.26 Po 
podpísaní Satmárskeho mieru (30. apríla 1711), strácajú ko-
márňanské opevnenia na dovtedajšej dôležitosti. Keďže už 
neboli ohrozované žiadnym nepriateľom, ich stav sa postup-
ne zhoršoval. 

Veľké škody spôsobilo mestu i  pevnosti zemetrasenie, 
ktoré otriaslo Komárnom 28. júna 1763. V  nemalej miere 
bola poškodená aj Stará pevnosť, no presné škody nie sú 
známe. Kostoly postavené v Starej a Novej pevnosti však zo-
stali nepoškodené.27 

19. októbra 178228 vyšlo nariadenie Kráľovskej miesto-
držiteľskej rady, podľa ktorého sa mala doterajšia funkcia 
komárňanských pevností zrušiť a  všetko, čo vojsko nepo-
trebovalo, teda budovy v pevnostiach, samotné opevnenia, 
vybavenie pevností, ako aj okolité statky patriace k pevnos-
tiam sa mali vrátiť bývalým vlastníkom alebo Uhorskej ko-
more. Na všetko ostatné bola vyhlásená verejná dražba.

22. apríla 1783 otriaslo mestom 
a  pevnosťou ďalšie veľké zemetra-
senie, ktorého epicentrum bolo pod 
pevnosťou. Pevnosť sa takmer stala 
zrúcaninou, prepadli sa múry budov 
v  nádvorí. Armádne veliteľstvo usú-
dilo, že oprava pevnosti nie je renta-
bilná a odvelilo z nej svoje vojská. 10. 
mája 1784 sa konala verejná dražba. 
Záujem bol ale malý. Budovy, kto-
ré sa nepredali, daroval cisár Jozef II. 
spolu s  pozemkami pevnosti mestu 
Komárno. V pevnosti boli umiestnené 
mestské sklady a  väzenia.29 Napriek 
zemetraseniu i predaju sa pevnosť za-
chovala, čo bolo ocenené už na začiat-
ku 19. storočia – v čase napoleonských 
vojen.

Prestavba bastiónovej pevnosti, vybudovanie 
polygonálneho fortového systému

V tejto etape došlo k rýchlej modernizácii pevnosti (1807 
– 1813), vybudovala sa Envelopa a  obvodové predsunuté 
opevnenia, znížila sa silueta Starej pevnosti asanáciou zás-
tavby na Veľkom nádvorí a úpravou streleckých postavení na 
valoch, realizovala sa reprofilácia valov (odstránenie tabletov 
a  všetkých prečnievajúcich častí), prestavba Spitzenbastió-
nu na sklad strelného prachu, výstavba kontragárd a zväč-
šenie ravelinov pred Korunnou hradbou, v  Novej pevnosti 
výstavba Kasárenskej budovy (1810) a  Veliteľskej budovy 
(1815). Zároveň bola zadaná rozsiahla projektová činnosť vo 
variantných riešeniach.30

Napoleonské vojny rokov 1800 – 1805 nasmerovali po-
zornosť rakúskej vojenskej administratívy na vybudovanie 
zásadného strategického oporného bodu monarchie proti Na-
poleonovi – na Komárno. Začala sa preto pripravovať jednak 
podstatná prestavba a modernizácia Starej pevnosti a  jednak 
rozsiahla expanzia jestvujúceho pevnostného systému. V roku 
1807 vykonali vojenskí inžinieri prieskumy, uskutočnili potreb-
né merania, pripravili plány a  začali renovovať Starú pevnosť 

(aj celú Ústrednú pevnosť).31 František I. vyslovil želania, aby 
komárňanská pevnosť bola najsilnejšou v celej monarchii a aby 
bola schopná poskytnúť útočisko aj dvestotisícovej armáde.32 

Plány na úpravu a  dostavbu pevností vypracoval v  roku 
1808 poľný podmaršál delostrelectva 
Johann Gabriel markíz Chasteler de 
Courcelles. Ešte v roku 1808 sa odstráni-
li poškodenia po zemetrasení. Staveb-
né práce viedol veliteľ pevnosti, gene-
rálmajor ženijného zboru Martin barón 
von Dedovich tak, že už 20. júna 1809 
bola pevnosť a  obe predmostia obra-
nyschopné. Pevnosť sa stala ústred-
nou vojenskou základňou habsbur-
skej monarchie (Haupt-, Zentral- und 
Depotplatz).33 

V  tomto období boli asanované 
budovy vnútorného nádvoria v  Starej 
pevnosti (asanácia bola dokončená 
asi až po roku 1811), z  ktorej v  pod-
state zostali len bastióny a čelné steny 
kurtin. Pri asanácii bol odstránený aj 
pahorok, ktorý ležal pôvodne v strede 

Veľkého nádvoria. Tento pahorok bol odstránený tak dô-
kladne, že s ním zanikli všetky nálezové situácie, mladšie ako 
z doby kamennej. 

V máji a  júni 1809 komárňanská pevnosť odolala útokom 
menších jednotiek francúzskej armády. Po obsadení Viedne 
Napoleonom sa rakúske vojská stiahli až ku Komárnu, kam 

Stav vnútorných fasád dobre ilustruje fasáda Dunajskej kurtiny. Na 
tehlovom murive je dobre vykreslený vnútorný tvar kazematov, zvrchu 
izolovaný asi ílom. Biela línia lemujúca klenby je pás vykryštalizovaných 
vodorozpustných solí. Foto: autor. 

Detail poškodeného kamenného chrliča, odvádza-
júceho dažďovú vodu sponad klenieb. Foto: autor.

Mohutné stĺpy, podopierajúce strop najväčšej zachovanej vnútornej 
miestnosti Ústrednej pevnosti, ktorá by mohla byť pozostatkom pivnice 
renesančného hradu. Foto: zbierka O. Makýš.
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sa uchýlil aj panovník s viedenským dvorom. František I. do-
razil do Komárna 14. júla 180934 a Komárno sa stalo hlavným 
stanom rakúskeho vojska. 

Od roku 1810 pri stavebných prácach pomáhal inžinier 
De Vaux. Najmä pod dojmom skúseností z  napoleonských 
vojen sa v  modernizácii pevnostného systému v  Komárne 
pokračovalo ďalej. Znovu sa rozbehla aj rozsiahla projekč-
ná činnosť,35 hoci projekty prestavby pevnostného systému 
boli vypracované vo viacerých variantoch viacerými autormi 
a po konečnú realizáciu sa aj viackrát zmenili. Do konečnej 
realizácie stavieb, ktorá bola zavŕšená až v roku 1877, sa plá-
ny ešte niekoľkokrát zmenili. 

V rokoch 1827 – 1839 prišlo k najrozsiahlejšej prestavbe 
Starej pevnosti, pri ktorej sa zachoval jej pôvodný pôdorys, 

ale prebudoval sa celý systém kazemát, ktorý sa s  malými 
zmenami zachoval až dodnes – pozdĺž všetkých kurtin boli 
vybudované priestory kazemát slúžiace na rôzne účely.36 
Hlavným dôvodom radikálnej prestavby Starej pevnosti boli 
vtedajšie zmeny v  bojovej taktike. V  dobe napoleonských 
vojen sa ukázalo, že ani modernejšie európske pevnosti ne-
dokázali dostatočne plniť požiadavky, ktoré sa na ne kládli. 
Tie dokázala naplniť až obnovená a  prestavaná Stará pev-
nosť – samozrejme v modernizovanom a rozšírenom kom-
plexnom systéme komárňanskej pevnosti. 

Jadro rozsiahleho polygonálneho fortového pevnostného 
systému však tvorili Stará a Nová pevnosť. K nim sa po pre-
stavbe, modernizácii a  dostavbe napokon pridali Palatínska 
línia, chrániaca mesto od Žitného ostrova, Vážska línia, ktorá 
plynulo nadväzovala na Palatínsku líniu, novovybudované 
predmostia – Dunajské a Vážske, nové pevnosti – Sandberg-
ská (Monoštorská) a Igmándska na pravom brehu Dunaja. 

V  roku 1877 sa v  podstate ukončila výstavba rozsiahleho 
fortifikačného systému Komárna,37 ktorý môžeme označiť ter-
mínom polygonálna fortová sústava.38 

Príležitostná modernizácia systému a úpadok

Po roku 1877 sa na komárňanskej fortovej sústave vyko-
návali už len menšie úpravy a  údržbové práce, čo súviselo 
predovšetkým so zásadnou zmenou vojenskej technológie, 
ktorá zapríčinila, že aj takto rozsiahlo vybudované systémy 
opevnení začali v poslednej štvrtine 19. storočia rýchlo strá-
cať na taktickej aj strategickej hodnote.39  Zaujímavé však je, 
že pevnosť nebola zrušená tak, ako sa to koncom 19. storo-
čia stalo mnohým iným pevnostiam monarchie, ale že bola 
stále využívaná, udržiavaná a dokonca aj čiastočne moderni-
zovaná a adaptovaná. Svedčí to minimálne o jej dôležitosti. 
Po roku 1885 sa pevnosť zmenila z aktívneho fortifikačného 
vojenského zariadenia na tylové skladové a kasárenské za-
riadenie, do celého komplexu zasiahlo najmä vybudova-
nie prejazdu železnice cez mesto, dobudovanie Envelopy 
a strážneho objektu na moste.

V roku 1918 rozdelila mesto Komárno nová štátna hrani-
ca na dve časti a tak sa pevnostný systém na oboch brehoch 
Dunaja ocitol v dvoch nových štátoch. Väčšia časť sa ocitla na 
území novovzniknutého Československa. Dunajské predmos-
tie, Monoštorská a Igmándska pevnosť sa stali súčasťou Ma-
ďarska. Pevnosť obsadilo československé vojsko, pričom však 
ustupujúce maďarské vojsko stihlo z pevnosti odviesť všetky 
zásoby.40 1. mája 1919 napadli pevnosť vojaci, gardisti a oz-
brojení robotníci Maďarskej červenej armády.41 Stará pevnosť 
pritom väčšie škody neutrpela, no muničný sklad Vážskeho 
predmostia vyletel po delostreleckom zásahu do vzduchu.

V  30. rokoch bola v  pevnosti pravdepodobne zavedená 
elektrina.42 V rámci rozširovania prístavu bola v medizvojnovom 
období (medzi rokmi 1928 – 1930) zbúraná tá časť dunajského 
bastiónu, v ktorej sa nachádzali kazematové delostrelecké po-
stavenia. Bastión takto nadobudol nepravidelný pôdorys a zbú-
raním obnažené steny sa pokryli prostým betónom. Zrezaná 
a podobne upravená bola aj časť Špicatého bastiónu.

K  poslednému funkčnému prispôsobeniu Starej pevnosti 
došlo v rokoch 1939 – 1940, po tom, čo bolo územie južného Slo-
venska v roku 1938 Viedenskou arbitrážou opäť pričlenené k Ma-
ďarsku. Po vnútornom obvode Starej pevnosti bola vybudovaná 
betónová cesta, zabezpečujúca premávku nákladných áut.43

Po roku 1945 a po opätovnom prebratí pevnosti čs. armá-
dou sa začala rozsiahla devastácia celého pevnostného sys-

Liatinové stĺpy podopierajúce oceľové preklady vo veľkej miestnosti, 
ktorá bola zhotovená asi koncom 19. storčia na mieste pekárenských pecí.  
Foto: autor. 

Typické vnútro jedného z kazematov Starej pevnosti. Strelecký delový 
otvor zo začiatku 19. storočia bol neskôr uzatvorený mrežou a ešte neskôr 
aj zamurovaný. Foto: zbierka O. Makýša. 
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tému. V  jednej z  východných miestností južnej kurtiny Starej 
pevnosti bol v 40. rokoch postavený bazén. Na jeseň 1968 sa 
do prázdnej ústrednej pevnosti, ktorá bola vtedy ešte vo veľmi 
dobrom stave a mohla byť opravená za relatívne nízku sumu na 
kultúrno-spoločenské účely, nasťahovali vojaci okupačnej So-
vietskej armády. Pevnosť sa stala na vyše 22 rokov absolútne 
neprístupnou. Jednotky Sovietskej armády sa v  podstatnej 
miere pričinili o  súčasný stav Starej pevnosti, ktorú využívali 
na skladovanie munície, potravín a neskôr hlavne odpadu. So-
vietska armáda opustila Starú a Novú pevnosť v roku 1990 a do 
pevnosti sa nasťahovala čs. a následne slovenská armáda, ktorá 
priestory pevnosti opustila 1. októbra 2000. 

Pamiatková obnova

Od 70. rokov 20. storočia prebiehala pamiatková obnova 
častí systému mimo Ústrednej pevnosti (Bratislavská brá-
na, Bastión IV. a V. Palatínskej línie, bastión VI. Vážskej línie, 
objekty na maďarskej strane), do objektu boli vložené nové 
funkcie (múzeum, predajne, administratíva) a pod. V augus-
te 2003 Starú a Novú pevnosť odkúpilo od Ministerstva ob-
rany SR mesto Komárno, a tak sa pevnosť dostala do vlast-
níctva miestnej samosprávy, ktorá odlesnila valy a  násypy 
Starej pevnosti. V  pevnosti začalo fungovať odborné turis-
tické sprevádzanie (zabezpečuje nezisková organizácia Pro 
Castello Comaromiensi). 

Dnes zachované fortifikačné konštrukcie vonkajšieho 
obvodu Starej pevnosti majú stále dobre čitateľný charakter 
renesančnej pevnosti – prvej komplexne postavenej bas-
tiónovej pevnosti v  európskom vnútrozemí. Fasády okolo 
Veľkého nádvoria, otvory vo vonkajšom múre a v podstate 
celý vnútrajšok Starej pevnosti majú dominantný charakter 
fortifikačného vojenského objektu 19. storočia. Výskum po-
tvrdil že ide o  autentický objekt pevnostného staviteľstva 
s  navrstvením viacerých vývojových etáp na dominantný 
starotaliansky typ bastiónovej pevnosti. 

Dá sa povedať, že ide takmer úplne o  materiálovo au-
tentickú fortifikačnú stavbu zo 16. – 19. storočia. Nevhodné 
a nehodnotné prvky – väčšinou z druhej polovice 20. storo-
čia – sú prítomné v okrajovej miere a v pomerne jasne odlíši-
teľnej forme (hoci aj spomedzi nich už niektoré medzičasom 
získali pamiatkovo hodnotný rozmer).

Výsledky pamiatkového výskumu umožnili formulovať zá-
kladnú koncepciu, o ktorú by sa mala opierať budúca revitalizá-
cia pevnosti. V prvom rade je to z vonkajšej strany ponechanie 
prevažujúceho výrazu novovekej bastiónovej pevnosti, ktorý 
reprezentuje do súčasnosti zachovaná stavebná hmota z pri-
márnych vývojových etáp v  16. storočí. Fasádam vnútorných 
nádvorí Starej pevnosti má byť ponechaný výraz klasicistickej 
vojenskej pevnostnej stavby ponapoleonského obdobia. Nie 
všetky zásahy z 20. storočia je potrebné odstrániť, pretože nie-
ktoré lokálne úpravy predstavujú zaujímavé doklady moder-
ného užívania pevnosti v 20. storočí, keď bola ešte stále živou 
vojenskou stavbou. Niektoré zásahy majú dokonca aj širší his-
torický význam, výrazne prekračujúci rámec komárňanského 
pevnostného systému (napr. stopy pobytu okupačných vojsk).

Súčasný stavebno-technický stav pevnosti je pomerne zlý 
– hoci hlavné (nosné) stavebné konštrukcie sú väčšinou v po-
riadku, doplnkové konštrukcie (okná, dvere, omietky, inštalácia 
a pod.) sú prevažnou väčšinou v dezolátnom stave. Keďže pev-
nosť je rozsiahla, sčítaním rozsahu porúch (hoci aj nie zásad-
ných) je možné dospieť k veľmi vysokým nákladom na obnovu, 
ktoré je však pre obrovský rozsah areálu ťažké odhadovať.

V súčasnosti sú objekty Starej a Novej pevnosti bez kon-
krétneho využitia. Devastácia územia viedla k tomu, že väč-
šina územia pamiatky a  jeho ochranného pásma sa stala 
neatraktívnym a „mŕtvym“ priestorom. Budúce využitie ta-
kého rozsiahleho a  zaujímavého komplexu, akým pevnosť 
Komárno nesporne je, závisí od vloženia viacerých nových 
funkcií rôzneho charakteru do jestvujúcich priestorov, ktoré 
sú svojím rozsahom skutočne monumentálne, avšak zároveň 
tiež stereotypné a  monotónne. Optimálnou funkčnou nápl-
ňou v historickom priestore sú funkcie zamerané na bývanie, 
občiansku vybavenosť a  služby, administratívu, vzdelávanie, 
kultúru, rekreáciu. Priority sa kladú na oživenie turistického 
ruchu a prípadného zápisu pamiatky do zoznamu svetového 
kultúrneho dedičstva. ■

Výnimočne zachované zrejme pôvodné drevené zvlakové dvere jedného 
z kazematov pevnosti. Foto: autor. 

Písomná pamiatka na pobyt okupačných vojsk v pevnosti v rokoch 1968 – 
1990. Foto: autor.
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Pevnostný systém Komárna predstavuje z  hľa-
diska fortifikačných stavieb v  strednej Európe 

významnú historickú pamiatku s  relatívne dobre 
zachovanými stavebnými objektmi. V rámci územia 
Slovenska je najväčším a najzachovanejším pevnost-
ným komplexom. Je dôležitým dielom fortifikačné-
ho staviteľstva s navrstvením viacerých vývojových 
etáp od starotalianskeho typu až po tzv. novopruský 
typ, ako jedinečnej ukážky fortifikačnej architektúry 
16. až 19. storočia. Svojimi rozmermi patrí k najväč-
ším pevnostným systémom svojho druhu na svete. 
Celý pevnostný systém z hľadiska objektovej sklad-
by a vývoja pozostáva z piatich väčších celkov: Stará 
pevnosť a  Nová pevnosť (ktorá tvorí ústrednú časť 
pevnostného systému), Palatínska a Vážska línia, objekty Du-
najského a Vážskeho predmostia.1

Po storočí stagnácie a úpadku pevnosti napoleonské voj-
ny opäť nasmerovali pozornosť habsburskej vojenskej admi-
nistratívy na vybudovanie zásadného strategického oporné-
ho bodu monarchie v Komárne, a preto sa začala pripravovať 
podstatná prestavba, modernizácia a rozšírenie jestvujúceho 
pevnostného systému. Nové vojenské objekty boli schopné 
pojať až 200-tisícovú armádu, čím sa pevnosť stala najväčšou 

a najsilnejšou fortifikačnou stavbou habsburskej monarchie. 
V  Novej pevnosti boli asanované všetky pôvodné budovy 
vnútorného nádvoria a  následne bola v  roku 1810 na ich 
mieste postavená kasárenská budova s ubytovacou funkci-
ou pre vojakov cisárskej armády. V tomto období bola vysta-
vaná celá, dodnes zachovaná hmota objektu Kasárne, okrem 
stredného dvorového rizalitu, postaveného neskôr. Primár-
na vývojová etapa v duchu strohého klasicizmu je prítom-
ná vo všetkých nosných a obvodových konštrukciách, klen-
bách, stropoch a krovoch objektu. Objekt je veľmi rozsiahlou 

budovou obrovských pôdorysných rozmerov,2 
kopírujúcou priebeh a tvar Korunnej hradby po 
jej vnútornom obvode. Budova má pôdorysný 
tvar otvoreného päťuholníka, je komponovaná 
osovo a  je prísne symetrická. Kasárenská budo-
va je štvorkrídlovou budovou s  akcentovanou 
vystupujúcou stredovou časťou. Koncovými 
krídlami sa dotýka objektov Korunnej hradby 
a nadväzuje na priekopu Starej pevnosti. Svojím 
objemom vymedzuje veľké nádvorie Novej pev-
nosti a svojimi štyrmi krídlami rámuje časť vnú-
torného nádvoria. 

Pevnosť bola v roku 1963 vyhlásená za kultúr-
nu pamiatku, ale v roku 1968 tu boli umiestnené 
oddiely sovietskej armády, ktoré objekt využívali 
až do roku 1990. Po odchode sovietskych vojsk 
tu bola až do roku 2000 dislokovaná posádka 
československej, resp. slovenskej armády.3 

V  roku 2003 odkúpilo Mesto Komárno od 
Ministerstva obrany SR ústrednú pevnosť (Starú 
a Novú pevnosť) s cieľom celospoločenského vy-
užitia pamiatky.4 Táto zásadná zmena v prístupe 
a snahe prezentácie ústrednej pevnosti ako ná-
rodnej kultúrnej pamiatky prispela k  zintenzív-

Začiatok dlhej cesty 
Obnova strešnej konštrukcie budovy Kasárne  
komárňanskej pevnosti v roku 2015

IMRICH TÓTH

1. Letecký pohľad na objekty Ústrednej pevnosti, v popredí objekt Kasárne.  
Foto: archív Ľ. Gráfela.

2. Plán pôdorysu budovy Kasárne z roku 1923. Zdroj: archív KPÚ Nitra.
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neniu činnosti Krajského pamiatkového úradu Nitra (KPÚ) 
v rámci obnovy a revitalizácie pamiatky. Za účasti KPÚ Nitra 
bol v roku 2005 vypracovaný plán revitalizácie pevnostného 
systému a  v  roku 2006 návrh zásad ochrany pevnostného 
systému.5 V rokoch 2009 až 2015 bolo zrealizovaných desať 
pamiatkových výskumov, osem architektonicko-historických 
výskumov všetkých objektov Pevnostného systému vráta-
ne bývalého Dôstojníckeho pavilónu a  dva archeologické 
výskumy (jeden na veľkom nádvorí Starej pevnosti a jeden 
v  priestoroch Novej pevnosti pri objekte bývalého munič-
ného skladu).6 Zároveň sa od roku 2005 uskutočnili každý 
rok čiastkové obnovy jednotlivých častí ústrednej pevnosti. 
Komplexne sa obnovil objekt prachárne (bývalého munič-
ného skladu) v Novej pevnosti, kde vzniklo turisticko-infor-

mačné centrum, ako aj priestory Korunnej hradby západné-
ho bastiónu Novej pevnosti, zreštaurovala sa Ferdinandova 
brána aj s podbráním v Starej pevnosti a Leopoldova brá-
na v  Novej pevnosti, ďalej sa obnovilo schodisko malého 
nádvoria v Starej pevnosti a vyčistili sa priestory priľahlých 
kazemát. Medzitým sa však zhoršil stavebno-technický stav 
opustenej prázdnej budovy Kasárne, predovšetkým strešná 
konštrukcia začala vykazovať havarijný stav.

Strešná konštrukcia Kasárenskej budovy je svojou roz-
lohou a  rozmermi pravdepodobne najväčšou na území 
Slovenska. Samotný krov objektu Kasárne je prístupný 
schodiskom v osovej časti kasárenskej budovy. Do krovu sa 
vstupuje aj priamo z valu korunnej hradby, konkrétne cez 
pristavanú priečnu časť dunajského a  vážskeho krídla ka-
sárenskej budovy. Krov (ako aj súčasná výška hrebeňa, typ, 
sklon a členenie strechy) je pôvodný s lokálnymi opravami 
a úpravami a je riešený ako manzardový so stojatými stoli-
cami. Pôvodné stĺpy stojatej stolice sú v spodnej časti od-
pílené a podoprené druhotnými stojkami.7 Drevená hmota 
krovu bola priebežne počas celej jeho existencie opravo-
vaná a je preto tvorená pôvodnými aj novými, doplnenými 
konštrukčnými prvkami. Strechu zdobia pôvodné klasicis-
tické komínové telesá s hlavicami (doplnené sú aj o novo-
dobé komíny). Flankovcia veža je zastrešená manzardou, 
polygonálny rizalit má ihlanovú nízku vežovitú strechu 
s  veľkým zdobeným plechovým vikierom, ktorý sa v roku 
2012 prepadol smerom do strechy. Vo vikieri boli pôvodne 
situované hodiny. V 19. storočí sa v tomto priestore nachá-
dzala kaplnka pre potreby vojenskej posádky, preto bol 
nad touto časťou strechy v  jej vrchole vztýčený mohutný 
kovový kríž. Kríž bol pravdepodobne odstránený v priebe-
hu druhej polovice 20. storočia.

Dôležitou otázkou, predovšetkým z  pohľadu obnovy 
pamiatky, bolo určenie primárnej strešnej krytiny. Podľa ar-
chívnych podkladov nebolo možné jednoznačne určiť druh 
pôvodnej krytiny budovy Kasárne, podľa pamiatkového 
výskumu bola zrejme škridlová z  keramického materiálu. 
V kontexte staviteľstva začiatku 19. storočia je použitie pá-
lenej škridly vysoko pravdepodobné. Otázkou zostával tvar 
krytiny, hoci sa ponúka najmenej komplikované dobové 
riešenie – tvar bobrovky. Typ, ktorý sa nachádzal na budove 
Kasárne, nespalná šablónová AZC krytina, sa u nás začala 
používať až koncom 19. storočia pod obchodným názvom 
Eternit (lat. Aeternus = večný). Objekt Kasárenskej budovy 
bol vystavaný oveľa skôr – t. j. v roku 1810. Z toho vyplýva, 
a archívne podklady to potvrdzujú, že AZC bol na streche 
prvýkrát použitý najskôr na začiatku 20. storočia a počas ce-
lého 20. storočia bola AZC krytina podľa potreby priebežne 
vymieňaná a dopĺňaná.8

Podľa pamiatkového výskumu oprava krovu a strešného 
plášťa, ktorý bol v havarijnom stave, mala byť prioritou ob-
novy Kasárenskej budovy, pretože jeho zlým stavebno-tech-
nickým stavom boli ohrozené murované konštrukcie nižších 
podlaží objektu.9 Mesto Komárno ako vlastník pamiatky, 
v súlade s návrhom obnovy architektonicko-historického vý-
skumu, dalo v roku 2014 vypracovať projektovú dokumentá-
ciu obnovy strechy10 a zažiadalo o finančný príspevok v rám-
ci regionálneho operačného programu (ROP). Po úspešnom 
získaní finančnej podpory bola v  roku 2015 zrealizovaná 
obnova strechy mestského ľavého a  pravého krídla a  časti 
priestorov budovy Kasárne v hodnote 1 874 097 €. 

Drevená konštrukcia krovu je neoddeliteľnou súčasťou 

3. Budova Kasárne aj s pôvodným kovovým krížom v 20. rokoch minulého 
storočia. Foto: archív KPÚ Nitra.

4. Práce na obnove strešnej konštrukcie v roku 2015. Foto: I. Tóth, archív KPÚ 
Nitra.

5. Pohľad na obnovenú strechu Kasárne aj s kópiou kovového kríža.  
Foto: I. Tóth, archív KPÚ Nitra.
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pamiatky a rovnako ako ďalšie stavebné konštrukcie vypove-
dajú o čase jej vzniku a sú nositeľom pamiatkových hodnôt. 
Z tohto dôvodu Krajský pamiatkový úrad Nitra (zodpoved-
ný metodik I. Tóth) rozhodlo o obnove použitím konzervač-
nej metódy so zachovaním pôvodnej krovovej konštrukcie 
a realizovaním opravy, resp. výmeny len veľmi poškodených 
súčastí krovu. Sanáciu týchto drevených súčastí bolo potreb-
né realizovať čo najcitlivejšie so zachovaním čo najväčšieho 
podielu autentického dreveného materiálu. Podľa návrhu 
obnovy pamiatkového výskumu bol kovový kríž vrátený 
na pôvodné miesto, vyhotovená bola jeho rekonštrukčná 
kópia na základe dobových fotografií. Takisto bol opravený 
aj značne poškodený vikier strechy rizalitu a obnovené boli 
malorozmerové vikiere v tvare volského oka na časti strechy 

orientovanej smerom ku korunnej hradbe Novej pevnosti. 
Na základe návrhu pamiatkového výskumu bola rekonštruk-
cia hromozvodu kasárenskej budovy realizovaná podľa ar-
chívneho podkladu – riešenia hromozvodu v rámci reduitu 
Bastiónu VI. Vážskej línie. V  rámci obnovy, ktorú realizovala 
firma Darton s. r. o., bol takisto obnovený vstupný rizalit mest-
ského ľavého krídla a niekoľko miestností na prvom nadzem-
nom podlaží toho istého krídla. V týchto priestoroch bola in-
štalovaná panelová expozícia histórie pevnostného systému. 

Práce vykonané v  roku 2015 boli prvým a  úspešným 
krokom na dlhej ceste ku komplexnej obnove Kasárenskej 
budovy, pričom najdôležitejšia otázka zostáva stále ešte ne-
vyriešená, nájsť vyhovujúce funkčné využitie tohto „maličké-
ho“ objektu. ■

1 GRÁFEL, Ľudovít. Nec arte, nec marte. Komárno : Mestský úrad Komárno 
a Nec Arte, 1999.
2 Rozloha budovy je 10 842 m², celková dĺžka priebežných chodieb v kasá-
renskej budove dosahuje hodnoty cca 1,5 km.
3 Mestské pravé krídlo má dĺžku cca 190 metrov, mestské ľavé krídlo má tiež 
dĺžku cca 190 metrov, dunajské krídlo má dĺžku cca 120 metrov a vážske 
krídlo má dĺžku cca 100 metrov, šírka objektu je 17 metrov.
4 Od roku 1968 do roku 1990 ich využívala sovietska armáda, následne po 
odchode sovietskych vojsk od roku 1990 do roku 2000 tu bola dislokovaná 
posádka československej, resp. slovenskej armády. 
5 GRÁFEL, Ľ. Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt Pevnostného 
systému Komárna a jeho ochranného pásma, 2005, archív KPÚ Nitra. V roku 
2006 bol takisto vypracovaný odborný materiál na aktualizáciu a rozšírenie 
ochranného pásma pevnostného systému (TÓTH, I. Návrh zmeny ochranné-
ho pásma národnej kultúrnej pamiatky – Pevnostný systém Komárna, 2006, 
archív KPÚ Nitra.). 
6 JELÍNEK, P. – STRAKOVÁ, L. – BENKOVÁ, M. Výskumná dokumentácia z ar-

cheologického výskumu Komárno, okres Komárno „Stará pevnosť“ (rkp.). Brati-
slava : Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI, 2009. Archív KPÚ 
Nitra, inv. č. KN/T-0009; GERE, M. Výskumná dokumentácia z archeologického 
výskumu Komárno, okres Komárno „Nová pevnosť – západný bastión (bastión 
Madony)“ - terénne úpravy a inžinierske siete (rkp.). Bratislava : Archaeoservi-
ces, 2012. Archív KPÚ Nitra, inv. č. KN/T-0091. 
7 Úprava z dôvodu statického zabezpečenia krovnej konštrukcie realizova-
ná v druhej polovici 20. storočia sovietskou armádou.
8 Ing. Zdenko Bobáň a kol.: Nová pevnosť v Komárne, IV. etapa komplex-
ného architektonicko – historického výskumu Protitureckej pevnosti v Ko-
márne – časť Kasárenská budova, Komárno parc. č. 1818/11. Pamiatkový 
výskum v rámci návrhu obnovy odporučil v rámci obnovy strechy a výmeny 
strešnej krytiny použiť typ pálenej keramickej škridle tvaru bobrovky.
9 Tamtiež.
10 JAKAB, Béla. Rekonštrukcia kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komár-
ne, 2014.

6. Nová pevnosť s Korunnou hradbou, objektom Kasárne a Veliteľskej budovy na zameraní z roku 1874. Zdroj: archív KPÚ Nitra.
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Paleolit (staršia doba kamenná) je pomenova-
nie pre prvé a najdlhšie obdobie dejín ľudstva. 

Predmetom skúmania paleolitu sú „primitívne zna-
ky“ ľudskej kultúry, najmä štiepané kamenné nástro-
je, kostené nástroje, prejav umeleckého stvárnenia 
(sošky, jaskynné maľby) a  pozostatky prírodného 
prostredia ľudí (flóry a fauny). Cieľom tohto príspev-
ku je krátky exkurz do dejín bádania paleolitu v blíz-
kom okolí mesta Šahy v okrese Levice. Šahy boli v 19. 
storočí sídlom Hontianskej župy, no po politických 
zmenách spôsobených prvou svetovou vojnou ich 
význam klesol a stali sa hraničným mestečkom.

Mesto Šahy disponuje z hľadiska dejín archeolo-
gického bádania pomerne bohatou históriou. Začiat-
ky siahajú až do obdobia 1836 – 1844, keď Mikuláš Fehérváry 
(1811 – 1895) a Medard Gyürky založili Hontiansku archeolo-
gickú spoločnosť. Okrem zbierkotvornej činnosti spoločnosť 
uskutočnila aj prvé archeologické výskumy v okolí Hontian-
skej priepasti, v  obciach Maďarovce (dnes časť Santovky), 
Ipolydamásd a  Szob (dnes obce v  Maďarsku).1 Po zániku 
spoločnosti boli cenné doklady minulosti odovzdané Ma-
ďarskému národnému múzeu v Pešti, okrem iného aj mamu-

tie zuby nájdené v obci Hont a predmety z doby kamennej 
objavené v Lontove.2 Podľa neskorších správ v päťdesiatych 
rokoch 19. storočia v  Šahách v  polohe „Csitár völgy“ boli 
nájdené diluviálne kosti mamuta (niekoľko stavcov, kusy 
z  holennej kosti a  iné triesky). Nálezy sa neskôr dostali do 
Hontianskeho múzea, odkiaľ sa v roku 1925 premiestnili do 
múzea v Banskej Štiavnici.3

V  druhej polovici 19. storočia vznikali na území Uhorska 
prvé regionálne múzeá. Okolo roku 1870 uskutočnili vý-
znamní archeológovia svojej doby barón Albert Nyáry (1828 
– 1886), jeho brat Eugen Nyáry (1836 – 1914) a František Ku-
binyi (1836 – 1903) archeologický prieskum a v priebehu šty-
roch dní zozbierali 118 kusov kamenných nástrojov na území 
obcí Bory, Brhlovce, Krškany, Domadice, Maďarovce, Malý Kiar, 
Santovka4. O objave kamenných nástrojov bola publikovaná 

v roku 1870 správa na stránkach 2. a 3. zväzku krajin-
ského vedeckého časopisu Archaeologiai Értesítő.5 
V 3. zväzku spomenutého časopisu bola uverejnená 
tabuľka zbierky hontianskych kamenných nástrojov 
baróna Eugena Nyáryho obsahujúca 80 kusov pred-
metov.6 Spomenuté nálezy pochádzali aj z  ďalších 
dedín: Bohunice, Hont, Kukučínov, Mýtne Ludany 
a  Šahy.7 V  publikovanej tabuľke boli ku kamenným 
nástrojom jednotlivo uvedené rozmery (v  palcoch), 
farba, materiál, nálezisko a poznámky. Uvádza sa, že 
išlo o prvú takúto tabuľku zverejnenú pre potreby ar-
cheológov v Uhorsku. Tabuľka obsahovala nielen štie-
pané, ale aj hladené kamenné nástroje. Pre našu tému 
sú významné najmä nálezy z Hontu a zo Šiah, avšak 
vzhľadom na bridlicový materiál s paleolitom nemali 
nič spoločné (skôr s neolitom). Uvedené články môže-
me pokladať za najstaršie odborné správy o objavoch 
kamenných nástrojov šahanského okolia.

Koncom storočia, v  roku 1898, bolo založené 
Hontianske múzeum, ktorého prvým riaditeľom sa 
stal Elemír Pongrácz (1862 – 1944). Po niekoľkoroč-

nej zberateľskej práci v  roku 1902 bola otvorená expozícia 
v  troch miestnostiach na poschodí župného domu. Podľa 
katalógu boli súčasťou expozície aj kamenné, kostené a pa-
rohové nástroje z viacerých nálezísk (napr. Maďarovce, Vyš-
kovce nad Ipľom).8

Tesne pred vypuknutím prvej svetovej vojny došlo k pr-
vému významnému paleolitickému objavu v  šahanskom 

Výskum paleolitu v okolí Šiah

PAVEL PATERKA

1. Hlavné námestie v Šahách na historickej pohľadnici, v pozadí so župným domom, 
kde v troch miestnostiach bolo inštalované prvé Hontianske múzeum. Foto zo zbierky 
Hontianskeho múzea a Galérie Ľudovíta Simonyiho v Šahách.

2. Pamätná tabuľa založenia Hontianskožupnej múzejnej spoločnosti. Foto: V. Bendík.
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regióne, ktorý sa spájal s oso-
bou geológa dr. Štefana 
Majera (1887 – 1953) a  jeho 
kolektívom (profesor Imrich 
Lőrenthey, barón Štefan An-
dreánszky mladší a  Arpád 
Erdődy, poslucháči Peštian-
skej univerzity). Najprv, v  ro-
koch 1912 – 1913, sa zaoberali 
geologickým výskumom No-
vohradských vrchov (Börz-
söny),9 ktorého výsledky 
Š.  Majer neskôr publikoval 
na stránkach geologického 
časopisu Földtani Közlöny.10 
Počas geologického pries-
kumu okolia v  júni 1913 sa 
od majiteľa železničného 
hostinca Wagner dozvedeli, 
že pred pár dňami v  záhrade pri rozši-
rovaní tenisových kurtov zistili v spraši, 
asi v  dvojmetrovej hĺbke, kostené po-
zostatky väčšieho zvieraťa. Krátko po 
objave kosti údajne odniesol z  miesta 
archeológ múzea. Na mieste však zosta-
li zlomkovité kosti, stavec a zub, ktoré Š. 
Majer vyhodnotil ako pozostatky mlad-
šieho mamuta (Elephas primigenius 
Blumenb.). Niekoľko sto metrov juho-
západne od nálezu na severnom svahu 
kopca Š. Andreánszky mladší našiel je-
den obsidiánový odštep. Počas polho-
dinového prieskumu kolektív Š. Majera 
zozbieral viaceré kremencové kusy pri-
pomínajúce štiepané nástroje a dva ty-
pické nástroje aurignacienskej kultúry.11

Š. Majer zobral nálezy so sebou na 
univerzitu, kde ich ukázal známemu 
archeológovi dr. Eugenovi Hillebran-
dovi (1884 – 1950)12 a  paleontológom 
dr. Otokárovi Kadićovi13 a  Tivadarovi 
Kormosovi, ktorí mu nález a  datovanie 
potvrdili. Š. Majer pôvodne plánoval 
uskutočniť v  predmetnom priestore 
vykopávky, ale vypuknutie 
a  výsledok prvej svetovej 
vojny jeho plány prekazili. 
O  šahanských paleolitic-
kých nálezoch sa v odbornej 
tlači prvý raz zmienil E. Hil-
lebrand.14 Podrobný popis 
s  kresbami nálezov zverejnil 
Š. Majer v roku 1920. Na pub-
likovanej fotografii (obr. č. 6) 
stojí barón Š. Andreánszky 
mladší (ktorý medzičasom 
v  roku 1916 padol vo vojne) 
nad mamutími kosťami. Pod-
ľa správy kolekciu nálezov 
tvorilo sedem kusov charak-
teristických kamenných ná-
strojov, jeden kostený nástroj 

a viacero štiepaných úštepov. 
Štiepané kamenné nástro-
je sa odlišujú od ostatných 
prírodných kameňov okrem 
opracovania aj materiálom, 
teda sú spravidla vyrobené 
z  materiálu, ktorý bolo mož-
né štiepať. Ide najmä o  pa-
zúrik, obsidián, limnokvarcit 
a rohovec. Šahanské štiepané 
nástroje boli vyrobené podľa 
popisu zo sivého, miestami 
hnedastého opálového chal-
cedónu. Na nálezoch boli 
badateľné znaky bielej pa-
tiny. Podľa názoru Š. Majera 
sa podobný materiál nachá-
dzal aj v miestnom andezite, 
avšak materiál, z  ktorého sú 

nástroje vyrobené, pochádzal pravde-
podobne z  dovozu, podobne ako ru-
žový a hnedastý opál a obsidián. Medzi 
spomenutými nálezmi boli najcharakte-
ristickejšie dve prehnuté čepele (škra-
badlá), na jednej strane opracované 
retušovaním (zachovaný kus s  dĺžkou 
11,5 cm, odlomený kus s dĺžkou 8 cm). 
Ďalšie štyri nálezy Š. Majer klasifikoval 
ako mikrolity (drobné kamenné nástro-
je) a  jeden nález ako nukleus (z  jadra 
ktorého sa odštiepali ďalšie nástroje). 
Prítomnosť jadra a  mnohých odštiep-
kov interpretoval blízkosťou výrobnej 
dielne, v ktorej takéto nástroje vyrábali.

V sprievode štiepaných kamenných 
nástrojov sa objavil aj nález 4 cm dlhého 
kosteného predmetu. Tvarom a opraco-
vaním bol analogický nástrojom náj-
deným E. Hillebrandom v  jaskyni Istál-
lós-kő v  roku 1917 (8 cm dlhý nástroj 
vyrobený z dlhej kosti jaskynného med-
veďa pokladal za kopijovitý hrot).15 Pod-
ľa mikroskopického rozboru profesora 
Méhelya materiál pochádzal z  chrupu, 

resp. pravdepodobne bol 
vyrobený z  mamutieho kla. 
Vzhľadom na podobnosť tva-
ru a  opracovania kosteného 
nástroja s nálezom v Istállós-
-kő Š. Majer vyslovil názor, 
že by mohlo ísť o predchod-
cu hrotu šípu. Podľa skladby 
mamutieho kla, z  ktorého 
predmetný nástroj vyrobi-
li, predpokladali teplomilný 
druh zvieraťa (Elephas tro-
gontherii Pohl.). Š. Majer 
predpokladal, že v  priestore 
severných svahov Novohrad-
ských vrchov sa pohybovali 
lovci mamutov, ktorí vyrábali 
štiepané kamenné nástroje 

3. Železničná stanica v Šahách na historickej pohľadnici, paleolitické 
náleziská sa nachádzajú len pár metrov od nej. Foto zo zbierky Hontianskeho 
múzea a Galérie Ľudovíta Simonyiho v Šahách.

4. Titulná strana Katalógu Hontianskeho múzea. 
Zbierka Hontianskeho múzea a Galérie Ľudovíta 
Simonyiho v Šahách.

5. Hostinec Wagner na historickej pohľadnici – tu sa ubytoval tím objaviteľov 
prvého otvoreného paleolitického sídliska na území Slovenska: dr. Š. Majer, 
prof. I. Lőrenthey, barón Š. Andreánszky mladší, A. Erdődy. Foto zo zbierky 
Hontianskeho múzea a Galérie Ľudovíta Simonyiho v Šahách.
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niekedy v neskoršom období aurignacienskej kultúry (pred 
40 000 až 25 000 rokmi).

Objav jedinej otvorenej paleolitickej stanice na Sloven-
sku mal pomerne veľký medzinárodný ohlas. V  roku 1923 
publikoval Henri Breuil (1877 – 1961), francúzsky bádateľ, 
ktorý dal meno aurignacienskej kultúre, na stránkach vedec-
kého časopisu L’Anthropologie poznámku o objave nálezov 
s vyobrazením jedného škrabadla a dvoch mikrolitov.16 Do 
povedomia československej vedeckej obce sa snažil ob-
jav dostať v  roku 1927 český archeológ Josef Skutil (1904 
– 1965). Toho času nálezy pokladal za strednoaurignacien-
ské, resp. dovtedy za najstaršie na území Slovenska.17 Nálezy 
spomenul aj ďalší český archeológ Jan Eisner (1885 – 1967) 
v roku 1930.18 J. Eisner postupne zhromažďoval všetky infor-
mácie o archeológii územia Slovenska, až v roku 1933 vydal 
prvú systematizujúcu archeologickú monografiu Slovensko 
v  pravěku. Táto práca obsahuje aj popis ôsmich paleolitic-
kých nálezísk na Slovensku, vrátane paleolitickej stanice pri 
Šahách.19

Od roku 1913 do roku 1936 sa podľa odbornej literatúry 
na území Šiah neuskutočnil žiaden archeologický výskum 
ani prieskum. V  skutočnosti však od roku 1915 pôsobil na 
miestnom Štátnom maďarskom reálnom gymnáziu učiteľ 
latinčiny a dejepisu dr. Štefan Horváth (1885 – 1941), ktorý 
vykonával v blízkom okolí Šiah mnohé archeologické pries-
kumy a  výskumy. Hontianske múzeum v  roku 1924 zatvo-
rili a  jeho zbierku preniesli do depozitov Banského múzea 
v Banskej Štiavnici. Š. Horváth bol pokračovateľom miestnej 
múzejnej tradície a postupne vytváral gymnaziálnu zbierku. 
Zrejme sa poznal aj s J. Eisnerom (ktorý v roku 1932 podával 
správu o ďalšom objave mamutích kostí v Šahách20 a v roku 
1935 správu o štiepaných nálezoch21) a slovenským archeo-
lógom Štefanom Janšákom (1886 – 1972), ktorého mohol 
sprevádzať počas podrobného archeologického prieskumu 
okolia v  roku 1936. Š. Janšák v  blízkom okolí strávil tri dni 
(od 27. do 29. júna). Bezprostredne na štátnej hranici, na vý-
chod od železničnej stanice navštívil tehelňu, kde bola ziste-
ná paleolitická stanica. Preskúmal najmä brehy Ipľa.22 Počas 
prieskumu sa našli aj štiepané kamenné nástroje (zlomok 
pazúrikového nožíka južne od mosta Šahy-Hrkovce, jedna 
pazúriková čepeľ a  niekoľko atypických úlomkov medovo-
žltého pazúrika z priestoru duny medzi mostami Šahy-Pre-
seľany nad Ipľom a železničným mostom a jeden pazúrik na 
dune Ipoly-homok v Preseľanoch). Keďže štiepané nástroje 
sa používali aj v mladších obdobiach dejín ľudstva a vzhľa-
dom na sprievodný materiál bolo zrejmé, že Š. Janšák zistil 
neolitické (mladšia doba kamenná) a  eneolitické (neskorá 
doba kamenná) náleziská.23 

V  roku 1938, tesne pred vypuknutím druhej svetovej 
vojny, J. Skutil zhromaždil všetky informácie zaoberajúce 
sa paleolitom Slovenska a  Podkarpatskej Rusi. Sám si pri-
znal, že pri popise šahanských nálezov v roku 1927 omylom 
uvádzal päť vavrínovitých listov, hoci v skutočnosti išlo iba 
o  jeden. Oproti Majerovým popisom uvádza, že v  záhrade 
Wagnerovho hostinca boli nájdené veľké kosti a molár Elep-
has trogontherii alebo Elephas primigenius.24 Prehodnotil aj 
datovanie nálezov so zreteľom na nové nálezy v tehelni Sal-
kowského zo Šiah, ležiacej bezprostredne pri hraniciach, kde 
boli nájdené v hĺbke 4,0 – 4,5 m nové paleolitické nálezy a 2 
ks mamutích klov a iných kostí. Nálezy a nálezové okolnosti 
dal bádateľovi k  dispozícii dr. Š. Horváth. Kolekciu nálezov 
tvorilo 8 väčších paleolitických čepeľovitých úštepov (spomí-

6. Barón Štefan Andreánszky mladší nad nálezom mamutích kostí.  
Zdroj: MAJER 1920, s. 15, obr. 1.

7. V júni 1913 objavené štiepané kamenné nástroje. Zdroj: MAJER 1920, s. 16 
(obr. 2), 17 (obr. 3), 18 (obr. 4), kreslil N. Bandat Horst, usporiadal P. Paterka).

8. Nález kosteného hrotu z Istállóskői-barlang, Zdroj: HILLEBRAND, Jenő. Az 
1917. évben végzett ásatásaim eredményei. In Barlangkutatás, 1920, s. 12, 
obr. 7 – kreslil dr. K. Szombathy), a kosteného hrotu zo Šiah, Zdroj: MAJER 
1920, s. 19, obr. 5, usporiadal P. Paterka.
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na medovožltú čepeľ, pazúrikový nepatinovaný nepravidel-
ný čepeľovitý úštep, 2 biele nepravidelné tenké čepeľovité 
úštepy so zreteľnými bulbami, rohovcový triangulárny úštep 
so stopami retuše a  podobný úštep so zreteľnou bulbou), 
ktoré boli nájdené v hĺbkach od 1,5 m až po hĺbku 3,5 m.25 
J. Skutil uviedol zo Salkowskej tehelne aj rozbor fauny, ktorý 
uskutočnil biológ Jozef Florián Babor (1872 – 1951) a pou-
kázal na časté zastúpenie sladkovodných elementov oproti 
dnešku s oveľa chladnejším podnebím (1872 – 1951).26 

Okrem uvedeného náleziska uvádza J. Skutil, vďaka 
prieskumom Š. Horvátha, aj ďalšie nálezisko severovýchod-
ne od dediny Hrkovce27 na nízkom svahu kopca Kocsári hegy 
(dnešné Košiare – najjužnejšie svahy Štiavnických vrchov). 
V polohe boli zistené ďalšie pazúrikové, rohovcové, jaspiso-
vé a opálové menšie odštepy a čepeľovité fragmenty (podľa 
uvedenia ich inventárneho čísla ide o 12 ks nástrojov).

Z  gymnaziálnej zbierky Š. Majera pochádzali nálezy aj 
z maďarskej strany z úpätia lesnatého návršia na juhozápad-
nom svahu Nagyhely (kóta 271) z  Parassapuszty, neďaleko 
štátnych hraníc, ktoré zozbierali pri kopaní lesnej cesty asi 
v hĺbke 50 cm. Kolekciu nálezov tvorilo 7 bielo patinovaných 
pazúrikových čepeľovitých nástrojov. Ide o  nepravidelný 
čepeľovitý úštep, 2 ks krátkych čepeľovitých úštepov prire-
tušovaných rydlovitým rázom, 3 ks čepelí a 2 menšie krátke 
široké úštepy.28

Monografia J. Skutila hore uvedeným spôsobom sku-
točne dôstojne prezentuje pamiatku paleolitických nálezov 
zhromaždených v gymnaziálnej zbierke. Bez tejto monogra-
fie by sme boli chudobnejší o mnohé informácie poukazujú-
ce na neúnavnú a nadšenú zberateľskú činnosť Š. Horvátha. 
Uvádzame to aj z  toho dôvodu, že gymnaziálna zbierka sa 
počas druhej svetovej vojny stratila. Mesto Šahy prežívalo vo 
vojne hrozné časy. Z dôvodu protižidovských opatrení počas 
vojny a deportácií Maďarov po vojne mesto takmer stratilo 
svoju občiansku elitu. Kultúrny život sa do mesta vrátil iba 
postupne. 

Výskumu paleolitu sa po vojne začali podrobnejšie veno-
vať na druhej strane štátnych hraníc. Južne od Šiah, v dedi-
ne Hont, na východnom svahu Kostolného kopca, v  tesnej 
blízkosti cintorína sa v  roku 1955 uskutočnil archeologický 
výskum pod vedením Miklósa Gáboriho (1925 – 1996). Počas 
výskumu boli zistené mnohé paleolitické štiepané kamenné 
nástroje gravettienskej (pred 24 000 až 16 000 rokmi) a ne-
skoropaleolitickej až mezolitickej swiderienskej kultúry (pred 
11 000 až 10 000 rokmi). Okrem výskumu bádateľ uskutočnil 
aj podrobný prieskum okolia, počas ktorého identifikoval na 
území obce Hont ďalších 8 paleolitických archeologických 
nálezísk. Pri Parassapuszte našiel 20 m severovýchodne od 
kaplnky (Parassa – Kápolnai földek) väčšie množstvo od-
štepov, ktoré prirovnával k  známym nálezom zo šahanskej 
tehelne. Juhozápadne od kaplnky (Parassa – Forrás) na sva-
hu kopca zistil na povrchu škrabadlo, čepeľ, zlomok čepe-
le a viacero odštiepkov.29 Ďalšie nálezy boli nájdené oproti 
šahanskej železničnej stanici tesne pri ceste (už na maďar-
skej strane). M. Gábori publikoval nové nálezy s  uvedením 
dejín výskumu paleolitu v časopise Slovenská archeológia.30 
V  roku 1958 jeho manželka Veronika Gábori-Csánk (1929 
– 1996) publikovala archeologické kontexty pätnástich pa-
leolitických nálezísk blízkeho okolia.31 Cieľom Gáboriovcov 
bolo zrejme vzbudiť záujem odborníkov o  paleolitický vý-
skum na slovenskej strane štátnych hraníc. 

Výskumná aktivita na slovenskej strane sa prejavila 

v  roku 1955 (21. september – 4. december) uskutočnením 
podrobného archeologického prieskumu Poiplia prostred-
níctvom Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied 
v  Nitre. Kolektív výskumníkov M. Hrmová, J. Balogh, Š. Ša-
fárik pracoval pod vedením Antona Petrovského-Šichmana 
(1919 – 1967). Spracovanie materiálu síce spomína prieskum 
troch šahanských nálezísk, ale paleolitické nálezy sa na nich 
nezistili. Nepatrný počet štiepanej kamennej industrie bol 

9. Primitívne vymapovanie miesta náleziska. Zdroj: MAJER 1920, s. 22, okr. 6.

10. Paleolitické nálezy zo Salkowského tehelne – uložené v gymnaziálnej 
zbierke. Zdroj: SKUTIL 1938, tab. 6.

11. Paleolitické náleziská zmapované Gáboriovcami. Zdroj: GÁBORI 1958, 
s. 57, obr. 35.
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zistený na štyroch náleziskách kata-
strálneho územia Tešmák (časť Šiah). 
Ide o  chronologicky nezaraditeľné 
dva atypické úlomky pazúrikovej 
suroviny a  jeden bielo patinovaný 
úlomok z náleziska „Luby hegy 144“, 
o  čepieľku z  mliečnobieleho kre-
menca z  náleziska „Kutak alja“, dva 
odštepy z povrchu jadra pazúrikovej 
suroviny a  zlomok pazúrikovej če-
pieľky z náleziska „Csipkés a körtvé-
nyes“, a o odštep červeného rádiola-
ritu z náleziska „Homok 130“.32

Nálezy pazúrikov a potreba ove-
renia ich datovania si vynútila nový 
prieskum v  Ipeľskej kotline, ktorý 
uskutočnil v apríli 1960 A. Petrovský-
-Šichman spolu s  Jurajom Bártom. 
Podľa správy zverejnenej v  Archeo-
logických rozhledoch prieskum nie-
ktorých svahových odkryvov, najmä 
medzi Šahami a  Tešmákom, ukázal 
prítomnosť súvislých vrstiev okruh-
liakov zlepených v  aglomerátoch, 
ktoré tu svojím spôsobom poskytli 
vhodnú silicitovú surovinu na výro-
bu artefaktov. Počas prieskumu bola 
v Šahách nájdená štiepaná industria 
vyrobená zo silicifikovaných treťo-
horných vápencov, patinovaného 
a  nepatinovaného obsidiánu a  roz-
lične sfarbeného rádiolaritu. V  Teš-
máku boli zistené iba ojedinelé arte-
fakty alebo pazúrikové úštepy, kým 
v Hrkovciach a v Šahách sa zistili sku-
pinky úštepov a neopracovaných če-
pelí. Bádatelia naznačili, že obsidián 
sa mohol dostať do regiónu východ-
nou cestou, alebo z miestneho zdro-
ja zo západnej časti vulkanického 
pohoria Börzsöny. Zároveň väčšinu 
nástrojov oproti dovtedajšej mienke 
pripísali gravettienskej kultúre.33

V  roku 1960 vydal Gejza Balaša, 
archeológ Krajského múzea v  Ban-
skej Bystrici, o archeologickom báda-
ní na Poiplí samostatnú monografiu. 
Okrem už vyššie uvedených spome-
nul, že v  roku 1955 pri Preseľanoch 
nad Ipľom (dnes súčasť mesta Šahy) 
bola nájdená odštepová industria 
patriaca do aurignacienu.34

Medzi obdobím 1960 až 1982 
nemáme správy o  vykonaní žiad-
neho archeologického prieskumu 
alebo výskumu zameraného na pa-
leolit v  okolí Šiah. Ladislav Bánesz 
(1932 – 2000) a Gabriel Nevizánsky, 
bádatelia Archeologického ústavu 
Slovenskej akadémie vied v  Nitre, 
v  roku 1982 uskutočnili komplex-
ný archeologický prieskum juho-

východnej časti Levického okresu, 
ktorým evidovali 29 zväčša nere-
gistrovaných nálezísk (z toho 9 na 
území Šiah).35 Dňa 22. marca 1982 
v polohe Nagyberek, medzi budova-
mi Strojstavu a  bitúnku na pravom 
brehu Krupinice, neďaleko jej súto-
ku, zistili paleolitické nálezisko. 130 
objavených exemplárov kamennej 
industrie bolo vyrobených prevažne 
z  limnokvarcitu, ojedinele z  kreme-
ňa a  jemnozrnného kremenca. Zo 
zberu pochádzalo až 65 odštepov, 
39 čepelí a ich zlomkov, 7 úštepov, 7 
jadier a 12 kusov hotových nástrojov 
(10 ks rydiel – klinové, hranové a jad-
rové, škrabadlo a retušovaná čepeľ). 
Podľa rozboru materiálu nálezy 
patria do širšieho okruhu a  možno 
i  k  rozličným fázam gravettienu 
(najmä neskorej fáze). Okrem sídlisk 
môžu prichádzať do úvahy aj dielne 
na výrobu kamenných nástrojov.36

V  roku 1992 vďaka miestnym 
aktivistom znovu založili Hontian-
ske múzeum a galériu v Šahách. Od 
roku 1995 má múzeum vlastnú bu-
dovu a  súčasťou stálej expozície sú 
aj paleolitické nálezy. Časť nálezov 
pochádza ako „navrátené predme-
ty“ z  banskoštiavnického Sloven-
ského banského múzea, druhá časť 
z  vlastného zberu. V  predpríprave 
znovuotvorenia expozície vtedajší 
archeológ novozámockého múzea 
Tibor Pálinkás uskutočnil ďalší ar-
cheologický prieskum v polohe Na-
gyberek, počas ktorého našiel väčšie 
množstvo štiepanej industrie.37 

Napriek tomu sa najnovší vý-
skum paleolitu v  regióne nespája 
s  aktivitami Hontianskeho múzea, 
ale s  aktivitami odborníkov na ma-
ďarskej strane hraníc. V  roku 1994 
odborníčky Múzea Ferenca Kubi-
nyiho v  Sečanoch (Kubinyi Ferenc 
Múzeum, Szécsény) Katalin Simán 
a  Sára Kató uskutočnili prieskum 
v  okolí dediny Hont, počas ktorého 
zistili gravettienske nálezisko Parassa 
III – Orgonás. Na uvedenom nálezis-
ku sa v  rokoch 1996 – 1997 vyko-
nával archeologický výskum. V máji 
1995 Viola T. Dobosi a K. Simán usku-
točnili overovací prieskum, ktorého 
cieľom bolo lokalizovanie klasických 
nálezísk, okrem iného aj nálezisko 
zistené Š. Majerom. Z  toho nálezis-
ka sa našlo počas prieskumu naj-
viac nálezov, ktoré naznačovali éru 
staršej gravettienskej kultúry (pred 
27 000 rokov). V roku 2002 Krisztián 

12. Budova Hontianskeho múzea dnes. Foto: V. Bendík.

13. Štiepané kamenné nástroje inštalované v  Hontian-
skom múzeu. Foto: T. Pálinkás.

14. Vitrína s exponátmi z doby kamennej. Foto: T. Pálinkás.
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Zandler, András Markó a  Attila Péntek overovali náleziská 
Hont-Csitár a Hont-Babat. Archeológ novohradského múzea 
Krisztián Zandler v roku 2010 v dvoch štúdiách znovu načr-
tol dejiny a  problematiku paleolitického výskumu, kde sa 
okrem uvedeného odvolával na nepublikované práce Pála 
Pataya (prieskumná akcia s Józsefom Gálikom v prvej polo-
vici 50. rokov 20. storočia) a manželov Gáboriovcov (výskum 
náleziska Hont-Csitár v roku 1969).38 

Autor uvedeného príspevku nie je odborník na paleolit, 
je iba rodákom zo Šahanska, toho času účastníkom pries-
kumu v  polohe Nagyberek a  stálym členom Kruhu pria-
teľov Hontianskeho múzea a  Galérie Ľudovíta Simonyiho 
v Šahách. Pri oslave storočnice prvej svetovej vojny (v ktorej 
v roku 1916 padol aj objaviteľ obsidiánového odštepu, barón 
Š. Andreánszky mladší) je dôstojné si pripomenúť komplex-
ný obraz vedeckého bádania paleolitu na Šahansku s previa-
zaním na moderné vedecké výsledky a v blízkej budúcnosti 
na medzinárodnej úrovni osláviť aj storočnicu publikovania 
šahanských paleolitických nálezov v  roku 1920 v  presved-
čení, že regionálne spoločenstvá a  medzinárodná vedecká 
obec bude takejto aktivite otvorená. ■
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Osamote, v otupnosti,
berieme sa cez ten svet,
zahľadení k minulosti,
tu útechy pre nás niet.

(Ľ. Štúr, Za matkou, 1855)*

Ako ťa tu, lipka, samotnú necháme,
už sa preč od teba svetom uberáme.
Tratia sa a hynú už tí tvoji milí, 
jedni pošli svetom, druhých v hrob zložili.
Jedného v Sobotnom, vieš, nič už nebolí, 
a druhý tam leží na modrianskom poli.

(Ľ. Štúr, Ako ťa tu, lipka..., 1851)**

 

Hrob Ľudovíta Štúra v kontexte Slovenska (1918 – 1945)

Verejné vyjadrovanie úcty k zosnulým dejateľom sloven-
ského národa1 sa mohlo odbavovať v zodpovedajúcej miere 
až po zmene štátno-právnych pomerov v roku 1918.2 Pietne 

sprievody k  hrobom osobností, príhovory a  kladenie ven-
cov sa všeobecne vyznačujú vyšším počtom zúčastnených. 
Zánik monarchie priniesol rozmach spolkov a združení pô-
sobiacich celonárodne (obnovenie Matice slovenskej), záuj-
movo (študentstvo, profesijné združenia) či konfesionálne, 
ktorých činnosť mala určitý vzťah k  minulosti. Kolektívne 
návštevy hrobov osobností okrem vzdávania pocty (holdu) 
znamenali taktiež manifestáciu spolku a  jeho cieľov, práve 
vyhlasovaných za napĺňanie odkazu mŕtvych. Zmena, resp. 
uvoľnenie politických podmienok v  novom štáte napokon 
priniesli vzmach odhodlania spoločensky sa organizovať 
a tým aj zúčastňovať národno-demonštratívnych podujatí.3

Príklad účinkovania nového spolku nad hrobom Ľ. Štúra 
poskytuje slávnosť odhaľovania pamätnej tabule na Schnel-
lovom dome. Usporiadala ju 31. mája a 1. júna 1924 Matica 
slovenská prostredníctvom modranského miestneho odbo-
ru.4 Vedúcim predstaviteľom MS patrilo hlavné slovo – v prvý 
deň, v predvečer slávnosti prednášal matičný správca Jozef 
Škultéty, na  druhý deň priamo pri pamätnom dome mal 
príhovor tajomník Štefan Krčméry. Odhalením tabule však 
podujatie neukončili: pokračovalo na modranskom cinto-
ríne. Pri Štúrovom hrobe rečnil dr. Matej Metod Bella (1869 
– 1946), pôvodne farár evanjelického zboru v  Ružomber-
ku (1894 – 1912), začas poslanec uhorského snemu, v čase 
modranskej slávnosti už piaty rok zastávajúci funkciu brati-
slavského župana. Na modranskom podujatí sa zúčastnil ako 
predseda Slovenskej ligy.5 Organizácia, pôvodne (od roku 
1907) združujúca viaceré krajanské spolky Slovákov v Ame-
rike, začala svoju činnosť na Slovensku 22. októbra 1920 a od 
roku 1924 vydávala rovnomenný úradný mesačník. Aktuál-

Ľudovít Štúr vo výtvarných pamiatkach
Poznámky k dejinám sprítomňovania štúrovskej tradície / III. časť

TOMÁŠ KOWALSKI

Poverenie Okresného osvetového zboru v Modre pre Jána Koniarka na 
vypracovanie návrhu úpravy hrobu Ľ. Štúra, 18. február 1937. Zdroj: AVU 
SNG, repro: autor.

Ján Koniarek: Skica úpravy náhrobku Ľ. Štúra (s figúrou modliaceho sa 
povstalca), 1939. Zdroj: AVU SNG, repro: autor.
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nu slávnosť v Modre teda zužitkovala na jednu z prvých in-
trodukcií do tunajšieho verejného života.

Špecifické uctenie pamiatky Ľudovíta Štúra na modran-
skom hrobe sa odohralo 27. augusta 1926 ako súčasť tzv. 
augustových slávností MS. Patrilo medzi ohnivká celoslo-
venského pietneho kladenia vencov na hroby národných 
dejateľov, sústredené na martinskom cintoríne a  – predo-
všetkým – aj inde na Slovensku. Všetky vence zdobila slo-
venská trikolóra a  identický nápis: V  podvečer národných 
slávností 1926 – Národu si žil: žiješ v národe!. 
Usporiadateľstvo popri MS prevzali tiež ďal-
šie celonárodné spoločenské, kultúrne a zá-
ujmové združenia. Tie si uctili pamiatku svo-
jich zakladateľov alebo osobností, ktorých 
dielo a odkaz rozvíjali spolkovou činnosťou 
(napr. spolok Živena ovenčil hroby Anny 
Hurbanovej, Idy Hurbanovej a Anny Mudro-
ňovej; Spolok slovenských umelcov prinie-
sol vence k hrobom Jána Kadavého a Blažeja 
Bullu). Podujatie na martinskom cintoríne 
otvoril Zbor slovenských učiteľov spevom 
staroslovanského Otčenášu, reč predniesol 
predseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti 
Karol Anton Medvecký (1875 – 1937). Ná-
sledne tajomník MS Štefan Krčméry čítal 
mená veľkých mŕtvych, ktorým sa súčasne 
vzdával hold. Paralelne konané pietne akty 
na slovenskej Nekropole s posvätnými hrobmi 
géniov i  na  ďalších roztratených mohylách 
zaslúžilých synov národa všetkých preväzo-
vali v zvláštny, harmonický, krásny celok: Pod-
maňoval duše prítomných, tisíce slovenských 
sŕdc slovenských a  bratských sŕdc českých 
bilo jedným tlkotom, evokoval zmŕtvychvs-
tanie národa.6 Kladenie venca v  Modre na 
hrob Ľudovíta i  Karla Štúra v  auguste 1926 
nectilo výročie z  ich biografie a  preto azda 
oslovilo nižší počet účastníkov. Nemalo ale 
lokálny rozmer, patrilo k  impozantnej piet-
nej slávnosti so skutočným celoslovenským 
rozsahom. A práve obživovanie pamiatky za-
budnutých buditeľov a dejateľov jednotlivých 
krajov malo prebúdzať povedomú lásku 
k celku – národu a štátu.7

Prezident republiky dr. E. Beneš v  septembri 1936, de-
väť mesiacov po zvolení do funkcie, vykonal cestu po Slo-
vensku,8 a  v  jej rámci navštívil aj Modru (20. 9.). Nedeľno-
popoludňajším výjazdom do tohto, v podstate periférneho 
mestečka nesporne mienil preukázať spriaznenosť s  evan-
jelickou časťou slovenského obyvateľstva i  politiky, zastá-
vajúcimi ideológiu unitárneho zriadenia čs. štátu a jednoty 
„štátneho“ národa (čechoslovakizmu). Tvrdieva sa, že hlav-
ným bodom prezidentskej návštevy bolo položenie venca na 
hrob Ľ. Štúra.9 Beneš po uvítaní a pozdravoch na rozľahlom 
námestí preplnenom hustými zástupmi ľudu10 síce povedal, 
že prišiel v prvom rade navštíviť Štúrov hrob a spomenúť jeho 
pamiatku (a v ďalšom naozaj rekapituloval Štúrovu národno-
politickú biografiu),11 k samotnému hrobu ale nezašiel: Me-
dzitým, čo bol prezident vítaný [...], odobral sa jeho tajomník dr. 
Belanský, sprevádzaný vrchným komisárom zemského úradu 
bratislavského dr. Smerekom, z prezidentovho rozkazu na tichý 
cintorín modranský a položil na hrobe [...] nádherný veniec so 

stuhami v  štátnych barvách.12 Predseda vlády dr. Milan Ho-
dža sa cesty do Modry nezúčastňoval kvôli chorobe13 – pri 
kladení venca na hrob Ľ. Štúra i  na hrob dávneho priateľa, 
evanjelického biskupa Samuela Zocha zastupoval ho vicepre-
zident Krajinského úradu v Bratislave dr. Igor Dula a vládny 
radca dr. Jan Halla. Po návrate úradníkov vyslaných na cin-
torín krajinský prezident slovenský, Jozef Országh hlásil pánovi 
prezidentovi, že jeho rozkaz je vykonaný a  hrob Ľ. Štúra jeho 
kvetinami ozdobený. Nasledoval spev piesne „Hej Slováci“, 

po ktorej prezident poďakoval za uvítanie a prijatie v Modre, 
rozlúčil sa s prítomnými a vrátil sa s celým sprievodom do Bra-
tislavy.14 Podrobný popis návštevy dokladá, že najvyšší poli-
tický predstaviteľ republiky namiesto osobného vykonania 
pietneho aktu uprednostnil potlesk a volanie slávy – v pod-
state svoje oslavovanie uprostred aspoň sčasti zorganizova-
ného publika (školy, spolky, hasičstvo). Proklamovaný dôvod 
modranskej cesty sa tým prevrátil naruby. 

Prezidentskej návšteve predchádzalo pietne zhromažde-
nie a kladenie vavrínového venca na hrobe Ľ. Štúra, usporia-
dané bánovským jubilejným výborom v nedeľu 23. augusta 
1936.15 Akcia v  termíne, opäť zdanlivo nesúvisiacom s  bio-
grafiou Ľ. Štúra, nemala žiadnu náhodnosť: programovali 
ju ako „predzvuk“ Štúrových osláv na viacerých pamätných 
miestach,16 kam smerovali národné púte mládeže.17 O týždeň, 
30. augusta potom v Štúrovom rodnom kraji nadišli ústredné 
slávnosti s  odhalením prvých pomníkov Ľ. Štúra (Bánovce 
nad Bebravou, Uhrovec),18 a  symbolicky pokračovali drob-
nejšími podujatiami na iných miestach.19 Dômyselne koor-

Jozef Kostka: Vojnová matka, SNG Bratislava, P 788, 
okolo 1943 – 1944. Foto: SNG.

Jozef Kostka: Smútok, SNG Bratislava, 
P 1388, značené 1946. Foto: SNG.
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dinované podujatie bánovského výboru integrovalo Modru 
a jej hrob Ľ. Štúra do samého úvodu osláv, teda nie na neskôr 
tradičný záver. Svojim spôsobom vlastne nadväzovalo na 
prvý manifestačný deň Štúrov v Modre, ktorý V. H. Kurtha ešte 
r. 1931 organizoval vo Zväze slovenského študentstva.20

V  jubilejnom roku 1936 vzišli viaceré oslávenia Ľ. Štúra 
taktiež na poli nášho slovesného umenia. Predstaviteľ kato-
líckej moderny Rudolf Dilong (1905 – 1986) podáva básnické 
obrazy z modranských vŕškov a pod nimi farbiaceho sa staré-
ho cintorína, kde leží drahý Ludvik Štúr.21

Určité sformalizovanie úcty k osobnosti Ľ. Štúra nad jeho 
hrobom, vyplývajúce z hromadnosti podujatí a opakovania 
pri výročiach postrehol neznámy autor v matičnom časopise 
Slovensko (jún 1943).22 Nabádal prichádzať k  hrobu aj ino-
kedy, v tichosti, bez spoločnosti, celkom sám, s cieľom zintím-
nenia vzťahu nielen k  Štúrovi, ale k  celej národnej minulosti. 
Len takto prichádzajúci k  hrobu sú vyvolení odchádzať od 
neho ako od kameňa, ktorý prezrádza svoje tajomstvo tomu, 
kto je toho hoden a kto vie pre toto tajomstvo obetovať zo svo-
jej samoty. Ide zaiste o priamu reflexiu na tradičný zájazd ku 
Štúrovmu hrobu, ktorý v pondelok 31. mája 1943 usporiadal 
filozofický odbor pri Združení slovenského študentstva, kde 
záujemcovia mohli podávať prihlášky.23  

Súdobé ponímanie organizovaných výprav do Modry 
ako osobitých a výnimočných udalostí dokladá publikačná 
zmienka ešte o predchádzajúcej. Vychádzka Štúrovej evan-
jelickej spoločnosti z 23. júna 1940 mala vcelku komorný ná-
dych: účastníci položili kyticu na hrob Ľ. Štúra – čiže nie oká-
zalé kvetinové dary –, a pokračujúc do Harmónie sa pristavili 
pri novom Štúrovom pomníku, vybudovanom v priestranstve 
námestia.24

Na druhej strane literárny vedec a riadny profesor Slo-
venskej univerzity Andrej Mráz (1904 – 1964) v rovnakom 
čase kládol otázku, či naši veľkí mŕtvi a ich hroby vykonáva-
jú medzi živými tú misiu, akú takíto mŕtvi vykonávať majú.25 

Dôvody znepokojujúcich skúseností videl v roztratenos-
ti hrobov slovenských dejateľov na dedinských cin-
torínoch – už či ide o Štúrov hrob v Modre, Sládkovičov 
v  Radvani alebo Samov Chalupkov v  Hornej Lehote –, 
kde sú zväčša opustené a zanedbané, ba aj zabudnuté: 
do takýchto cintorínov, okrem slávnostných príležitostí, 
sotva niekto zo živých príde zamyslieť sa. Riešenie, skrz 
všetku opatrnosť k návrhu, videl v pietne vykonávanej 
akcii prenesenia telesných pozostatkov na spoločný cin-
torín veľkej väčšiny slovenských dejateľov. Príklad jeho 
utvorenia videl v  záhrebskom Mirogoji.26 Atribúty slo-
venského Panteónu sa čoraz viacej priznávali martin-
skému cintorínu, hoci dovtedy sa stal miestom pocho-
vania zväčša literátov a  kultúrnych pracovníkov, než 
politikov a  činovníkov iných profesií. Skoncentrovanie 
hrobov slovenských velikánov do Martina mala umožniť 
i konfesionálna rovnoprávnosť tamojšieho pohrebiska. 
S  akciou, pravdaže, by musel bezvýhradne súhlasiť celý 
národ i  jednotlivé kraje, v ktorých zemi odpočívajú veľkí 
dejatelia. 

Myšlienku o roztratených hroboch – napriek zmienke 
iných príslušníkov štúrovskej generácie – rozvinul Mráz 
práve v spojitosti s  Ľ. Štúrom, v roku stého výročia za-
vedenia spisovnej slovenčiny a  nadväzne na nedávne 
prenášanie telesných pozostatkov Janka Kráľa do prime-
ranejšieho prostredia (1943). Evidentné protežovanie 
martinskej nekropoly zo strany bratislavského profe-
sora však nevyplynulo z  náhody: väčšiu časť predchá-

dzajúcich tridsiatych rokov strávil v Martine ako referent MS 
a redaktor Slovenských pohľadov. Preto sa zdá, že zabúdalo 
sa nielen na hroby dejateľov, ale v martinskom prostredí aj 
na invenčné vyjadrenie celonárodnej piety, aké zorganizoval 
Š. Krčméry roku 1926 v predvečer augustových slávností.27

Slovenský panteón

V auguste roku 120. výročia Štúrovho narodenia – 1935, 
usporiadalo Združenie akademikov bánovského okolia celo-
mesačnú spomienku na Ľ. Štúra. Počas dvoch nedelí usku-
točnili zájazdy na vidiek v  okolí Bebravy (Podlužany, Svin-
ná) s  kultúrno-osvetovou náplňou.28 Podujatie vyvrcholilo 
v Bánovciach 25. augusta programom „Dňa Ľudovíta Štúra“. 
Do jeho rámca včlenili aj kladenie vencov k rodnému domu 
v Uhrovci i na hrob vo vzdialenejšej Modre, kam vyslali pove-
rených študentov.29 V správe o podujatí konštatovali, že hrob 
je opustený a zanedbaný.30 

Zakrátko, v polovici septembra 1935 bánovské združenie 
sa obrátilo priamo na samosprávu mesta Modry so žiadosťou 
o  vyhotovenie a  zaslanie snímky hrobu. Mala byť urobená 
z „vtáčej perspektívy“, aby bol zachytený celý, nielen náhrobok 
a tak, aby bol spolu s ním zachytený i susedný hrob brata Štú-
rovho. Snímky hodlali použiť v riporte z miesta, kde je Ľ. Štúr 
pochovaný, ktorý do nasledujúceho mesiaca – k samotnému 
120-ročnému jubileu – mal spracovať novinár V. H. Kurtha.31 

Zdôraznime, že štúrovskému sviatku v roku 1935 (s termí-
nom 29. októbra) prikladalo bánovské združenie váhu stého 
výročia.32 V  reálnom čase storočnice (1915), vo  chvíľach sve-
tového zápolenia a vraždenia ju slovenský národ nemohol ani 
spomenúť, nieto osláviť.33 Nasledujúce stodesiate výročie malo 
charakter viac-menej domácej slávnosti pri rodnom dome Štúro-
vom v Uhrovci – skromnosť vyplývala zo situácie národa a štá-
tu v pomeroch kryštalizačných, navyše sa oneskorila (1926).34 

Úradný záznam a oznámenie Ministerstva školstva a národnej osvety o účasti vo 
veci úpravy hrobu Ľ. Štúra, 18. a 22. január 1944. Zdroj: Archív PÚ SR, repro: autor.
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Štúrov jubilejný výbor koncom roku 1935, ale 
najneskôr v januári 1936 potom vydal leták, uvá-
dzajúci ako jeden z  cieľov: vplývať na veľkolepú 
úpravu hrobov Štúrovcov v  Modre, ktoré vyzerajú 
úboho (mali by byť slovenským Pantheonom!).35 

Široký dosah takto nepriaznivého obrazu doma 
i medzi krajanmi v zámorí36 zrejme primäl k činu 
tentoraz Okresný osvetový zbor v Modre pod ve-
dením predsedu dr. Václava Fiedlera – zatiaľ čo 
mestské orgány vtedy prijímali súťažné návrhy 
na pomník Ľ. Štúra. Cieľ vybudovať náhrobok 
primeraný významu tohto syna národa – náhro-
bok aspoň taký, ako majú Kollár a Šafárik v Prahe 
na Olšanoch! – sa pojal ako zveľadenie majetku 
národa. Pripustilo sa, pokiaľ peňažná zbierka na-
akumuluje dostatočný kapitál, bude do [Ľudoví-
tovho] náhrobku pojatý aj hrob jeho brata Karola 
Štúra.37 Osvetový zbor vstúpil do priameho jed-
nania s Jánom Koniarkom a vo februári 1937 ho 
písomne požiadal o  návrh a  jednoduchú skizzu 
úpravy hrobu Ľ. Štúra.38 Trnavský sochár pozo-
ruhodne pribral k  spolupráci Rudolfa Hornáka 
z Modry,39 a začiatkom marca skutočne navštívil 
miesto hrobu. Denná tlač potom informovala, že 
podá dva návrhy: Prvý má spojiť vrchnú časť teraj-
šieho pomníka s novým sarkom [náhrobkom], asi 
2 a pol metra dlhým. Druhý má byť figurálny, nový. 
Má predstavovať modliaceho sa bojovníka nad 
Štúrovým hrobom. Figúra [...] v nadprirodzenej veľ-
kosti [...] by bola z  hořovického [hořického] pies-
kovca. Zároveň sa ale konštatovalo, že zámer sa 
stáva neuskutočniteľným, pretože verejná zbier-
ka, povolená na tento cieľ, dosiahla do konca 
februára výnos len 1 900 Kčs – výsledok dosť bied-
ny, zatiaľ čo Koniarek rozpočtoval druhý (drahší) 
návrh v  cene asi 30.000 Kčs. Tlač pokladala ako 
zaujímavé, že práve západoslovenské okresy, ok-
rem nepatrných výnimôk, nedali nič. Záverom vy-
hodnotila, že prvý návrh nie je dôstojný ani trvalý, 
keďže navrhuje spájať staré s  novým a  nemalo 
by význam na 10 – 20 rokov. Preto odporúčala, 
aby osvetový zbor počkal ešte nejaký čas, kým 
sa možno zozbiera potrebná suma; zatiaľ bolo by 
dobré, keby sa odkúpilo miesto pred Štúrovým hro-
bom, aby tam už nesmeli pochovávať, lebo hrob je 
už aj tak zastrčený a spoločným návštevám ťažko 
prístupný.40

Ďalší vývoj bol menej ako pozvoľný. Modran-
ský osvetový zbor až 2. septembra 1938 písal J. 
Koniarkovi, že dnes bude mať asi obnos, o ktorom 
vtedy [vo februári 1937] hovoril, a teda požiadal sochára o náv-
števu svojej schôdze.41 O ďalší trištvrte rok, 12. júna 1939, ale 
J. Koniarek žiadal okresného náčelníka v Modre, nech nástojí 
v meste, aby sa vec už raz definitívne vyriešila a k tejto práci sa 
čo najskôr prikročilo, zvlášť ak myšlienka náhrobníka s modlia-
cim sa povstalcom bola v Modre prijatá priaznivo. Oznamoval, 
že návrh má hotový, žiadal aspoň o udelenie sumy potreb-
nej na jeho definitívne vymodelovanie: aby som mohol vec 
po stránke umeleckej zvládnuť čo najlepšie, k tomu potrebujem 
čas.42 Skôr oznámené varianty konkretizoval: nový náhrobok 
s  bronzovou sochou rozpočtoval za 47  950 Ks, alebo s  ka-
mennou sochou za 40-tisíc Ks. Stavebné práce mal dodávať 

trnavský kamenár Anton Cehlárik, pri použití pálenej tehly 
za 6 370, alebo výlučne betónu za 4-tisíc korún.43

J. Koniarek opäť po viac ako jeden a trištvrte roku (21. ok-
tóbra 1940) oznámil osvetovému zboru, že viacnásobne nav-
štívil Modru, vyhotovil skicu i rozpočtoval vybudovanie novej 
hrobky. S odvolaním na požiadavku samotného osvetového 
zboru z roku 1937 sa pýtal, ako ďaleko veci od tých čias pokro-
čili, a v prípade, že myšlienku vzdali, požadoval za svoje cesty 
a pripravené podklady poukázať 1 500 Ks.44 

V tom čase už J. Koniarek bol rekonvalescentom po zlo-
menine ľavej nohy pri panve. Úraz utrpel 14. marca 1940, 
dochádzajúc vyučovať v oddelení kreslenia a modelovania 

Šimon Tománek (stav.): Náčrty vykonaných prác na úprave hrobu Ľ. Štúra, stavebný denník, 
zápisy zo 14. a 17. februára 1949. Zdroj: Štátny archív v Bratislave, pracovisko Archív Modra. 
Repro: autor.



Monument revue   1 / 2016 Veda a výskum60

SVŠT v Bratislave, ktoré začal v práve prebiehajúcom akade-
mickom roku 1939/40. V pedagogickej práci ho zastupoval 
asistent Jozef Kostka.    

Určitý progres nového riešenia hrobu Ľ. Štúra priniesol 
rok 1942. Vtedy 23. októbra evanjelický a. v. cirkevný zbor 
v  Modre (Július Dérer)45 odpovedal okresnému úradu, že 
nemá námietok proti tomu, aby hrob Ľ. Štúra bol dôstojným 
spôsobom premiestnený v  cintoríne modranskom na voľnom 
priestranstve na ľavej strane pri prednej bráne cintorínovej. Od 
plánu okresného osvetového zboru spred piatich  rokov sa 
podľa ev. farára upustilo následkom obavy, že telesné pozos-
tatky nášho národného bohatiera po 86 rokoch sú už natoľko 
porušené, že prípadne by sa ani kosti nenašli, takže by vlastne 

nebolo čo premiestniť. Stanovisko je vcelku rozporné – nena-
mieta premiestnenie hrobu, ale vzápätí to relativizuje pred-
pokladaným skutkovým stavom.

Pomerne razantný obrat nastal v  nasledujúcom roku. 
Vládny komisár Modry František Neubauer, vykonávajúci 
právomoci orgánov samosprávy, rozhodol 30. septembra 
1943, že vec úpravy hrobu Ľ. Štúra s  náhrobníkom dôstoj-
ným jeho národnej veľkosti preberá mesto:46 Upravenie hrobu 
sa prevedie exhumáciou pozostatkov Ľ. Štúra, premiestnením 
týchto na miesto, ktoré v modranskom cintoríne daruje mestu 
Modre, ako ochrancovi a  udržiavateľovi jeho hrobu do vlast-
níctva.47 V  spojitosti s  touto úpravou hrobu mesto Modra za 
účasti celého slovenského národa zhotoví dôstojný náhrobný 
pomník, prevedie úpravu parku pred cintorínom. [...] Všetkými 
predprácami, spojenými s vyhliadnutím a zameraním vhodné-
ho miesta pre umiestnenie hrobu, vyhotovením ideových náčr-
tov a rozpočtov poveruje mesto Modra akademického sochára 
Jozefa Kostku a architekta Milana Škroupu [...]. Vládny komisár 
uložil tiež vedúcemu notárovi, aby zvolal členov [pomníko-
vého] výboru, predprácami poverených umelcov na poradu 
cieľom prerokovania zapojenia celého slovenského národa do 
tejto akcie a aby vyhotovil žiadosti Ministerstvu vnútra, Minis-
terstvu školstva a národnej osvety (MŠaNO) a Župnému úradu 
o podporu na výlohy predprác. 

Písomná agenda preukazuje začatie akcie novej úpravy 
hrobu Ľ. Štúra v  modranskom prostredí v  rokoch 1936 – 
1937, ale aj zaangažovanie autorov definitívneho, no oveľa 
neskôr dosiahnutého výsledku od roku 1943. Minister škol-
stva a národnej osvety Jozef Sivák bol 10. januára 1944 obo-
známený s vecou a súhlasil, aby v prípravnej komisii jeho mi-
nisterstvo zastupoval odborný radca dr. Vladimír Wagner.48 

Tým sa vyvracia stále opakované tvrdenie o iniciovaní diela 
až po skončení vojny, keď ho mal podnietiť povereník Ladi-
slav Novomeský.49 

Intenzívnejšie rozprúdenie záležitosti skutočne priniesol 
rok 1944: Obvodný notársky úrad v Modre50 zvolal na 2. mar-
ca schôdzu pomníkového výboru, zástupcov dotknutých 
úradov a ministerstiev i umelcov, zapojených na úlohe. Mi-

nisterstvo vnútra v ten istý me-
siac, pred rozhodnutím o povo-
lení celorepublikovej zbierky 
na postavenie náhrobníka zis-
ťovalo u  pamiatkového referá-
tu MŠaNO oficiálne stanovisko 
za ochranu pamiatok, ako aj 
o  možnosti udelenia podpo-
ry z  iných zdrojov tvorených 
podľa platných predpisov.51 Pa-
miatkový referát odporúčal za-
pojenie celej slovenskej verej-
nosti do akcie celonárodného 
významu, no záujmov ochrany 
pamiatok sa dotýka len podľa 
miery situovania nového hrobu 
pri starej chránenej budove cin-
torínskeho kostola.52 

Okolnosti turbulentných 
pomerov v  posledných rokoch 
vojny a  prvých po jej skonče-
ní priniesli stagnáciu zámeru; 
doba zo širšieho historického 
hľadiska ale nastolila a premiet-

Leopold Klika: Projekt na parkovú úpravu okolia náhrobníka Ľ. Štúra a priestranstva pred cintorínom – hlavný 
situačný plán (výrez), 1948 – 1949. Zdroj: Štátny archív v Bratislave, pracovisko Archív Modra. Repro: autor.

Milan Škroupa (arch.) – Šimon Tománek (stav.): Náhrobník Ľ. Štúra, K. Štúra 
a P. Zocha, stav v máji 1949. Zdroj a repro: Archív PÚ SR.



Veda a výskum Monument revue   1 / 2016 61

la priamo do čs. vládneho prog-
ramu dovtedy nebývalé zásady, 
niekedy interpretované ako 
zavŕšenie národného zápasu, 
ktorý pred storočím začal práve 
Ľ. Štúr.53 

Riešenie Štúrovho náhrob-
níka pokračovalo po ustálení 
povojnových pomerov. Farár J. 
Dérer 18. marca 1948 oznámil54 
na žiadosť Povereníctva škol-
stva a  osvety (PŠO), že v  tejto 
veci ho nevyhľadal nikto z PŠO, 
ani žiaden z uvedených p. sochá-
rov a  architektov, ani s  ním ne-
písal, preto nemohol ešte pred 
mesiacom podať svoju definitív-
nu odpoveď. Zásadné stanovis-
ko vyjadruje cirkevný zbor teraz: 
Ako už niekoľkokrát prehlásil vo 
svojom presbyterstve a  na kon-
vente, nedá súhlas k prenášaniu 
pozostatkov Štúrových. Prosím s týmto už ako nezmeniteľným 
stanoviskom počítať. [...] Cirkevný zbor ako majiteľ cintorína, 
teda aj hrobov okolo hrobu Štúrovho, súhlasí so zrušením hro-
bov pred hrobom Štúrovým, okrem hrobov farárov Karola Štúra 
a Pavla Zocha. Rozsiahle pripomienky mal k spôsobu zada-
nia stavby náhrobníka bez súťaže, z formálnych aj praktických 
dôvodov: Nie je možné privilegizovať jedného sochára vtedy, 
keď dielo bude budované z verejných prostriedkov, akými sú aj 
prostriedky Povereníctva školstva. Treba využiť všetky možnosti 
k získaniu najlepšieho návrhu a k vybudovaniu najmonumen-
tálnejšieho diela. Dá sa to len vypísaním súťaže, ktorej samoz-
rejme môžu sa zúčastniť aj p. autori: Kostka a Škroupa. Podľa 
J. Dérera o dielo majú záujem aj iní sochári, s návrhmi, ktoré 
lepšie vyhovujú. Výstavba náhrobku súťažou sa nezdrží viac 
ako tri, maximum 4 mesiace. A vari radšej tento 3 – 4-mesačný 
odklad, ako upustiť od možnosti získania lepšieho návrhu. Veď 
ide o dielo na stáročia. Spomenul, že pri výstavbe pomníka Ľ. 
Štúra prišiel určitý pán sochár s návrhom a tiež s požiadavkou, 
aby sme upustili od vypísania súťaže. Priniesol viac prípisov od 
vplyvných ľudí, ktorí sa za neho prihovárali. Súťaž sme vypísali 
a návrh patričného sochára sa dostal až na štvrté miesto.55 Sta-
novisko cirkevného zboru je podľa uznesenia presbyterstva 
zo 14. marca 1948 uzavreté návrhom urýchlene vyhlásiť sú-
beh na stvárnenie nového náhrobníka Ľ. Štúra, aby výsledok 
bol čo najmonumentálnejší.

Komisionálnu prehliadku na mieste samom a  posúde-
nie návrhu náhrobníka uskutočnili 22. apríla 1948 a prinies-
la konkrétnejšie závery:56 1. Náhrobník Ľ. Štúra bude stáť na 
priestore pôvodného hrobu, čo však vyžaduje asanáciu okoli-
tých hrobov a  najbližšie stojaceho stromu. Architektovi je vy-
medzený priestor frontálne vytýčený na pravej strane cestou, 
na ľavej strane pôdorysom dvojhrobu Čistého a  Brunovského 
a hĺbka priestoru nech je prispôsobená šírke tak, aby architek-
tonicky sa získal architektonický celok. 2. Príchodná cesta od 
hlavného vchodu do cintorína musí byť preložená od pôvod-
ného smeru doľava, pričom sa žiada, aby priestranstvo, cez 
ktoré cesta bude prebiehať, bolo riadne záhradným architek-
tom upravené. 3. Vzhľadom na okolnosť, že pri pohľade na ná-
hrobník od hlavného vstupu, prístavok sakristie kostola pôsobí 
závadne, nakoľko bráni k uplatneniu sa frontálneho pohľadu, 

komisia žiada tento prístavok odstrániť, čím získa aj pôvodná 
gotická architektúra kostola. 4. Komisia súčasne žiada, aby 
priestor i na pravej strane cesty v katolíckom obvode cintorína 
bol tiež primerane upravený, staré hroby odstránené, aby sa zís-
kalo väčšie priestranstvo, spolutvoriace prostredie k Štúrovmu 
náhrobníku. 5. Keďže pri asanácii hrobov budú odstránené ná-
hrobníky Karola Štúra a Pavla Zocha, žiada sa, aby architekt pri 
úprave Štúrovho náhrobku pamätal na vhodné a pietne zdô-
raznenie (zaznačenie) tejto skutočnosti. 6. Čo sa týka včasného 
návrhu akademického sochára Jozefa Kostku a  arch. Milana 
Škroupu, prítomní členovia poroty konštatujú, že Kostkov ná-
vrh splňuje všetky predpoklady daného úkolu ako po stránke 
ideovej, tak aj umeleckej, v  dôsledku čoho nie je žiaduce, aby 
sa vypisovala súťaž a realizovaním náhrobku aby boli priamo 
poverení uvedení autori. 7. Architektúra náhrobníka a  celého 
priestranstva sa upraví v súlade s vyššie uvedenými pokynmi. 
[...] Predovšetkým záver zápisnice ozrejmuje, že sa nalieha-
lo na realizáciu; na druhej strane J. Dérer podľa opätovnej 
pripomienky, neuvedenej do hlavného zápisu, považoval za 
lepšie vypísať na príslušný pomník verejnú súťaž. 

Dynamika v  realizácii sa zvýšila prevzatím vlastnej úlohy 
stavebníka do rúk PŠO, hoci Zbor povereníkov to vzal na ve-
domie až dodatočne, 6. mája 1948.57 PŠO nadväzne 13. mája 
1948 bezodkladne vyžiadalo od architekta Milana Škroupu de-
finitívny návrh architektonickej časti náhrobníka podľa smer-
níc uvedených v zápisnici; zdôrazňovalo pritom, že vec je ne-
obyčajne súrna, keďže náhrobník má byť postavený ešte v tomto 
jubilejnom roku – pri stom výročí slovenského povstania.

Podrobnosti určené komisionálne vzala na vedomie Do-
časná správna komisia (miestny národný výbor) v  Modre 
uznesením číslo 192 z 24. mája 1948. Jej zápisnica obsahuje 
podrobnejšie údaje o rozpočte: stavbu samotného náhrob-
níka v cene 750-tisíc Kčs bude hradiť PŠO; ďalšie náklady na 
úpravu priestranstva v  okolí náhrobníka, odstránenie pô-
vodných hrobov a nerealizované zbúranie sakristie kostola 
za približne 200-tisíc Kčs prevezmú rovným podielom obec 
Modra a okres modranský (ONV).58

Napriek deklarovanej urgentnosti, PŠO až začiatkom 
augusta 1948 oznámilo správe mesta Modra konečné do-
danie projektu stavby náhrobníka Ľ. Štúra. Mohlo teda za-

Celok štúrovského náhrobníka, 1948 – 1949, plastika 1963 – 1964, bočný pohľad, stav v marci 2015. Foto: autor.
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dať kamenárske práce a  poveriť svojich zamestnancov vy-
konávaním dozoru, zdôrazňujúc, že do konca roku musí byť 
architektonická časť náhrobníka s úpravou okolia hotová. Časť 
sochárska môže byť hotová až na jar 1949, nakoľko vyskytli sa 
ťažkosti s materiálom.59     

Nový náhrobník združil hroby Ľ. Štúra, jeho brata Karola 
(1811 – 1851) a modranského evanjelického farára Pavla Zo-
cha (1850 – 1907), ktorý ale nebol v žiadnom zväzku so Štú-
rovou rodinou. Umiestnenie nového náhrobníka na rozdiel 
od zámeru konkrétne sformulovaného v roku 1943 rešpek-
tovalo polohu pôvodných hrobov Ľudovíta Štúra, Karola 
Štúra i Pavla Zocha, v zmysle cirkevnej požiadavky upustilo 
od exhumácie a  premiestňovania telesných pozostatkov.60 
Tým ale vyžiadalo odstrániť jestvujúce náhrobníky, označu-
júce miesto posledného odpočinku 14 osôb.61 Práce vyko-
nával Šimon Tománek, stavebný podnikateľ z Malého Tŕnia 
(dnes Vinosady, okr. Pezinok).62 Pôvodné náhrobníky a  že-
lezné ohrádky odstraňovali, staré hroby rozkopávali medzi 
18. a 21. októbrom a ešte 11. novembra 1948; základy, ktoré 
ostali pri odstraňovaní pomníkov potom vykopávali a rozbíjali 
9. – 10. a 15. – 18. novembra 1948. Celkom sedem náhrob-
níkov odstránili napokon 14. a 15. februára 1949, pri úprave 
a  planírovaní predpolia nového trojhrobu, čím sa dosiahla 
jeho úplná frontálna situácia. 

Podrobná obhliadka celku štúrovského náhrobníka ukáza-
la, že navzdory veľkorysému priestorovému vymedzeniu a lik-
vidácii okolitých hrobov bol vybudovaný „priečne“ cez jednu 
náhrobnú platňu, zachovanú azda v pôvodnej polohe. Nápis 
na jej vizuálne prístupnom fragmente obsahuje údaje: [...]nn 

/ [...]enák / [...] Aug. 1760 / [...] Sept. 1838. Porovnanie registra 
zomrelých a pochovaných v príslušnom roku umožnilo iden-
tifikovať meno Jána Jurenáka (Johann Jurenak, † 9. septembra 
1838).63 Pôsobil ako cirkevný inšpektor a – spolu s farárom ne-
meckého evanjelického cirkevného zboru Samuelom Wölfe-
lom – sa významne zaslúžil o novostavbu budovy modranské-
ho evanjelického gymnázia64 a  tým o  jeho oživenie, počnúc 
školským rokom 1825/26.65 Táto mimoriadne nepietna, neve-
domá a  v  podstate náhodná skutočnosť „prevrstvenia“ hro-
bového priestranstva a náhrobnej platne tvorí „most“ medzi 
J. Jurenákom a  osobnosťami účastnými na ďalších dejinách 
modranského gymnázia: K. Štúr v rokoch 1839 – 1846 pôsobil 
ako profesor a rektor;66 Ľ. Štúr v porevolučnom období spo-
lutvoril a  sprostredkúval predstavy slovenských evanjelikov 
o premene na stredisko národnej vzdelanosti.67

28. júla 1948, teda krátko pred zadávaním stavebných 
prác zástupcovia MNV, PŠO a  komisia stavby náhrobníka 
prerokovali aj návrh na parkovú úpravu okolia hrobu Ľ. 
Štúra. Záhradný architekt Leopold Klika z Bratislavy pred-
ložil prvé náčrtky a  rokovanie určilo pokyny pre zamýšľa-
né definitívne stvárnenie:68 1. Doporučuje sa otvoriť čelnú 
stranu cintorína odstránením súvislého múru medzi kryptou 
a vežou a nahradiť múr železnou ohradou, slohove prispôso-
benou terajšej bráne a  so soklom najviac 40 cm. 2. Zvonica 
a  krypta v  rohoch ohrady zostanú naďalej, ale tieto treba 
konzervovať. 3. Ohradu cintorína v prednej čiastke treba len 
opraviť vyspárovaním a konzervovať. [...] 7. Uloženie náhrob-
níkov odstránených pri ohrade podľa úpravy projektanta. 8. 
Celý priestor pred náhrobníkom zvýšiť podľa úpravy projek-
tanta. 9. Doporučuje sa previesť parkovú úpravu od márnice 
nižšie podľa plánu. Na základe pokynov vypracoval L. Klika 
veľkoformátový plán situácie a technický plán výsadby. Na-
vrhol komplexnú úpravu priestoru od začiatku vidlicového 
rozšírenia Dolnej ulice (pred cintorínom) po náhrobník Ľ. 
Štúra.69 Oba plány rešpektujú pokyny uvedenej zápisnice 
a  boli schválené uznesením MNV v  Modre číslo 731 z  20. 
decembra 1948. Vzalo ich na vedomie aj PŠO a vyžiadalo, 
aby štúdie a plány v bode sub 1, 2, 3 boli čím skorej vypraco-
vané a dodané sem k nahliadnutiu.70 Úprava cintorínskeho 
predpolia, oplotenia a jestvujúcich objektov sa napriek evi-
dentnému záujmu nevykonala, zjavne kvôli potrebe ďalšej 
koordinácie zúčastnených. Napokon, predtým požadované 
zbúranie sakristie („prístavku“) pri kostole – vtedy využíva-
nej ako márnica sa ukázalo nepriechodným z dôvodu nesú-
hlasu rímskokatolíckej farnosti; preto PŠO navrhovalo zria-
diť novú v  torkošovskej krypte, ktorej opravu požadovalo 
vykonať v rámci úprav vstupného priestranstva do cintorí-
na.71 Úpravy a zmeny v tejto časti sa uskutočnili s odstupom 
takmer šiestich desaťročí (2006) v rámci programu skvalit-
ňovania infraštruktúry mesta,72 nemali už explicitný vzťah 
k štúrovskému náhrobnému areálu či jeho prostrediu. 

Od Smútku k Slovenskej jari

Architektúra nového štúrovského náhrobníka paradoxne 
po vybudovaní v roku 1948 ostala neúplná: Chýbal ústred-
ný výtvarný prvok, plastika od J. Kostku, účastného v  akcii 
takmer od počiatku jej riešenia (od roku 1943). Primárny dô-
vod v prvých rokoch po vojne vyplynul z nedostatku bronzu 
ako definitívneho materiálu, no dokončenie sa odsúvalo do 
značne neskoršieho času aj pre iné príčiny. 

Podľa Hrdlovičovej v  roku 1948 modranský zástupca 
Pavel Šulla priamo v ateliéri J. Kostku prezeral pripravovaný 

Náhrobná platňa Jána Jurenáka (1760 – 1838) pod celkom štúrovského 
náhrobníka, stav v marci 2015. Foto: autor.
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model plastiky pre náhrobník. Slovami autorky vyjadrovala 
smútok v podobe starej štíhlej schúlenej ženy, s ovisnutými ru-
kami pozdĺž tela.73 

Kostka cestou plastík s  posolstvom zármutku, smútku 
či žiaľu reagoval na drámu nezmyselnej vojny, vyjadrovali 
z  nej plynúcu ťažobu v  duši človeka (napr. Vojnová matka, 
SNG, P 788, okolo 1943 – 1944).74 Vstúpenie do záležitosti 
náhrobníka Ľ. Štúra prinieslo neočakávanú možnosť sku-
točného uplatnenia týchto, dovtedy len komorne utvára-
ných prác. Sochár v definitívnej verzii motívu pod názvom 
Smútok (SNG, P 1388, datovanie vyznačené 1946)75 potom 
obmenil postavu na asketickú mladú ženu. Figúra pozdvihla 
ruky k sklonenej tvári, pridržiavajúc šatku. Celok je dôsledne 
uzatvorený v  obryse. Takto komponovaná socha má pred-
poklad vyznačovať jediný hrob, ako bol pôvodne zamýšľaný 
náhrobník – výlučne Ľ. Štúra. 

O účele tejto vskutku monumentálnej plastiky – dosahu-
je 2,5 metra – neuvažovala staršia literatúra, tobôž sa nespá-
jala s pretvorením konkrétneho hrobu. Bajcurová rozpoznala 
v stvárnení figúry reminiscenciu na ikonografický typ plačky, 
oddávna tvoriacej súčasť náhrobníkovej architektúry.76 Hrdlo-
vičová nehľadala sochu, ktorá by zodpovedala ňou citova-
nému popisu. Plastiku Smútok exponovali omnoho neskôr 
(1960) v česko-slovenskej sieni medzinárodného pamätníka 
v Osvienčime. 

Zamietnutie, teda upustenie od smútočného variantu ná-
hrobnej plastiky vyvodzuje Hrdlovičová z námietok zadávate-
ľa a pravdepodobne aj nespokojnosťou samého autora.77 Druhú 
časť tvrdenia vyvracia skutočnosť, že sochár požadované die-
lo vyhotovil v  definitívnej podobe. Reprezentuje významné 
umelecké a ideové kvality: impresívne modelovaná78 figúra, 
jej postoj a gesto sú až po okraj naplnené tichým zármutkom, 
má prorocký podtext79 – alegorizuje smútiacu vlasť.80 Završuje 
Kostkovo umelecké úsilie z obdobia vojnových rokov. 

Rýchlo napredujúci čas roku 1945 medzitým priniesol 
nové výzvy a  úlohy. Na prvej etape rozsiahleho programu 
memoriálnych diel sa Kostka podieľal vskutku významnými: 
v Bratislave pomníkom pre padlých hrdinov víťaznej Červe-
nej armády (1945 – 1950),81 vo vtedajších Baťovanoch viacfi-
gurálnym kamenným pamätníkom Povstania (1946 – 1950), 
ktorý sa niekedy hodnotí ako bezprecedentný umelecký čin.82 
Dôležitosť a  náročnosť týchto prác znamenali jednoducho 
nedostatok osobnej kapacity na tvorbu alternatív Štúrovho 
náhrobníka k spokojnosti Modranov.  

Jedno z  rokovaní o  tomto probléme zvolalo Povereníc-
tvo školstva, vied a umení na 16. júla 1951 do sochárskeho 
ateliéru na SVŠT v Bratislave.83 Žiadosť povereníctva z toho 
istého dňa pre evanjelický a. v. farský úrad v Modre o urých-
lené zaslanie fotografií pôvodného hrobu Ľ. Štúra, podľa mož-
nosti i  s  okolím, zdôvodnená záujmom dokončenia nového 

náhrobníka,84 azda svedčí o určitej neistote – o hľadaní ume-
leckého vybavenia vlastne od základov (podklady vyžadova-
lo výtvarné oddelenie povereníctva). 

Prichádzajúcim k  hrobu Ľ. Štúra sa medzičasom nasky-
toval rozporuplný obraz. Svoj dojem opísal poslucháč Fi-
lozofickej fakulty UK Ján Majerník po kolektívnej návšteve 
Modry (1955): Prešli sme lipami lemovanou cestičkou k bráne 
cintorína. Tadiaľto teda viedla Štúrova posledná cesta – myslí-
me si a zastali sme pri širokom hrobe, kde, podľa slov súdružky 
z Modry, leží Štúr. Vravím – podľa slov súdružky, lebo na hrobe 
ležia iba tri kamenné podstavce (na ktorých zrejme má stáť da-
jaký pomník) a na nich sa nedočítaš, koho prikrývajú. A tento 
stav trvá, podľa slov tamojších obyvateľov, už skoro dva roky. 
A predtým to bolo vraj ešte horšie. Tri kamenné podstavce, oko-
lo ktorých – na rozdiel od okolitých hrobov, porastených kvet-
mi a upravených – bujnie zväčša burina. V mysli sa ti to nijako 
nechce zlúčiť s  pripravovanými spomienkovými slávnosťami 
stého výročia Štúrovej smrti.85  

V  roku 1950 J. Kostka vyhral súťaž na umelecké vyba-
venie ústredného vojenského cintorína Sovietskej armády 
v Bratislave na Slavíne,86 a úspešne sa zúčastnil aj ďalšej, te-
raz už architektonicko-sochárskej súťaže na monumentálny 
pamätník (1953 – 1955).87 Architekt Ján Svetlík v  projekte 
definitívnej podoby areálu akceptoval dvojicu súsoší Vďaka, 
otvárajúcich nástup do pietnej časti. 

Sochár stvárnil úvodné plastiky Slavína ako skupiny 
dievčat odetých v  dlhom šate a  nesúcich kvety orgovánu, 
resp. stuhu s nápisom.88 Ten aj dokladá predtým uvažovaný 
variant atribútov v  rukách protiľahlých postáv.89 Celok pa-
mätníka na Slavíne slávnostne odovzdali verejnosti 3. apríla 
1960,90 ale dve Kostkove diela osadili len dodatočne, kon-
com marca 1963 a odhalili 2. apríla.

Motív dievčaťa získaný pre areál Slavína napokon Kostka 
– po obmene atribútu na ratolesť jabloňového kvetu – pou-
žil aj pre náhrobník Ľ. Štúra. Sadrovú maketu finálnej verzie, 
tu nazvanej Slovenská jar osadili na dávnejšie vybudovanom 
trojhrobe v októbri 1956, v roku 150. výročia úmrtia Ľ. Štú-
ra.91 Údaj napomáha k presnejšiemu určeniu genézy a usta-
ľovania výtvarného názoru, pretaveného do sôch pre Slavín 
i Modru. Tzv. definitívny náčrt modranskej plastiky datovala 
Belohradská oneskorene rokom 1961,92 kým skutočná reali-
zácia je označená letopočtom 1963. Jej výška 230 cm pritom 
nedosahuje predošlý smútkový variant náhrobného diela.

Treba uviesť, že J. Kostka pre modranský hrob okolo roku 
1955 overoval plastiku v podobe ženského aktu alebo jeho 
torza.93 Túto formu by sotva akceptovali v  konkrétnom se-
pulkrálnom kontexte. V roku 1972 plastiku vystavili na pre-
hliadke Socha piešťanských parkov.94 Podobne ako ďalšie 
Kostkove sochárske skice tak nadobudla charakter samos-
tatného, autonómneho diela. 

Matričný záznam o úmrtí Jána Jurenáka († 9. 9. 1838). Zdroj: Ref. 63, Štátny archív v Bratislave, pracovisko Archív Modra. Repro: autor.
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Súhrnne konštatujeme, že angažovanie J. Kostku k mod-
ranskému náhrobníku Ľ. Štúra sprevádzali výnimočné peri-
petie. Vznikli z okolností znemožňujúcich účasť J. Koniarka 
na diele: najprv kvôli rozpočtovému nedostatku na strane 
pôvodného iniciátora – okresného osvetového zboru (1937 
– 1940), v  priamej príčine potom kvôli zdravotnej indispo-
zícii trnavského majstra (1940). Prechod úlohy na J. Kostku 
(1943) vyplynul z jeho asistovania Koniarkovi na výtvarnom 
oddelení SVŠT. Zhostil sa jej s umeleckým zápalom a v tom-
to zmysle dospel k svojbytnému dielu – Smútok (1946). Ná-
met okrem vonkajškového prejavu zármutku, piety i perso-
nifikácie vlasti azda vystihuje osobnosť a  vnútorné psyché 
samotného Ľ. Štúra.95 Sochárske stvárnenie však neprijali 
modranskí predstavitelia. V  nových podmienkach po roku 
1945 sa Kostka pochopiteľne sústredil na medzičasom na-
stolené úlohy, očakávané od povojnového umenia (v  jeho 
œuvre pomníkové diela pre Bratislavu, Baťovany/Partizán-
ske, účasť v  kolektíve stvárňujúcom Slavín). Uprednostnil 
teda novú tvorbu, nie produkciu modranských alternatív 
s neistým ohlasom. Slovenská jar, predsa ale súčasne rieše-
ná, už len derivovala z iného aktuálneho výtvarného celku: 
nie je dielom sui generis. Náhrobník Ľ. Štúra uzavrela po viac 
ako 15-ročnom odstupe od jeho stavebného vybudovania 
(1948) a dvadsaťštyri rokov od zainteresovania J. Kostku: od-
halili ju 26. júna 1964.96 

Samotný názov náhrobného diela – Slovenská jar – sym-
bolicky pomenúva obdobie obrodzovania národov za-

čiatkom roku 1848, v ktorom mal zástoj Ľ. Štúr. Označenie 
vskutku nadobúdalo oficiálnu význačnosť, až slávnostnosť. 
V  takto priamom súvise sa uplatnilo v  názve prvého die-
lu Rapantovej monumentálnej historickej práce Slovenské 
povstanie roku 1848-49 (1937). Rovnomennú báseň zara-
dil L. Novomeský do zbierky Svätý za dedinou (1939). Jej 
znenie97 kreslí obraz o práci roľníka. Nevylučuje sa ale vní-
manie v zmysle alúzie na vedúcu osobnosť národa, alebo 
všeobecnejšie ako vyjadrenie symboliky trvalej schopnosti 
národa oživovať sa. Napriek uvedeným paralelám má po-
menovanie Kostkovho sochárskeho diela skôr význam 
aktualizácie, súvisiacej so súdobým uvoľňovaním spolo-
čenských pomerov od záveru päťdesiatych rokov – v čase 
ustaľovania a vzniku sepulkrálie.

Plastiky pre Slavín a  odvodene i  modranská vo svojej 
dobe zásadným spôsobom civilizovali a  lyrizovali oficiálnu, 
klasickú pomníkovú úlohu, v  značnom protiklade k  tónu 
opisného realizmu, prevládajúcemu v tom období. 

Levoča

Posledný veľký pomník Ľ. Štúra v prvej polovici 20. sto-
ročia vybudovala Levoča. Miestny prípravný výbor pre po-
stavenie pomníka Ľ. Štúrovi a jubilejné oslavy 1848 – 1949 bol 
začlenený do Okresnej osvetovej rady. Tá žiadala na pomník 
finančnú podporu od Povereníctva informácií, ktoré postú-
pilo vec Povereníctvu školstva a  osvety. Odtiaľ iniciátorov 
usmernili, že budovanie pomníkov z  hľadiska umeleckého 
podlieha posudku tunajšieho povereníctva a  Umeleckej a  ve-
deckej rady, ale nemôže vyhovieť žiadosti o podporu. Rezort 
školstva a  osvety nemal výhrady, aby Povereníctvo vnútra 
povolilo verejnú zbierku na levočský pomník, vymedzenú 
obvodom Košického kraja.98

Zdá sa, že pomník Ľ. Štúra sa dostal do určitého rozpo-
ru s  intenciou osláviť týmto dielom storočnicu bojových 
udalostí revolúcie meruôsmeho a  merudeviateho roku. Ak 
vybudovanie pomníka malo osláviť revolúciu, v samotnom 
regióne sa pretavila do bitky o priesmyk Branisko na spišsko-
-šarišskom pomedzí z 5. februára 1849. V nej stáli proti sebe 
rakúske cisárske vojsko a maďarská domobrana (revolučné 
gardy – honvédi), slovenskí dobrovoľníci mali len sekundár-
nu účasť. Samotný Ľ. Štúr je zviazaný s Levočou, resp. so spiš-
ským regiónom nanajvýš epizodickým účinkovaním: okolo 
polovice februára 1849 mal mať prejav k slovenskému ľudu 
v  Spišskom Podhradí, ale z  dôvodu odlišného nárečia mu 
ťažko rozumeli. Svoju úlohu zohrala aj maďarónska propa-
ganda o údajnom Štúrovom evanjelickom kňazstve. Jej roz-
šírenie odvrátilo záujem a spôsobilo rozchod obecenstva.99 

Levočský Týždeň Štúrových osláv 25. – 30. októbra 1949, zor-
ganizovaný po tzv. februárovom prevrate skutočne aktualizo-
vali na nové podmienky a koncipovali ho zoširoka. Ideu vyjad-
rilo heslo: S odkazom bojovníkov za slobodu do práce pre rozkvet 
Republiky, za víťazstvo socializmu a za svetový mier.100 Náplň in-
tegrovala vskutku „nejubilejné“ príležitosti – 31. výročie vzniku 
ČSR (deň čsl. slobody) a 134. narodeniny Ľ. Štúra. 

Napriek zmenenej politickej situácii program záverečné-
ho dňa osláv – vrcholiacich slávnosťou odhaľovania pom-
níka – koncipovali v  duchu predvojnových štúrovských 
slávností. Programovanú súčasť slávnostného dňa tvorili 
bohoslužby vo všetkých levočských kostoloch.101 Až po nich 
účastníci manifestovali pri samotnej pomníkovej slávnosti. 
Jej oficiálnym hosťom a rečníkom bol povereník informácií 

Jozef Kostka: Vďaka II., súsošie v areáli bratislavského Slavína, značené 1961 
– 1963. Foto: autor.
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Ondrej Pavlík (1916 – 1996).102 Skorší prehľad programu avi-
zoval i účasť povereníka školstva a osvety L. Novomeského.

Levočskú podobu Ľ. Štúra pripravoval sochár František 
Gibala (1912 – 1987) zrejme ešte v  závere tridsiatych ro-
kov.103 Po absolvovaní pražskej AVU (1937) ako hornošariš-
ský rodák (Krajná Poľana) sa usídlil nakrátko v regionálnom 
centre slovenského východu – Prešove. Už počas štúdia zís-
kal sochársku zákazku pre novostavbu tamojšej nemocnice, 
neskôr cez vojnu realizoval umelecké vybavenie bankových 
a justičných stavieb, budovaných so zámerom nahradiť úlo-
hu a význam zabratých Košíc.  

Štúr na levočskom pomníku je zobrazený ako učenec 
a  mysliteľ, vo figúre vyznačujúcej sa rozvahou a  pokojom: 
Akoby bol zastal pri prechádzke s knihou v ruke.104 Táto poloha 
mohla byť vhodnejšia pre Modru, kde Štúr žil v porevolučnom 
období a venoval sa intenzívnej literárnej činnosti (pripomeň-
me, že Gibala si vyžiadal podklady pre účasť v  modranskej 
súťaži). Štylizácia vodcu vyzývajúceho či vedúceho svoj národ 
k  revolučnému vystúpeniu, vyjadrená modranským pomní-
kom od M. Motošku by zasa viac zodpovedala levočskému 
zámeru osláviť Štúrovým pomníkom výročie revolúcie. 

Stvárnenie z  pomníka môže určitým spôsobom pripo-
menúť inú význačnú akciu – kolektívny príchod bratislav-
ských študentov na gymnázium v Levoči, vyjadrujúci protest 
proti odvolaniu Ľ. Štúra z profesúry (31. decembra 1843).105 

Tým sa vyjadril odpor a nesúhlas, sotva ale s užším vzťahom 
k neskoršej revolúcii či slovenskému povstaniu. Študentské 
udalosti z prelomu rokov 1843/44 zmienili v opise programu 
osláv, a súčasne ich preniesli do dnešných dní: Posolstvo a pa-
miatka sa uskutočnili prispením najpokrokovejšej vrstvy náro-
da, prispením robotníckej triedy, ktorá tak najlepšie ohodnotila 
dejinný význam Ľ. Štúra a  jeho školy nielen v  našej literatúre, 
ale v  prvom rade v  boji za slobodu slovenského pracujúceho 
ľudu proti feudalizmu.106 

Priame „ukotvenie“ Ľ. Štúra v spišskom prostredí aspoň 
symbolicky utvára materiál pomníka – biely travertín regio-
nálnej proveniencie. 

Nesporne rozsiahle, bohato rozvrhnuté celotýždenné 
Štúrove oslavy, s  očakávanou účasťou pracujúcich z  celého 
východného Slovenska sa usporiadali v podmienkach povoj-
novej obnovy a  povznášania levočského kraja. Doba sa vy-
značovala tiež nedostatkom potravinových artiklov. Preto 
vyznieva bizarne, že stravné suroviny pre návštevníkov sa 
museli osobitne zabezpečiť a  uvoľniť cestou Povereníctva 
výživy. Jeho veľké pochopenie sa nachádzalo určite ľahšie, 
zaiste aj z dôvodu plánovaného lampiónového sprievodu le-
vočskej mládeže (25. októbra 1949). Smeroval na Mariánsku 
horu, kde sa potom pálila symbolická vatra slovanskej družby. 
Azda netreba zdôrazňovať, že pútnické miesto viaže úplne 
iný druh kultu a ideí...   

Je známe, že pomník Ľ. Štúra v  severnej časti levoč-
ského námestia vytvorili na mieste iného pamätníka. 
Predchádzajúca bronzová socha sprítomňovala honvéda, 
príslušníka domobrany počas revolúcie, čím sa explicitne 
vyjadrovalo maďarsko-nacionálne zameranie. Tento niek-
dajší pamätník vyšiel z dielne Jozefa Neuschla (Najšel; 1821 
– 1895). Umelec pochádzal z Banskej Hodruše (okr. Žarno-
vica) a v rôznych národných spoločenstvách figuroval s od-
lišným priezviskom: po otcovi Struhár, ale od Maďarou na 
Faragóva prekrsťení – ako napísali v Orlovi tatránskom, prí-
lohe Slovenských národných novín.107 Vo svojej dobe patril 
k nemnohým profesionálnym sochárom, trvale pôsobiacim 

v tunajšom prostredí – od roku 1853 žil a tvoril v Levoči.108

J. Neuschl sa zúčastňoval bojov revolúcie. Dlhšie pred jej 
vypuknutím, v septembri 1846 o tomto našom umelcovi uve-
rejnili samostatný článok v  uvedenom slovenskom periodi-
ku. Referovali, že v máji toho roku – už poctený občianstvom 
mesta Novej Bane za autorstvo tamojšieho súsošia Najsvätej-
šej Trojice –, odišiel do Mníchova, kďe na akademii vo svojom 
umeňí sa ešťe večmí zdokonaliť chce, abi tak vlasti svojej užitoč-
ním biť a slávu svojho národa zvelebiť mohou.109 

Honvédsky monument, dohotovený v roku 1871 pôvod-
ne zamýšľali umiestniť priamo na bojisku, napokon postavili 
pred spišským stoličným domom a odhalili 21. mája 1876.110 
Po zániku monarchie bol kvôli eliminácii možných vášní 
prekrytý debnením. Ani tak v noci z 11. na 12. augusta 1919 
neunikol zničeniu príslušníkmi vojenskej sokolskej jedno-
ty.111 Konečné odstránenie neupotrebiteľných zvyškov starého 
pomníka však rozpočtoval až prípravný výbor jubilejných 
osláv slovenského povstania, celých tridsať rokov po strate 
aktuálnosti honvédskeho pomníka. „Zvyšky“ pôvodného pa-
mätníka tvoria v  skutočnosti výraznejšiu časť celku – ostal 
celý stupňovitý podstavec, na ktorý teraz vztýčili Ľ. Štúra.

Napospol to bude známo, že národy
Obrancom otčiny a zlatej slobody
Na znak vďaky svojej pomníky stavali,
V piesni večne živej slávu ich hlásali.

(B. Nosák-Nezabudov, Kamzík, 1872 – 1873)***

Jozef Kostka: Slovenská jar, plastika z náhrobníka Ľ. Štúra, značené 1963. 
Foto: autor.
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Záver

Sprítomňovanie Ľ. Štúra v  pamiatkach monumentálne-
ho výtvarného umenia je plastickým obrazom utvárania 
i premien zástoja osobnosti v kolektívnej pamäti. Vo vzťahu 
k týmto dielam, a konkrétne v súvise s prvým pomníkom Ľ. 
Štúra v Bánovciach nad Bebravou (1936) to výstižne vyjadril 
neznámy pisateľ: Nový monument mal tiež vyjadrovať prí-
chod k  povedomiu, že nielen Štefánikovi a  Masarykovi treba 
stavať pomníky – týmito osobnosťami sa naše dejiny nezačí-
najú. Autor popri dovtedy jestvujúcich pomníkoch osobnos-
tiam národného obrodenia v 18. a najmä 19. storočí (J. Hollý, 
M. M. Hodža, J. M. Hurban, A. Radlinský, Ľ. V. Rizner) uviedol 
rad ďalších dejateľov, ktorí žiadny pomník nemajú, hoci ho 
zasluhujú. V  protiklade tomu z  počtu dovtedy vybudova-
ných veľkých pomníkov M. R. Štefánika vyplynul výrazný ne-
pomer v spektre takto poctených osobností.112 

Pomníky a iné pripomienkové pamiatky na Ľ. Štúra z hľa-
diska slovenských výtvarných dejín zároveň pozoruhodne 
dokladajú skutočný vznik, nebývalý rozmach, ale aj peripe-
tie verejného umenia sochárskeho. To vďaka „zaľudňovaniu“ 
priestranstiev miest a obcí význačnými figúrami národných 
dejín získalo konečne adekvátnu spoločenskú funkciu. Účin-
nosť pomníkových výsledkov jadrne vyjadril Janko Alexy: 
Kovové postavy dejateľov, vyrastajúce zo zeme sústreďovali 
národ okolo seba, dávajú príležitosť, aby sme sa stretli občas 
pohromade.113 Slávení činovníci vstupovali do povedomia, 
zapĺňali masmédiá – nielen školské učebnice, a to nesporne 
stimulovalo záujem verejnosti o ich dielo a odkaz.114 

Najzávažnejšie štúrovské realizácie – bánovský a  mod-
ranský pomník výrečne reprezentujú vyhranené spôsoby 
získania diela: súťažnú selekciu a  priame zadanie. Každý 
z nich viazal škálu výhod i problémov. Tieto a ďalšie fakto-
ry, nevyplývajúce zo samotnej výtvarnej tvorby (dynamic-
ky premenlivé politické podmienky, financovanie, diškurz 
v konkrétnom spoločenstve a pod.) sa odzrkadlili v genéze 
diel. Stali sa určitými kódmi zviazanými s  pamiatkami, pri-
čom ich intenzita občas nesprávne prekrýva vlastný obsah 
a posolstvo.  ■

Práca vznikla s príspevkom Literárneho fondu.

* Cit. podľa ŠTÚR Ľudovít. Za matkou. In Slovenské pohľady, XXXIV, 1914, 
zošit 1, s. 52-53. (Báseň publikovali už v roku 1874, do súborných edícií a vý-
berov ju včleňujú pod odlišným názvom.)
** ŠTÚR, Ľudovít. Spevy a  piesne, ed. Jaroslav Vlček. Turčiansky Sv. Martin, 
1929, s. 123 (Sobotné – toponymum v obci Uhrovec, lokalita miestneho cin-
torína, kde je pochovaný Samuel Štúr, otec Karola a Ľudovíta).  
1 Kvôli zameraniu tohto článku ponechávame bokom verejné pripomína-
nie pamiatky Ľ. Štúra v období 1856 – 1918 prostriedkami slovesných ume-
ní, ktoré ako jediné mali relatívnu prípustnosť i širšiu pôsobnosť v podmien-
kach doby. Ide predovšetkým o nadosobné pripomienky Štúrovho zástoja 
a odkazu v básnických dielach jeho druhov – Josefa Václava Friča (1858), 
neskôr Ctiboha Zocha (ps. Slovakovský, In Sokol, II, 1861, č. 19, s. 145-147) 
a  najmä Janka Kráľa (Duma slovenská, 1861). Slovenské básne príznačne 
vznikali v súvislosti s obnoveným národným politickým pohybom – Zocho-
va a Kráľova na pamäť memorandového zhromaždenia v Martine. Neskoršie 
Andrej Sládkovič (Omladinám, 1870) vyjadril mládeži apel štúrovskej gene-

rácie vedenej Ľudovítom. Programové prihlásenie sa mladých k Štúrovmu 
odkazu slovami 22-ročného Pavla Országha vzišlo opäť z  rámca kolektív-
neho činu (Blahá pamiatka Štúra!, almanach Napred, 1871). Postupom času 
získaval ideovo-symbolický význam samotný hrob Ľ. Štúra, napr. v tvorbe 
Martina Rázusa (U Štúrovho hrobu, 5. júna 1918 – RÁZUS, Martin. Hoj, zem 
drahá... (Básne.) Turčiansky Sv. Martin, 1919, s. 96).   
2 Výrečným dokladom o situácii v  predchádzajúcom období je zmarenie 
slávnosti odhalenia náhrobku dr. J. M. Hurbana v  Hlbokom (8. 9. 1892). 
Hlavný slúžny senického okresu vtedy nariadil žandársky uzavrieť cintorín 
a neumožniť vstup asi 500-člennému verejnému zhromaždeniu, ba ani Hur-
banovým príbuzným – por. BODNÁR, Julius. Dr. Jozef Miloslav Hurban (1817 
– 1888). Jeho život a dielo pre ľud a študujúcu mládež. Bratislava, 1925, s. 94-
95; MRLIAN, Ondrej. Jozef Miloslav Hurban. Martin, 1959, s. 114.  
3 Ďalším spôsobom kolektívneho pripomenutia je pietna slávnosť, neviaza-
ná k návšteve samotného hrobu. Takúto pri 20. výročí smrti Ľ. Štúra uspo-
riadala slovenská mládež v Bratislave (16. 5. 1876), alebo spolok Tatran vo 

František Gibala: Pomník Ľ. Štúra v Levoči, 1949 (podstavec 1876).  
Foto: autor.
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Viedni k ucteniu 25-ročnej pamiatky (18. 6. 1881 – por. Obzor, XIX, 25. jún 
1881, č. 18, s. 143). Podujatia mali v podstate charakter uzavretej spoločnos-
ti, preto nemohli nadobudnúť širší verejný ohlas.     
4 KRČMÉRY, Štefan (ed.). Tri roky Matice slovenskej 1924 – 1926. Turčiansky Sv. 
Martin, 1926, s. 119, 175, 185.  
5 BELLA, M[atej] M[etod]. Rozpomienka na Ľudovíta Štúra. In Slovenská liga, 
I, jún 1924, č. 6, s. 89-90.  
6 KRČMÉRY, 1926, ref. 4, s. 12-16, 50.    
7 KRČMÉRY, Štefan. Osvetová práca na Slovensku. In Slovenské pohľady, 42, 
október 1926, č. 10, s. 628.    
8 BYSTRICKÝ, Valerián. Eduard Beneš a Slovensko (1918 – 1938). In Historický 
časopis, 43, 1995, č. 3, s. 246-261; VAŠEK, Richard. Cesta prezidenta Beneše 
na Slovensku roku 1936 a její ohlas v českém a slovenském tisku. In Historic-
ký časopis, 59, 2011, č. 4, s. 705-733.    
9 HRDLOVIČOVÁ, Sylvia. Od hrobu k pomníku a jubilejným oslavám. Formo-
vanie historickej pamäti na Ľudovíta Štúra v modranskom prostredí. In MA-
CHO, Peter – KODAJOVÁ, Daniela (ed.). Ľudovít Štúr na hranici vekov: Život, 
dielo a doba verzus historická pamäť. Bratislava, 2015, s. 166.
10 V Modre vítalo prezidenta 10 000 ľudí. In Slovenský denník, XIX, 22. sep-
tember 1936, č. 218, s. 3; fotografiu prezidenta v Modre uverejnil Nový svet, 
XI, 26. september 1936, č. 39, s. 7.
11 Rozsiahla publikácia prejavu – „Štúr si vzťah Čechov a Slovákov nepred-
stavoval inak, ako si ho predstavujeme my dnes.“ In Slovenský denník, XIX, 
22. september 1936, č. 218, s. 1.
12 V Modre vítalo..., ref. 10; stručnejšie napr. Prezident Beneš v Modre. Klade-
nie venca na hrob Ľudovíta Štúra a prezidentov prejav. In Slovenská politika, 
XVII, 22. september 1936, č. 218, s. 2.    
13 Ministerský predseda dr. Hodža prezidentovi republiky. In Slovenský 
denník, XIX, 19. september 1936, č. 216, s. 1. – HRDLOVIČOVÁ, 2015, ref. 9, 
s. 166-167, uvádza, že predseda vlády sa nezúčastnil z bližšie nešpecifikova-
ných dôvodov.
14 Ref. 10.    
15 Podobne HRDLOVIČOVÁ, 2015, ref. 9, s. 166.    
16 KURTHA, V. H. (ed.). Štúrov rodný kraj. Bánovce nad Bebravou, 1936, 
s. 45-46.   
17 Ďalšie smerovali do Liptovského Mikuláša k hrobu M. M. Hodžu a do Tren-
čína k hrobu Štúrovej matky Anny. – Kladenie vencov na Hodžov hrob uspo-
riadal Okresný osvetový zbor v  Liptovskom Mikuláši na podnet Štúrovho 
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druha – J. M. Hurbana (Hlboké) i predchodcov z katolíckeho prostredia – 
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32 MĽŠ, f. Dérer, č. A-5/2013 – Združenie akademikov bánovského okolia, 
č. 145-š.117/1935 z 28. 9. 1935; rovnako KURTHA, V. H. Prečo prvý Štúrov 
pomník práve do rodného kraja Štúrovho? In Národné noviny, 66, 4. október 
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49 ŠULLA, Pavol. Pamätné miesta Ľudovíta Štúra v  Modre. In Vlastivedný 
časopis, XIV, 1965, č. 4, s. 155; PAVÚKOVÁ, Oľga. Modra Ľudovíta Štúra. Sprie-
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13.003/1948-I zo 6. 5. 1948. Povereníci vzali na vedomie, že PŠO bude financovať 
z vlastných rozpočtových prostriedkov aj náhrobník J. M. Hurbana v Hlbokom.
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považuvať muože.
67 Por. údaje v listoch Ľ. Štúra: Všetci dolňí Slováci [...] Mi sme za menšje Slo-
venskuo gymnasium v Modre[...] – list Samuelovi Novákovi, 6. 10. 1851. Něk-
terá Slovenská menší gymnasia dostali sme již, a vyšší dostat máme. [...] I my 
sme ze strany Evanjeliků v našem sjezdě předdunajského okolí většinou hlasů 
uzavřeli nižší i vyšší Slovenské gymnasium v Modre[...] – list Václavovi Hankovi, 
10. 6. 1852. AMBRUŠ, Jozef (ed.). Listy Ľudovíta Štúra, zv. 2, Bratislava, 1956, 
listy č. 325, 336, s. 250-251, 268-270. – Náhrobnú platňu J. Jurenáka i ďalšiu, 
patriacu jeho manželke Zuzane, rod. Schnellovej (1766 – 1852) vyzdvihli 
spod štúrovského náhrobníka pri obnove v priebehu roka 2015. Obe platne 
umiestnili v blízkosti. Náš výskum a základnú identifikáciu sme uskutočnili 
v podmienkach pôvodného stavu, pred uskutočnením obnovných prác.
68 ŠA Ba, p. Mo, f. Okresný úrad v Modre, inv. č. 377, kr. 95, spis č. 10.218/38 – 
Zápisnica napísaná dňa 28. júla 1948 na úrade MNV v Modre[...].
69 Tamže. 
70 ŠA Ba, p. Mo, f. Okresný úrad v Modre, inv. č. 377, kr. 95, spis č. 10.218/38 – 
Povereníctvo školstva a osvety, č. 175.087/1948-VII/2 z 20. 1. 1949. 
71 ŠA Ba, p. Mo, f. Okresný úrad v Modre, inv. č. 377, kr. 95, spis č. 10.218/38 – 
Povereníctvo školstva a osvety, č. 210.927/1948-VII/2 z 3. 8. 1948. 
72  ŠIMKO, Miroslav. Prechádzka po modranskom cintoríne. Modra, 2014, s. 120. 
73 HRDLOVIČOVÁ, 2014, ref. 9, s. 172.
74 Lit.: BACHRATÝ, Bohumír (ed.). Jozef Kostka. Výber z tvorby. Katalóg výsta-
vy OGMAB, Trenčín, 1979, nestr., č. 10; BAJCUROVÁ, Katarína. Jozef Kostka. 
Bratislava, 1993, s. 43, obr. 29.
75 Lit.: BELOHRADSKÁ, Ľuba (ed.). Jozef Kostka – Odkaz SNP v sochárskej tvor-
be. Katalóg výstavy SNG, Bratislava, 1980, nestr., obr. 11, 12 (datovanie „1943 
– 1946“); BAJCUROVÁ, 1993, ref. 74, s. 71, obr. 77 (rozšírený názov „Smútok 
– Podvečer“). – Odliatie plastiky objednala SNG v pražskom podniku ZUKOV 
20. 5. 1970 a zákazku uhradila 29. 1. 1971, por. BAJCUROVÁ, Katarína (ed.). 
60 rokov otvorené. Bratislava, 2008, s. 53, 54. 
76 BAJCUROVÁ, 1993, ref. 74, s. 71.
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Od roku 2012 uskutočňuje Krajský pamiatkový úrad Nit-
ra (P. Paterka) v  spolupráci s  Univerzitou Konštantína 

Filozofa v  Nitre (J. Tirpák) terénny a  geofyzikálny prieskum 
stredovekých sakrálnych objektov na vytypovaných lokali-
tách v okresoch Nové Zámky a Komárno. Cieľom spolupráce 
je nedeštruktívnym georadarovým meraním získať a prehĺbiť 
odborné poznatky o doterajších zisteniach archeologického 
a historického bádania. Počas jednotlivých prieskumov sa do-
vedna navštívili archeologické náleziská v katastrálnych úze-
miach Bánov (negatívny výsledok), Dvory nad Žitavou, Kolta, 
Kostolný Sek (z dôvodu vysokého porastu sa meranie nerea-
lizovalo), Mojzesovo, Nesvady, Palárikovo, Semerovo, Zemné.  

Použitá bola georadarová metóda (GPR), ktorá patrí do 
skupiny elektromagnetických metód sondovania. Princíp 
metódy GPR spočíva vo 
vysielaní a  spätnom príj-
me veľmi krátkeho im-
pulzu vysokofrekvenčnej 
energie (rádiové vlny vo 
frekvenčnom pásme 1 až 
1 000 MHz) s cieľom mapo-
vať štruktúry alebo objekty 
pod povrchom terénu do 
hĺbky asi 20 m. Hĺbka dosa-
hu georadaru závisí hlavne 
na pôdnych podmienkach 
(vodivosti a  permitivite) 
a  na použití pracovných 
frekvencií radarových an-
tén. Prienik georadarových 
vĺn je hlbší v  materiáloch 
s  veľkým merným odpo-
rom a  naopak, prienik vĺn 

je plytký v  materiáloch s  vysokou elektrickou vodivosťou. 
Antény s nižšími frekvenciami umožňujú hlbšie preniknutie 
do skúmaného prostredia, kým antény s  vyššími frekven-
ciami majú menší dosah, ale poskytujú lepšiu rozlišovaciu 
schopnosť lokalizovať menšie objekty. Georadar umožňuje 
s vysokou rozlišovacou schopnosťou detekovať archeologic-
ké objekty s  rozmermi od niekoľko desiatok milimetrov až 
do niekoľkých metrov. 

Dvory nad Žitavou, vrch sv. Martina – Kalvária

Písomné pramene o obci siahajú až do 11. storočia (1075). 
V  stredoveku tu existovala osada Pečenehov s  20 domami, 
kráľovskou kúriou a  Kaplnkou sv. Martina, ktorej existenciu 
potvrdzuje aj list pápeža Inocenta III. (1209). V 19. storočí usku-
točnili v  mieste rozsiahle terénne úpravy súvisiace s  výstav-
bou Kalvárie. Počas prác sa premiestnilo 2 000 vozov zeminy. 
Dnešná Kaplnka sv. Martina pochádza z roku 1860. Pôvodnú 
románsku kaplnku sme predpokladali na tom istom mieste. 
Ako je viditeľné aj na historickej katastrálnej mape, zvonica 
bola postavená až v 20. storočí. Pri kopaní základov pre be-
tónovú platňu zvonice v  roku 1943 boli objavené kamenné 

Terénne a geofyzikálne prieskumy 
stredovekých sakrálnych objektov1

PAVEL PATERKA
JÁN TIRPÁK

Mapa georadarom skúmaných lokalít. Sprac. P. Paterka.

Dvory nad Žitavou, celkový pohľad na vrchol kalvárskeho kopca s krížom, 
zvonicou a zastavením krížovej cesty. Foto: P. Paterka.

Semerovo. Kostol Nanebovstúpenia Panny Márie a krstiteľnica v semerovskom kostole, pravdepodobne románska. 
Foto: P. Paterka. 
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základy bližšie neznámej stavby. Počas inej príležitosti tam 
boli nájdené architektonické články (fragment románskeho 
stĺpa), ktoré sa dostali do novozámockého múzea. Múzeum 
však bolo počas vojny v rokoch 1944 – 1945 bombardované 
a nálezy sa zničili. V tesnej blízkosti zvonice sme predpoklada-
li románsku stavbu. Horizontálne georadarové rezy v ploche 

okolo Kaplnky sv. Martina naznačujú prítomnosť tvrdých ma-
teriálov, na základe ktorých sa dá predpokladať, že sme zachy-
tili stavebnú deštrukciu neznámej stavby.

Semerovo, areál cintorína – Kostol Nanebovstúpenia 
Panny Márie

Písomné pramene spomínajú kostol už v roku 1210 ako 
Ecclesia Sanctus Michaelis de villa Scemera, čiže Kostol sv. Mi-
chala, ktorý vysvätil ostrihomský arcibiskup Ján. Podľa popi-
sov kostol nemal apsidu, triumfálny oblúk, panskú emporu 
a neoddelená svätyňa bola rovnako široká ako loď. Pôvod-
ne kamenná stavba mala rovný strop. Po tatárskom vpáde 
pod vplyvom benediktínov z neďalekej osady Pustý kostol 
dostal kostol valenú klenbu a k lodi bola pristavaná svätyňa. 
Uvádza sa aj podobnosť s  kláštorným kostolom v  Bíni. Po-
čas tureckej expanzie sa objekt užíval pre účely sýpky. V roku 
1710 na starých základoch postavili Kostol Nanebovstúpe-
nia Panny Márie. Cieľom merania bolo preveriť existenciu 
starých architektonických prvkov. Na základe geofyzikálnej 
interpretácie výsledkov merania s veľkou pravdepodobnos-
ťou existovali pod súčasným kostolom dve stavebné fázy, 
pričom jedna z nich má orientáciu východ – západ. Pravde-
podobne reprezentujú zvyšky stavebných základov pôvod-
ného románskeho Kostola sv. Michala.

Mojzesovo, Kostol sv. Ondreja 

V  roku 1730 bol postavený Kostol sv. Ondreja, ktorý 
podľa kanonickej vizitácie postavili na mieste ruín starého 
kostola kruhovej formy. Keďže dnešný kostol má polkruho-
vú apsidu, predpokladali sme existenciu románskej rotun-
dy práve tu.

V exteriéri kostola bol počas prieskumu zistený architek-
tonický článok so zaoblením románskeho štrbinového okna. 
Po vyhodnotení prvého geofyzikálneho prieskumu sa nám 
nepodarilo zistiť kontúry rotundy, preto sme rozšírili plochu 
bádania na všetky okolité prístupné plochy. Počas druhého 
merania sme premerali celý interiér kostola, spolu s bočnými 
loďami, a dve ďalšie plochy v exteriéri. Východne od kostola, 
v priestore, kde dávnejšie bol prieskumom zistený románsky 
architektonický článok, sa javí kruhový objekt, ktorý aj roz-
merovo môžeme prirovnávať k rotundám. 

Palárikovo, poloha Čontoška

V polohe sa nachádza dnes obhospodarované pole, kde 
sa uskutočnilo viacero archeologických prieskumov. E. Rej-
holec v roku 1971 zistil v mieste početný črepový materiál, 
zisťovacou sondou zachytil zvyšky muriva z  lomových ka-
meňov spájaných maltou, a  murivo z  rohu lode a  svätyne 
s  veľkým opracovaným kamenným kvádrom. Georadarový 
horizontálny rez v hĺbke 46 – 81 cm zrejme naznačuje prí-
tomnosť dvoch pri sebe stojacich sakrálnych stavieb.

Nesvady, poloha Jánoška

V roku 1943 v tesnom okolí sochy sv. Jána Nepomuka sa 
uskutočnil archeologický výskum pod vedením Bélu Szőke-
ho, počas ktorého bolo objavené staromaďarské pohrebisko. 
Predpokladalo sa, že socha bola postavená na mieste staré-
ho kostola. Georadarový prieskum náš predpoklad nepotvr-
dil, ale stavba leží zrejme juhozápadne od sochy. Skúmanú 
plochu plánujeme v budúcnosti rozšíriť.

Nesvady, plocha skúmania so sochou sv. Jána Nepomuckého. Foto: 
P. Paterka.

Mojzesovo, Kostol sv. Ondreja. Foto P. Paterka. 

Horizontálne georadarové rezy v interiéri a exteriéri mojzesovského Kostola 
sv. Ondreja. Sprac. J. Tirpák.
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Zemné, poloha Gúg, Kaplnka sv. 
Vendelína 

Kaplnka sv. Vendelína v  Zemnom-
-Gúgu je národnou kultúrnou pamiat-
kou. V písomných prameňoch sa uvádza, 
že v  čase obliehania dediny Matúšom 
Čákom sa v  priestore nachádzal kostol. 
Je možné, že minimálne v  rozmeroch 
základov je kaplnka vybudovaná z  te-
hál totožná so  spomínaným kostolom, 
alebo sa kostol nachádzal mimo skúma-
nej plochy. Ak by sa potvrdil prvý pred-
poklad, bol by to jeden z  najmenších 
románskych kostolov, ktoré poznáme. 
Horizontálny georadarový rez v exteriéri 
a interiéri Kaplnky sv. Vendelína v hĺbke 
40 – 50 cm naznačuje, že v priestore sa 
nenachádzala väčšia stavba. Na analýzu 
základov zameranú na datovanie stavby 
bude potrebný architektonicko-historic-
ký alebo archeologický výskum. 

Kolta, poloha Pustý kostol

Nálezisko, ktoré lemujú dodnes 
viditeľné valy, sa nachádza na lesom 
zarastenom kopci. V písomných prameňoch sa hovorí o kláš-
tore, na ktorom by mali pôsobiť benediktíni, templári, pre-
monštráti a nakoniec paulíni. Na mape prvého vojenského 
mapovania je uvedený opustený alebo pustý kostol. V  19. 
storočí pri stavbe koltianskeho kostola odvážali z miesta sta-
vebný materiál. Dnes tam stojí kamenný kríž s tabuľou z roku 
1825. Kostol sme predpokladali presne na tom mieste. Ano-
máliu resp. časť presne neidentifikovanej stavby sme našli 

severne od kríža. Môže ísť o  južnú časť kostola, alebo inej 
stavby kláštorného komplexu. 

Geofyzika ponúka pre bádateľov možnosť zistenia prítom-
nosti tvrdých materiálov v zemi, môže dokazovať prítomnosť 
podzemných zvyškov sakrálnych stavieb. Zistené výsledky 
však stále nie sú jednoznačné, z dôvodu prítomnosti deštruk-
cie v  zemi dokážeme len veľmi ťažko identifikovať presné 
pôdorysy. Z  dôvodu overenia a  potvrdenia výsledkov bude 
v  budúcnosti potrebné pokračovať vo výskume aj deštruk-
tívnymi metódami archeologického výskumu. Našim cieľom 
bolo v prvom rade overiť niektoré písomné správy o existencii 
starších sakrálnych stavieb. Uvedené výsledky sú síce čiastko-
vé, ale tvoria presvedčivý základ pre ďalší výskum.

Počas vytypovania miest nálezísk sa nám do obzoru do-
stali aj ďalšie sakrálne stavby, preto v geofyzikálnom pries-
kume plánujeme pokračovať. Žiaľ, v  niekoľkých prípadoch 
sme zistili už len informácie o existencii stredovekých sakrál-
nych stavieb, aj s pomerne presnou lokalizáciou. Napríklad 
pri obhliadke náleziska v Kameničnej (okr. Komárno), v časti 
Balvany, v polohe Pustý kostol sme namiesto kopca uvede-
ného v topografických mapách našli rovinu. Napriek tomu, 
že v roku 1963 bol priestor zaradený do zoznamu národných 
kultúrnych pamiatok, po ničivých povodniach v  roku 1965 
kopec miestni obyvatelia z dôvodu ťažby piesku za pár me-
siacov rozobrali. Archeologické nálezisko sa nenávratne zni-
čilo, resp. nálezisko sa zachovalo iba vo svojich okrajových 
častiach. V súčasnosti sa v priestore nachádza novozaložený 
cintorín. Aby k podobnému ničeniu zaniknutých sakrálnych 
objektov už nemohlo dôjsť, je nevyhnutná ich priestorová 
evidencia a  primeraná aktívna ochrana. Tomuto účelu mal 
slúžiť aj náš malý geofyzikálny výskum. ■ 

1 Predložený príspevok bol vo forme posteru prezentovaný na 46. medzi-
národnej konferencii archeológie stredoveku, ktorá sa uskutočnila v dňoch 
15. – 19. septembra 2014 v Prešove.

Kaplnka sv. Vendelína v Zemnom-Gúgu. Foto: P. Paterka. Zemné-Gúg, horizontálny georadaro-
vý rez Kaplnky sv. Vendelína v  hĺbke 
40 – 50 cm. Sprac. J. Tirpák.

Kríž a okolie v polohe Pustý kostol v Kolte. Foto: P. Paterka.

Výsek z mapy prvého vojenského mapovania z rokov 1782 – 1784 s vyznačením 
Pustého kostola v Kolte. Zdroj: http://mapire.eu/hu/map/firstsurvey/.
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Významnú časť Podunajskej roviny tvorí roz-
siahle územie Žitného ostrova. Medzičalovie, 

ako sa odborne pomenúva, je najväčší riečny ostrov 
v Európe a zároveň najväčšia zásobáreň pitnej vody 
v strednej Európe. Túto najúrodnejšiu časť Slovenska 
zo severnej strany ohraničuje rameno Dunaja – Malý 
Dunaj. 

Malý Dunaj okrem prírodných jedinečností fauny 
a  flóry oplýva významnými a  jedinečnými technic-
kými pamiatkami ľudskej činnosti v celoslovenskom 
meradle.1 Medzi najrozšírenejšie ľudové technické 
pamiatky na Slovensku patria tradičné výrobné ob-
jekty, kde najpočetnejšie zastúpenie majú mlynské 
stavby a ich technické zariadenia poháňané vodným 
kolesom.2 Práve tento typologický druh objektov esteticky 
dotvára krajinné prostredie meandrujúceho ramena Malého 
Dunaja a priľahlých lužných lesov. 

Tradícia vodných mlynov na Slovensku siaha do obdobia 
začiatku feudalizmu, najstaršie doklady existencie mlynov 
v dunajskej oblasti pochádzajú z 13. storočia. Pôvodne sa tu 
nachádzali vodné mlyny lodného typu,3 tie však v čase zme-
ny zákonných opatrení týkajúcich sa lodnej dopravy kon-
com 19. storočia postupne zanikli, alebo boli prestavané na 
vodné mlyny kolového typu.4  

Celodrevené kolové vodné mlyny sú charakteristické 
len na Malom Dunaji, dodnes sa zachovali pri obciach Jelka, 
Jahodná a Tomášikovo. Na umelo vytvorenom Klátovskom 
ramene Malého Dunaja je taktiež umiestnený drevený po-
brežný kolový mlyn, kde je umiestnené len koleso a hnacia 
sústava. Mlynica, na rozdiel od ostatných, je murovaná. Je-
diným predstaviteľom plávajúceho vodného mlyna je zväč-
šená kópia pôvodného dunajského lodného mlyna, osade-
ného na mŕtvom ramene Malého Dunaja. Všetky mlyny sú 

súčasťou Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ÚZPF), 
ktoré sú predstaviteľmi technických pamiatok ľudového sta-
viteľstva južného Slovenska.  

Vo svetovom meradle sa molinológii5 venuje spoločnosť 
TIMS (The International Molinological Society) fungujúca od 
roku 1965 ako jediná svetová organizácia.6 Štúdiu a výsku-
mom starých mlynov na Slovensku sa začal intenzívne veno-
vať koncom 70. rokov 20. storočia PhDr. Ján Hanušin, Na jeho 
prácu ďalej nadviazal doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc., pô-
sobiaci na Pamiatkovom ústave, ktorý sa významne podieľal 
na zásadných koncepčných materiáloch v oblasti ľudových 
technických pamiatok. Výstupy z nich sú dodnes najväčším 
a  najrozsiahlejším pamiatkovým dokumentačným materiá-
lom problematiky ľudového staviteľstva na Slovensku.7 Doc. 
Mlynka bol zakladateľom a dlhoročným predsedom Sloven-
skej mlynologickej spoločnosti. Vodným mlynom Malého 
Dunaja sa intenzívne venuje Dr. Izabela Danterová, etnolo-
gička Vlastivedného múzea v Galante, ktoré sa úzko špecia-
lizuje na dokumentovanie mlynárstva v povodí Malého Du-

naja a južného toku Váhu.8

Pobrežné vodné mlyny v  katastrálnych 
územiach obce Jelka a  obce Tomášikovo sú 
predstaviteľmi osobitnej typologickej sku-
piny pobrežných kolových mlynov, ktoré sú 
nielen regionálnym špecifikom, ale nevysky-
tujú sa ani v  okolitých krajinách. Základný-
mi urbanisticko-architektonickými znakmi 
vyplývajúcimi z  technického riešenia a  vy-
užívania energie spodného prúdu vody sú 
umiestnenie objektu drevenej mlynice na 
drevených pilótach (koloch) pri brehu toku 
a lopatkového kolesa v prúde riečneho toku.9 

História pobrežného mlyna na ľavom bre-
hu Malého Dunaja pri obci Jelka sa začala pí-

Vodné mlyny Malého Dunaja
Geodetické zameranie Némethovho mlyna v Jelke  
a mlyna Jána Maticzu v Tomášikove

PETER BRUNČÁK
LÍVIA ŠIŠLÁKOVÁ
JANA BREHOVSKÁ

Vodný mlyn – Jelka. Foto: P. Brunčák.

Poloha vodných mlynov, podkladová mapa https://www.openstreetmap.org. Autor: L. Šišláková.
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sať 30. augusta 1899, keď Joszef Németh dostal povolenie 
na prestavbu svojho lodného mlyna na kolový. Najstaršie 
doklady existencie mlyna vôbec však pochádzajú z  roku 
1894, a  to podrobná dokumentácia konštrukcie lodného 
mlyna s technickým popisom, ktorú vyhotovil diplomovaný 
inžinier A. Visnovszky. Približne do roku 1916 bola mlynica 
prestavaná na dvojpodlažnú s doplnením novších technic-
kých zariadení. Ďalšia technologická novinka prišla 
na rad v roku 1922, keď bol na brehu na betónovom 
základe osadený benzínový motor ako doplnenie al-
ternatívneho pohonu. 

Výrobná prevádzka mletia už kolového mlyna 
začala v roku 1906, pokračovala nepretržite aj počas 
druhej svetovej vojny, až do apríla 1951. Po zapeča-
tení mlyna v roku 1951, keď doň nesmel vstúpiť ani 
vlastný majiteľ, stál mlyn nedotknute až do roku 1984. 
Vyše tridsaťročná nedotknutosť sa podpísala na hava-
rijnom stave nielen objektu, ale aj jeho technického 
vybavenia. V  zlom stavebnotechnickom stave boli 
drevené konštrukcie objektu od pilót až po strešnú 
krytinu. Potom, ako sa mlyn dostal do vlastníctva 
Vlastivedného múzea v  Galante, bola v  80. rokoch 
vyhotovená podrobná technická dokumentácia ce-
lého objektu a vybavenia a následne bol kompletne 
celý mlyn demontovaný. Samotná kompletná rekon-
štrukcia prebiehala v rokoch 1992 až 1994. Sprístup-
nenie mlyna verejnosti s novým funkčným využitím 
múzejnej expozície mlynárstva sa uskutočnilo v  au-
guste 1994. Aj napriek kompletnej rekonštrukcii došlo po pár 
rokoch k  poškodeniu hlavného hriadeľa, pretože bol vyho-
tovený z agátového dreva, ktoré nie je pre tento účel záťaže 
najvhodnejší materiál. Hriadeľ sa podarilo v roku 2003 nahra-
diť vhodným materiálom – červeným smrekom. V súčasnosti 
je mlyn, aj ale aj celé jeho okolie, navštevovaným miestom na 
rekreáciu a oddych v romantickom prírodnom prostredí luž-
ných lesov a vodného toku Malého Dunaja. 

Genéza pobrežného kolového mlyna v  katastrálnom 
území obce Tomášikovo sa začala v  roku 1893, keď mlynár 
Ján Maticza (János Maticza) dostal povolenie na jeho výstav-
bu. Mlyn je dnes osadený na ľavom brehu Malého Dunaja 
pri sútoku so Suchým potokom. Pôvodne bol umiestnený 
poniže tohto ústia. Napriek tomu, že z  urbanistického hľa-
diska nie je umiestnený na autentickom mieste, objekt si 
zachoval veľkú mieru 
autenticity architektonic-
ko-konštrukčného a tech-
nického riešenia a hlavne 
technického zariadenia 
mlynskej prevádzky. 

Modernizácia technic-
kého zariadenia z  prvej 
polovice 20. storočia spo-
čívala len v  inštalovaní 
elektrického dynama na 
zvýšenie efektivity pre-
vodového systému. Iné 
technologické zmeny ne-
nastali, čím sa zachovalo 
pôvodné ucelené mlyn-
ské zariadenie s  mlecou 
sústavou s  kameňovým 
zložením.10 Mlecia pre-

vádzka fungovala až do roku 1960, do vlastníctva Vlastived-
ného múzea sa mlyn dostal v približne rovnakom čase ako 
mlyn v Jelke a po jeho obnove v roku 1981 slúži ako expozič-
ný priestor mlynárstva. 

Oba mlyny sa pod legislatívnu ochranu dostali v  roku 
1986 vyhlásením za kultúrne pamiatky uznesením R-ONV 
v Galante (Rady Okresného národného výboru) č. 1049/86.11 

S cieľom zachovania urbanistických, architektonických a prí-
rodných hodnôt bolo v roku 2008 vyhlásené ochranné pás-
mo kultúrnej pamiatky Némethov mlyn. 

Predmetom ochrany NKP je okrem hmotovo-priestoro-
vej skladby objektov a ich architektonického výrazu hlavne 
zachované technické zariadenie, pretože nemožno mlyny po-
kladať za pamiatkové, ak nemajú technické zariadenie. Je žia-
duce, aby pamiatkový mlyn mal kompletné strojné zariadenie 
a mohol fungovať.12 

Technická a dokumentačná hodnota Némethovho mly-
na je v zachovanom technickom vybavení, ktoré pozostá-
va z hnacej, prevodnej a pracovnej sústavy. Dominantným 
prvkom objektu je lopatkové koleso na spodný náhon 
s  mohutným stredovým hriadeľom, ktoré predstavujú ar-
chaickú formu hnacej sústavy. Prevodová sústava pozostá-

Vodný mlyn – Tomášikovo. Foto: I. Kravjanská.

Skenovanie vodného mlynu v Tomášikove. Foto: I. Kravjanská. Budovanie bodového poľa v okolí objektu. 
Foto: M. Mravová. 
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va hlavne z ozubových kolies a remeníc, v roku 2005 bola 
realizovaná ich oprava a údržba. Pracovná, čiže mlecia sús-
tava pozostáva z valcovej stolice, ktorá nahradila pôvodné 
mlecie kamene. Na druhom podlaží sú umiestnené kúkoľ-
ník, múčna truhla a  hranolový vysievač. Dominantným 
prvkom objektu je krytý žľab na spúšťanie vriec s namle-
tou múkou. Vertikálnu líniu dopĺňa nad úrovňou strechy 
takzvaný strešný nadstavec, kde sú umiestnené výťahy. 
Akcentom južnej fasády je asymetricky umiestnená praš-
ná komôrka, ktorá slúžila na zachytávanie prachu vznika-
júceho počas prevádzky mletia. 

V neposlednom rade je Némethov mlyn nositeľom ur-
banistických a  architektonických hodnôt. Dvojpodlažná 

drevená rámová konštrukcia mlyni-
ce má obdĺžnikový tvar, jej vertikál-
ny charakter podporujú štíhle pilóty 
z agátového dreva. Objekt je zastre-
šený sedlovou strechou s krokvovou 
hambálkovou konštrukciou pokry-
tou šindľom. S  brehom je mlynica 
spojená subtílnym dreveným mostí-
kom. Architektonický výraz objektu 
je plne podriadený jeho funkcii.

Na rozdiel od Némethovho mlyna 
je mlyn Jána Maticzu jednopodlažný 
a  neprešiel väčšími stavebnými ani 
technologickými úpravami. Za jeho 
dobrý stavebno-technický stav vďa-
číme aj správcovi, poslednému maji-
teľovi mlyna Jánovi Maticzovi, ktorý 
sa o  jeho údržbu staral do polovice 
90. rokov 20. storočia.13 Vplyvom re-
gulácie vodnej hladiny došlo k  na-
rušeniu statiky objektu, dôsledku 
kritického stavu drevených pilót. Tie 
boli začiatkom 21. storočia zosilnené 
o  oceľové spojovacie prvky a  dopl-
nené o  trinásť nových drevených 
pilót.  

Urbanisticko-architektonická hod-
nota spočíva v  súvzťažnosti mlynské-
ho zariadenia a  okolitého krajinného 
zázemia, umocnená charakteristický-
mi korunami pobrežných vŕb. Mlynicu 
obdĺžnikového tvaru tvorí drevená rá-
mová konštrukcia ukončená sedlovou 

strechou pokrytou šindľom. Architektonický výraz objektu 
oproti Némethovmu mlynu je veľmi subtílny. Dominantný-
mi prvkami sú lopatkové koleso na spodný náhon a dreve-
ná lávka, ktorá zároveň premosťuje Suchý potok. Technická 
a  dokumentačná hodnota spočíva v  zachovanom pôvod-
nom technickom zariadení, ktoré predstavuje funkčná vý-
robná technológia, remeselne zhotovené zariadenia a  za-
riadenia dobovej priemyselnej produkcie, ktoré nepodľahli 
modernizácii. 

Podľa slov etnologičky Izabely Danterovej je na prvom 
mieste záchrana autentickosti objektov v prírodnom prostredí 
..., prezentácia mlynov a  mlynárskeho remesla in situ a  za-
chovávanie dobrého stavebno-technického stavu. 

Prehľad stanovísk skenera pri meraní exteriéru vodného mlynu v Jelke. Autor: J. Brehovská.

Severný pohľad na mračno bodov mlynu v Jelke. Autor: J. Brehovská.

Ortogonálny pohľad na severnú fasádu mlynu v Jelke vytvorený z mračna bodov. Autor: J. Brehovská.
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V rámci projektu Digitálny pamiat-
kový fond boli na Oddelení digitalizá-
cie a  grafickej dokumentácie Pamiat-
kového úradu SR dva vodné kolové 
mlyny v Jelke a Tomášikove podrobne 
zdokumentované a geodeticky zame-
rané. Na ich príklade prinášame priblí-
ženie postupu zamerania a  spôsobu 
spracovania získaných údajov a  ich 
možných grafických výstupov.

Geodetické zameranie vodných 
mlynov v teréne

Samotnému meraniu predchá-
dzala rekognoskácia objektov a  ich 
okolia, aby bola vybraná najvhod-
nejšia digitalizačná technológia. Na 
zameranie vodných mlynov bola 
použitá metóda terestrického lasero-
vého skenovania (TLS), nakoľko táto 
metóda patrí k  najmodernejším metódam geodetického 
priestorového zamerania objektu. Meranie sa vyznaču-
je rýchlym zberom údajov a  vysokou hustotou skenova-
ných priestorových bodov, pričom je možné v  krátkom 
čase získať z týchto údajov podrobný a presný 3D model, 
zobrazujúci meraný objekt s centimetrovou až milimetro-
vou presnosťou. Laserové skenovanie nám ponúka popri 
veľkej rýchlosti zberu priestorových údajov aj ich rýchlu 
vizualizáciu. 

Výhody laserových skenerov:
• presné zameranie skutočného stavu s  výrazne vyššou 

produktivitou práce a taktiež finančnými úsporami,
• vyššia bezpečnosť a skrátenie práce v teréne, 
• veľmi rýchle spracovanie 3D digitálnych modelov.

V  porovnaní so  štandardnými geodetickými metódami 
je laserové skenovanie neselektívna metóda merania. Body 
sú rozmiestnené neselektívne v  pravidelných intervaloch, 
v tzv. rastri bodov, teda objekt je snímaný ako celok. Počas 
TLS merania je potrebné meniť pozície skenera v  objekte 
a v jeho okolí tak, aby boli zachytené všetky architektonické 
prvky a detaily objektu. Pamiatkový úrad SR v súčasnosti dis-
ponuje laserovým skenerom Riegl VZ-400, ktorý bol použitý 
pri digitalizácii oboch objektov.

Priebeh merania v teréne

Pred samotným meraním pamiat-
kového objektu je potrebné v  jeho 
okolí vybudovať bodové pole, po-
trebné na pripájacie merania a trans-
formáciu meraných údajov do záväz-
ného súradnicového systému S-JTSK. 
Najvhodnejší spôsob realizácie bo-
dového poľa je stabilizovať oceľové 
klince do asfaltu alebo betónu v okolí 
objektu. V  prípade, že sa tam pevný 
povrch nenachádza, môžeme stabili-
záciu realizovať aj drevenými kolíkmi. 
Na určenie priestorovej polohy bodo-
vého poľa bola využitá technológia 
globálnych navigačných satelitných 
systémov (GNSS). 

Geodetické priestorové zameranie 
vodných mlynov v Jelke a v Tomášiko-
ve bolo výnimočné z  hľadiska nároč-

nej dostupnosti k digitalizovanému objektu, keďže z jednej 
strany je objekt ohraničený riekou, a  teda zo zeme merač-
sky neprístupný. Ďalšou komplikáciou pri digitalizácii týchto 
stavieb sú stiesnené priestory a členité technologické zaria-
denia v  interiéri mlynov. Dané okolnosti nútia digitalizéra 
hľadať najefektívnejšie spôsoby dokumentovania a  použiť 
väčšie množstvo stanovísk prístroja, aby bol objekt dôklad-
ne zameraný.

Skenovanie vodného mlynu v  Tomášikove trvalo desať 
hodín. Na zameranie bolo zvolených dvadsať stanovísk ske-
nera v interiéri a desať stanovísk v exteriéri. Keďže vodný mlyn 
v Jelke je väčší a členitejší, jeho zameranie trvalo dvadsaťje-
den hodín. V interiéri bolo potrebné zvoliť štyridsaťdva stano-
vísk skenera a v exteriéri sa skenovalo z ôsmich stanovísk.  

Na spájanie jednotlivých skenov z  rôznych stanovísk 
skenera do jedného celku a  ich transformáciu do záväz-
ného súradnicového systému S-JTSK je potrebné zamerať 
vlícovacie body rozmiestnené na objekte a v jeho okolí. Tie 
sú realizované pomocou kruhových odrazových fólií s prie-
merom 5 cm. Na zameranie týchto bodov sa používa pries-
torová polárna metóda (meraný uhol a dĺžka na konkrétny 
bod, z  čoho sú vypočítané priestorové súradnice bodu) 
a meranie sa realizuje pomocou univerzálnej meracej stani-
ce Trimble VX, ktorá umožňuje vytvárať snímku z každého 
meraného bodu. 

Južný pohľad na mračno bodov mlynu v Jelke. Autor: J. Brehovská.

Meranie vlícovacích bodov univerzálnou meracou 
stanicou. Foto: I. Kravjanská.
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Prvotné spracovanie meraných údajov

Výsledkom merania pomocou TLS je mračno bodov, 
ktoré s  vysokou podrobnosťou zachytáva meraný objekt. 
Pred samotnou tvorbou akýchkoľvek výkresov je potrebné 
upraviť jednotlivé skeny do požadovaných výstupov. V  pr-
vom rade ide o spojenie skenov do jedného celku. To môže 
prebehnúť na základe vlícovacích bodov alebo manuálne. 
Ďalším krokom je transformácia meraných dát do súradnico-
vého systému S-JTSK (záväzný súradnicový systém v SR) pre 
prípadnú vizualizáciu a lokalizáciu objektu v globálnom sú-
radnicovom systéme. Následne prebieha čistenie skenov od 
šumu, prebytočných informácií, vymedzenie záujmového 
územia či priradenie reálnych farieb jednotlivým skenom na 
základe vytvorených fotografií externou kamerou umiestne-
nou na hlave skenera. 

Ďalším výstupom prvotného spracovania sú ortogonál-
ne pohľady na jednotlivé fasády vytvorené z mračna bodov 
a rezopohľady. Tieto pohľady sú neskreslené a plne merateľ-
né. Celý proces prvotného spracovanie umožňuje užívateľ-
ský softvér RiSCAN PRO dodávaný k skeneru Riegl VZ-400. 

Následne sú jednotlivé skeny exportované do textových 
súborov v požadovanom tvare a hustote. Pri ďalšom spraco-
vaní sú využívané plné skeny ako aj redukované skeny s ur-
čitým rastrom.

Jedným z  výstupov dokumentovania pa-
miatky je vytvorenie panoramatickej snímky. 
Tá vzniká spojením viacerých snímok do jed-
ného celku. Takto vyhotovená snímka nie je 
merateľná, má predovšetkým informatívny 
(prezentačný) charakter.

Tvorba technickej dokumentácie vodných 
mlynov

Proces tvorby technickej výkresovej do-
kumentácie je realizovaný v  programe Mic-
roStation s  využitím nadstavby Descartes. 
Nadstavba umožňuje pripojenie jednotlivých 
mračien bodov z textového súboru a  jedno-
duchú prácu s nimi. Základným výstupom vý-
kresovej dokumentácie je grafické znázorne-
nie situácie objektu a jeho najbližšieho okolia 
(situácia). Z údajov TLS je vyexportované redu-
kované priestorové mračno bodov exteriéru 
mlyna s okolím. Výkres by mal obsahovať zá-
ujmový objekt, prístupové cesty a  najbližšie 
objekty, aby boli vystihnuté vzájomné pries-
torové vzťahy. Súčasťou grafického znázorne-
nia situácie je aj výškopis. Pri členitom teréne 
je znázornený výškopis pomocou vrstevníc, 

v prípade rovinatého terénu pomocou výškových kót.
Okrem situácie sa pri jednotlivých objektoch vytvárala 

technická výkresová dokumentácia v podobe pôdorysných 
rezov, rezopohľadov a  pohľadov na jednotlivé fasády 
mlynov. 

Národné kultúrne pamiatky sú každodenne degradova-
né poveternostným vplyvmi, často sú poškodzované a niče-
né aj ľudským pričinením. Zachovanie pamiatok a prezento-
vanie všetkých ich hodnôt je jedným z hlavných cieľov ich 
ochrany, ktorého súčasťou je aj digitalizácia pamiatkového 
fondu. Digitalizácia pamiatkového fondu umožňuje zjedno-
dušenie výskumu, jeho podrobnú dokumentáciu v čase, po-
skytuje informačný podklad pre prípadné rekonštruovanie 
poškodených alebo zničených pamiatok. V  neposlednom 
rade zvyšuje všeobecné povedomie o kultúrnom dedičstve 
nielen na území Slovenska ale aj v zahraničí.

Výhodou nových digitalizačných technológií oproti kla-
sickej geodetickej metóde je rýchlosť a detailnosť zberu úda-
jov v teréne, pričom dokážeme zachytiť aj plošnú a farebnú 
informáciu. Rozdiel nastáva v množstve, v spracovaní a vy-
hodnotení meraných údajov. To si vyžaduje prístup odborní-
ka v oblasti digitalizácie, pretože pamiatková dokumentácia 
je oproti štandardným technickým výkresom detailnejšia. 

Grafické znázornenie situácie s výškopisom v Jelke. Autor: P. Brunčák.

Panoramatická snímka vodného mlyna v Jelke. Autor: J. Brehovská.
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Pred projektom digitalizácie pamiatkového fondu klasický-
mi geodetickými metódami boli merané iba charakteristic-
ké body potrebné na vyhotovenie požadovaných výkresov. 
S využitím nových geodetických metód nie je potrebné vo-
pred definovať výstupy dokumentácie, nakoľko z detailných 
vstupných údajov vieme kedykoľvek aj dodatočne vyhotoviť 
ľubovoľný dokumentačný výstup.

Kolové mlyny sú príkladom remeselnej zručnosti mlyná-
rov s hodnotnými zariadeniami priemyselnej výroby, sú do-

kladom generáciami prenášanej technickej zručnosti a skú-
senosti tradície mlynárstva v podunajskej oblasti. 

... sú prvkom našej tradičnej, ale aj vysokej kultúry a ume-
nia, sprevádzajú náš život v  zhmotnených dokumentoch, vo 
sfére duchovnej i sociálnej, v širokých priestorových i časových 
súradniciach. Preto sme povinní túto časť nášho kultúrneho 
dedičstva poznávať a vlastnými metódami a prostriedkami do-
kumentovať, uchovávať a prezentovať v podmienkach našich 
múzeí.14  ■
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Výkresová dokumentácia - južný pohľad na fasádu mlyna v Tomášikove. Autor: J. Šimko.
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Zdroj: IPOLYI, Arnold. Csallóközi uti-
képek. Pozsony : Kalligram, 1993, 
s. 25-45.

V  jedno poobedie uplynulého leta 
sme sa vybrali z Prešporku na cestu za 
vedeckým spoznaním Žitného ostrova. 

Áno, ale akú vedu by sme už chceli 
hľadať na Žitnom ostrove? – znela ušti-
pačná otázka našich známych. 

Odpovedali sme: jeden z nás hodlá 
zaznamenať miestne nárečie, názvy, 
tradície a  legendy, kým druhý bude 
skúmať starožitnosti, stavebné a  ume-
lecké pamiatky a archívy. 

Reakcia, akú počujeme aspoň v 99-
tich prípadoch zo sto znela: tam sa už 
nič nenájde; všetko zničil Turek, Tatár 
a na ostatné sa dávno zabudlo, atď. – ta-
kéto a podobné reči, akými sa zvyčajne 
kryje nečinnosť a neznalosť. 

Nájde všade ten, kto hľadá! – nie 
prehnané sebavedomie, ale odhodla-
nie k práci nám vnuklo túto odpoveď.

Prvá obec, kam sme zavítali putujúc dole severnou čas-
ťou Žitného ostrova, medzi dobre obrábanými poľami, bol 
Most (Pruck). Staré nemecké sídlo s chatrným gotickým kos-
tolom. Jeho obyvatelia, ako sme sa dozvedeli, vlastnia staré 
výsadné listiny, ktoré bedlivo strážia v obecnej truhlici. Na-
koľko sme pána farára stojaceho bližšieho k dušiam ľudu ne-
našli doma, nemohli sme si ich pozrieť. 

Ich výsadná sláva teda ostane v tieni dovtedy, kým ju ne-
vynesú na svetlo sveta. Len takáto, v našom diplomatári už 
vydaná listina dáva miestu ako-taký význam. Dozvedáme sa 
z nej, že kráľ Karol I. v roku 1335 daroval túto obec bratislav-
skému richtárovi Jakubovi, ktorému – majúc za ženu jednu 
z  kráľovniných dvorných dám – sa dostalo cti kráľovského 
kmotrovstva. Biedny, od spodku až po vrch popraskaný malý 
kostol sa zdá byť tým kostolom, o ktorom sa uvedená listina 
zmieňuje ako o kamennom. V  tom čase totiž stáli v našich 
dedinách zrejme len drevené kostoly. Súdiac podľa jeho zov-
ňajšku, človek by ľahko mohol dospieť k presvedčeniu, že sa 
ho odvtedy nedotkla pomocná ruka a možno práve tejto, až 
príliš skromnej starostlivosti vďačí za svoju čiastočne ucho-
vanú starú podobu. Veď vieme, že nevhodná obnova i u nás 
zničila toho viac, než zub času. Jeho neskorogotický štýl, kto-
rý sa u nás začal väčšmi šíriť až v 15. storočí, by mohol odka-
zovať na neskorší vznik. V bočnej stene svätyne ešte vidno 
staré pastofórium zdobené najkrajšími ornamentmi gotické-
ho vkusu, hoci tie sú už pod vrstvami vápna a omietky sotva 
rozoznateľné. Nachádzame tu tiež dve pôvodné, takzvané 
oltárne siene,1 t. j. oddelenie oltára od zvyšného priestoru 
prostredníctvom klenby stojacej na samostatnom stĺpe. Ide 
o jav zriedkavý i v našich gotických dómoch.

Z cesty od Mostu vidno pekný kaš-
tieľ s  anglickým parkom v  Majorháze,2 
patriaci rodine baróna Jeszenáka. Vyššie 
sa objavuje Malinovo (Eberhard), kedysi 
pevnosť obkolesená vodnými prieko-
pami, predtým údajne hrad templárov. 
Odvtedy viackrát zmenil svojho pána. 
Istý čas mu vládli svätojurskí a  pezin-
skí grófi a zdá sa, že od jedného z nich 
pochádza aj jeho názov. Tieto dynastie 
cudzieho pôvodu v XIII. storočí priviedli 
na svoje panstvá nemeckých kolonis-
tov, ktorých potomkovia dodnes žijú 
v asi šiestich obciach horného Žitného 
ostrova. Malinovo sa neskôr, v  držbe 
prímasa a miestodržiteľa Szelepcsényi-
ho, stalo štátnym žalárom. Aj dnešná 
pôvabná hradná kaplnka je jeho die-
lom, ako to hlása do kameňa vyrytý erb 
a  nápis. V  súčasnosti je kaštieľ obklo-
pený anglickým parkom vo vlastníctve 
grófov Apponyiovcov a je obydlím mat-
ky posledného uhorského kancelára.3 
Zemné valy uprostred dedinky by moh-

li byť jedinými pozostatkami templárskej pevnosti. 
Bolo neskoro večer, keď sme prišli do Tomášova (Féll). 

Uhorskí cestovateľ hľadajúci v našich dedinách nocľah by sa 
v nich márne pýtal na hostinec, i na Žitnom ostrove by ho uby-
tovali nanajvýš v obyčajnej krčme či vo vinárni. Väčšinou preto 
zamieri na faru alebo do pohostinného panského domu. Aj 
my sme na to pomýšľali, ale výber z dvoch domov stojacich 
vedľa kostola bol ťažký. Napokon sme sa vybrali do krajšej, no-
vopostavenej budovy na spôsob panského domu. Boli sme, 
ale ako príjemne sklamaní, keď sme v tomto skvostnom dome 
našli školu a učiteľov byt. Neskôr sme mali možnosť prejsť si jej 
priestory v sprievode srdečného pána farára, z podnetu ktoré-
ho bola založená. Je tak účelná, žeby mohla slúžiť za vzor. Úži-
tok z nej sme mohli zakúsiť na druhý deň i my, keď sme videli, 
ako na rannú omšu, napriek súrnym letným prácam, v  hoj-
nom počte prichádzajú pekne a čisto oblečené deti vybavené 
batôžkami na knihy. O kultúrnosti pána farára svedčí aj jeho, 
od školy oveľa skromnejšie obydlie s cennými olejomaľbami, 
historickými obrazmi a zbierkou spolkových časopisov. 

Podobne ako v Tomášove, aj vo Štvrtku na Ostrove (Csü-
törtök) sme ostali milo prekvapení. Sotva sme sem vkroči-
li, pán dekan – farár nás zaviedol do výnimočne pekného 
domu, ktorý nám predstavil ako svoju školu. Postavil ju vďa-
ka inej, štedrej pomoci za 8 000 zlatých. Toto kedysi prekvi-
tajúce, a ako to jeho dejiny dokazujú, mnohými nemeckými 
remeselníkmi obývané mestečko, neskôr kvôli nepriazni čias 
výrazne upadlo; obyvateľstvo je v súčasnosti čisto maďarské. 
Starý dvojvežový kostol je jedinou pamiatkou niekdajšieho 
rozkvetu. Podľa zápisníc fary k nemu prináležala aj kapitula 
a tradícia ho pripisuje (kráľovi) Štefanovi. 

Obrazy z ciest po Žitnom ostrove
Severná časť horného Žitného ostrova

ARNOLD IPOLYI
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Dejiny cirkvi o tom prvom (t. j. o kapitule) netušia, druhé-
mu (tvrdeniu) protirečí neskorogotický štýl zvláštneho troj-
loďového kostola, zodpovedajúci 15. storočiu, hoci v istých 
častiach veže ešte vidno stopy staršieho románskeho vkusu; 
novšie opravy, najmä hrubé oporné múry priečelia skreslili 
jeho pôvodný vzhľad. – V svätyni ... stojí katafalk vicepalatí-
na, právneho vedca, jedného z redaktorov štyroch kníh prá-
va (négyes jogkönyv) Michala Méreia, zosnulého v roku 1572, 
vyhotovený z červeného a bieleho mramoru. Podľa vtedaj-
ších obyčají reliéf strednej tabule zachytáva zomrelého kľa-
čiaceho pod krížom, a to v spoločnosti jeho početnej rodiny. 
Je významný tak z  hľadiska spodobenia dobových odevov 
ako aj kvôli verne sa javiacim portrétom. Pozornosť si zaslúži 
nápis, nakoľko pekné latinské verše podľa všetkého pochá-
dzajú od Isthvánffyho, známeho historika žijúceho v sused-
nej dedine a neskôr Méreiho nástupcu v úrade. 

Ešte začiatkom tohto storočia stáli vedľa kostola ruiny inej, 
staršej vežovitej stavby, pokladanej za fanum Jovis, čiže Jupi-
terov chrám. Topografia rímskej Panónie nepozná rímske sídla 
na ľavom brehu Dunaja, i keď počas nedávnych vykopávok pri 
Šamoríne vraj boli objavené rímske starožitnosti. Pre bádate-
ľa sú napriek všetkému zaujímavé i  takéto miestne tradície; 
z obhliadky miesta a podzemnej hrobky ale usudzujeme, že 
ide skôr o pohrebnú kaplnku, takzvané carnarium postavené 
v  románskom štýle. Takéto vedľajšie objekty stáli spravidla 
pri väčších farských kostoloch, ako o  tom svedčia príklady 
v Deutsch-Altenburgu alebo u nás v Šoprone ... 

Cestou do Alžbetinho dvora (Sz. Erzsébet) míňame aspoň 
päť návrší. Ich forma ukazuje na pohanské mohyly a ľud tu 
v čase orby nachádza ľudské kosti a fragmenty zbraní. 

Alžbetin dvor dnes tvorí jeden majer a kostol, slúžiaci ako 
sýpka. V minulosti to bolo ľudnaté miesto. Konali sa tu veľ-
kolepé slávnosti spojené s turičnými kráľovskými hrami. Ich 
svedkom bol pred vyše storočím aj Matej Bel. Jeho popis je 
doposiaľ tým najobsiahlejším záznamom o  tomto, pomaly 
zanikajúcom, no pozoruhodnom ľudovom zvyku.

Nespočetné množstvo malých dedín, osamotených do-
mov a majerov roztrúsených po šírej rovine pretínajú hlad-
ké, priame cesty lemované agátmi. Radia sa k nim i Hubice 
(Gomba) s  nádhernou záhradou a  kaštieľom, pôsobiacim 
ako oáza, najmä z pohľadu umeleckých pokladov. Podlahu 
skvostnej budovy obklopenej záhradou zdobenou tým naj-
vyberanejším rastlinstvom pokrýva mozaika; jej sály sú do-
slova preplnené klenotmi umenia. Sotva tu nájsť stenu, kto-
rú by celkom nepokrývali hodnotné olejomaľby. Medzi nimi 
stoja sklenené vitríny s policami plnými starožitností a prí-
rodných kuriozít. Obrazy sú väčšinou význačnejšími prácami 
novších škôl. Medzi rímskymi, najmä pompejským a herku-
lanskými starožitnosťami vyniká jeden domáci predmet, zlá-
tená strieborná čaša s  letopočtom 1589 a  maďarským tex-
tom, ktorý ho označuje za cechový pokál. Ide azda o jeden 
z  najstarších maďarských nápisov ma takomto predmete. 
Všetky tieto vzácnosti zhromaždila horlivosť viedenského 
agenta, zosnulého Ľudovíta Udvarnokiho. Žiaľ, jeho dielo už 
po krátkom čase začína javiť známky pustnutia!

Veľa sa už toho stratilo aj na tomto, inak nenáročnom 
miestečku. Hubice mali nielen peknú súčasnosť, ale aj minu-
losť. Arcibiskup Szelepcsényi bol v Uhorsku a vôbec v celej 
ríši prvý, kto na svojom tunajšom panstve udomácnil ovce 
s  ušľachtilejšou vlnou. U  súdobých autorov čítame opisy 
miestnych súkeniek, vyrábajúcich látky konkurujúce najjem-
nejšiemu holandskému súknu, založených práve v súvislos-
ti s chovom oviec. Majetok po smrti arcibiskupa prešiel do 
iných rúk a manufaktúry skrachovali. Uplynulo jedno storo-

čie, kým boli u nás znovu udomácnené ušľachtilejšie druhy 
oviec; ešte viac času si žiadalo, aby v našej krajine opäť vzni-
kali súkenky. Sídlo je známe ešte pred touto érou, počnúc 
13. storočím ako hniezdo starobylého rodu Gombai. Z toho 
obdobia pochádza aj starý, gotický, hoci svojho pôvodného 
výrazu už z väčšej časti zbavený kostol. Patril sem i slávny ša-
chový majster Kempelen.

Odtiaľto sme prišli do Čakán (Csákány); dedina je staro-
bylým majetkom cisterciánov. Znakmi veľkodušnosti reho-
le sú nová škola a kostol. Škola, na ktorú nás s istou dávkou 
hrdosti upozornili miestni, bola postavená na spoločné nák-
lady obce a  rádu. Celý kostol zdobia fresky znázorňujúce 
scény z  legendy rehole. Budova panstva, obydlie prefekta 
je úctyhodný, veľký kaštieľ s  nárožnými vežami a  vysokou 
manzardovou strechou. V súčasnosti ho obýva pán Reguly 
s  rodinou. Priatelia našej literatúry ho istotne neobídu bez 
toho, aby nepozdravili význačnú rodinu, ktorá dala našej 
vede chýrneho Antona Regulyho,4 tvorcu epochálneho diela 
o našom jazyku a prehistórii. Vo vedľajšej hospodárskej stav-
be ešte vidno niekdajšie cely mníchov. Dejiny rehole sa síce 
nezmieňujú o tom, že by tu niekedy stál kláštor; pravdepo-
dobne šlo o  grangiu, majer obývaný niekoľkými mníchmi, 
ktorí, ako vieme, v tom čase vlastnoručne hospodárili a ob-
rábali pôdu, vedúc k tomu aj pospolitý ľud. 

Blízko ležiaci Malý a Veľký Mager (Kis- és Nagy-Magyar) sa 
mohli v minulosti pýšiť kráľovským obydlím. Žigmund, zdr-
žiavajúci sa často v Prešporku, tu mal svoje milé letné paláce 
so záhradami, v ktorých mnohokrát pobýval, na čo poukazu-
jú i dátumy vydania jeho listín. Jedinou existujúcou pamiat-
kou tej doby je starý kostol, pretože v  skupine malých, za 
sebou idúcich malých dedín by sme sotva našli pozostatky 
kráľovského domu. Aj z umeleckých ozdôb gotického chrá-
mu sa zachovalo iba pastofórium, svätyňa a gotická klenba 
jednej z  bočných lodí s  niekoľkými reliéfnymi konzolami 
a svorníkmi; no jemnejšie detaily na nich sú kvôli nespočet-
ným vrstvám vápenných náterov ledva viditeľné. 

Zo šľachtických hniezd, ktoré na tomto staromaďarskom 
sídlisku – kde mnohí tušia starobylé miesto „Hétmagyar“ – 
obklopovali kráľovský dvor, sú to Vata, Oľdza a Vojtechovce 
(Vatta, Olgya, Bélvatta), ktorých názvy nadobudli vďaka ta-
mojším starým rodom istý historický význam. 

Ešte väčšiu slávu získali prostredníctvom svojich rodá-
kov Eliášovce (Illyésháza) a susedná Szerháza, kolísky rodín 
Illyésházyovcov a  Szerházyovcov, neskorších Esterházyov-
cov pochádzajúcich zo starého rodu Salamon. Dve bezvýz-
namné maličké dediny delí od seba iba cesta zvaná Általut, 
spomínaná už v starých popisoch chotárov a v majetkových 
deľbách. Szerháza už takmer zanikla a jej názov sa len zried-
kakedy vyskytuje v  prácach našich geografov. Eliášovce sú 
aj v okolí známe ako Svätý Peter (Sz. Péter). Takto sa strácajú 
i posledné stopy našej historickej pamäti! Niet sa čomu di-
viť! Čo spravili tieto bohaté rodiny v prospech svojich rodísk? 
Keď ich Boh pozdvihol, nikdy viac si nespomenuli na skrom-
né hniezdo svojich predkov. Márne by si v Szerháze hľadal čo 
i len stopu po starobylom obydlí Esterházyovcov; 

O  mieste niekdajšieho hradu Illyésházyovcov v  Eliášov-
ciach sa dozvedáme len vďaka láskavosti zaslúžilého pána 
farára. Hrad bol, ako vieme, zbúraný začiatkom 17. storočia 
na rozkaz kráľa Rudolfa, keď neskorší palatín Štefan Illyéshá-
zy upadnúc do nemilosti, utiekol z krajiny. Ale Illyésházyov-
ci sa aspoň niekedy vracali do svojho rodiska, aby tu mohli 
zomrieť a byť pochovaní. V kostole sa dodnes zachovali pa-
miatky po jednom – dvoch z nich. V podlahe pred svätyňou 
leží náhrobník z červeného mramoru patriaci Matejovi Illyés-
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házymu, prepoštovi z Alba Iulie (Gyulafehérvár), zosnulému 
v roku 1510. Reliéf na ňom znázorňuje mŕtveho v kňazskom 
ornáte starého typu, držiac v  ruke kalich. Dopĺňa ho nápis 
nasledujúceho znenia: Anno Dom. 1510. 20-ma mensis Au-
gusti, hic sepultus est Reverendus Dominus Mathias de Ilyes-
haza, olim prepositus et canonicus in ecclesia Catedrali Sancti 
Michaelis arch. in Albagula Transilvaniae. Eius anima deo vivat. 

Na bočnej stene lode nachádzame katafalk posledného 
Illyésházyho; obyčajný popolavo sivý mramorový pomník 
antickej formy s  obligátnou urnou a  ochrannou bytosťou 
(géniom); možno ho označiť za podarený, ale chýba mu aká-
koľvek vyššia umelecká hodnota a monumentalita. Posledný 
potomok slávneho rodu Štefana Illyésházyho, posledný sku-
točný uhorský šľachtic a okrem toho i vedec (doktor filozo-
fie a práva, o ktorom Vay poznamenal, že má toľko rozumu, 
koľko by bolo priveľa aj na malého pána, vojak, štátnik a li-
berálny opozičný rečník, aristokrat a  ľudomil, ktorý pomá-
hal pri zakladaní Uhorskej akadémie a  Národnému múzeu 
daroval svoju 25 tisíc zväzkovú knižni-
cu a zbierku rukopisov), by si zaslúžil 
dôstojnejší nápis na hrobe, ako je tých 
pár nevľúdnych maďarských veršov 
a samozrejme krajší pomník, než aký si 
dnes stavia zámožný Viedenčan alebo 
domáci pán v Pešti. 

Úcta k  umeniu a  pamiatkam však 
nepatrila k  silným stránkam našej 
šľachty. Staršia doba aspoň spodo-
bila na jednoduchom náhrobníku 
mocnými rukami vytesaný obraz mo-
hutnej postavy rytiera. Aký význam-
ný je z  tohto pohľadu rozdiel medzi 
náhrobníkmi Mateja Ilyésa (sic!) a po-
sledného grófa Štefana Illyésházyho, 
rytiera rádu zlatého rúna, dedičné-
ho župana atď.: aký dôrazný je prvý 
a obyčajný, nič nehovoriaci ten druhý! 
Dnes nám však namiesto sochy zveč-
ňujúcej osobnosť stačí aj viac alebo 
menej vydarená mazanica na plátne, 
alebo módny, starožitne sa tváriaci 
pomník s urnou a géniom postavený 
nad hrobom bez akejkoľvek inšpirácie 
a vnútornej myšlienky. Aj paláce a nájomné domy si stavia-
me v strohom kasárenskom štýle, so stĺporadiami a kupola-
mi na spôsob Panteónu a v rovnakom duchu sa nesú aj naše 
múzeá, tržnice a kostoly. 

Nielen tvoriť, ani zachovať nedokázali to, čo ušetril Turek, 
Tatár a zub času. Podľa svedectva Mateja Bela ešte v minulom 
(18.) storočí tu stál úbohý kostol plný starých náhrobníkov Il-
lyésházyovcov a iných významnejších rodov, pravdepodobne 
Szerházyovcov. Mohli byť o  to vzácnejšie, že väčšina z  nich 
pochádzala azda ešte z  doby pred 17. storočím, teda z  čias 
pred tým, ako tieto rodiny presídlili do hradov stojacich na 
väčších panstvách, kde sa dali aj pochovávať. Činili tak počnúc 
palatínom Štefanom Illyésházym, pochovaným v  Pezinku, 
kde dodnes stojí jeho skvostná socha. Rúcajúci sa starý kos-
tol bol v  roku 1780 z  väčšej časti nanovo postavený Jánom 
Illyésházym. Zachovala sa len jeho gotická svätyňa a oltárna 
socha Blahoslavenej Panny Márie vyrezaná v roku 1458. Vtedy 
mohli byť zničené tunajšie staré náhrobníky. Keď farnosť zru-
šenú v čase reformácie koncom minulého storočia obnovili, 
existoval už iba fragment epitafu, ktorého nápis je zvečnený 
v pamätnej knihe farnosti. Dozvedáme sa z neho, že pod ním 

odpočívala matka slávneho palatína Štefana, manželka Tomá-
ša Illyésházyho, Žofia Földesová de Kis Magyar. 

Z Eliášoviec sa naša cesta uberala do Lehníc (Lég). Staré 
sídlo, no rodina, ktorá už v 13. storočí niesla jeho meno, tu 
nežije. Súčasný kostol, ako to prezrádza nápis, dal postaviť 
prímas Szelepcsényi; obdivuhodný mramorový oltár so so-
chou sv. Alžbety dala vztýčiť grófka Viczayová. Pamätné kni-
hy a staré listiny, ktoré nám srdečne predložil zaslúžilý pán 
farár, obsahujú mnoho historických zaujímavostí o staršom 
kostole, stojacom na mieste dnešného. 

Zanechajúc Lehnice, cestovateľ naráta po Michala na Os-
trove (Sz. Mihályfa) sedem obcí nesúcich názov Potôň (Patony) 
s rôznymi predponami. V jednej z nich, v Prednej Potôni (Elő-Pa-
tony, Masníkovo) býval náš zabudnutý spisovateľ a vedec, Ján 
Várady z Kalmáru, na ktorého si naša literárna veda ešte nespo-
menula. Na tomto mieste, kde zomrel v roku 1848, napísal his-
torickú prácu s názvom A régi magyar zászlósságról (O starých 
uhorských práporoch / vlajkonosičoch?), vydanú v Prešporku 

v  roku 1830. Preslávil sa najmä zvlášt-
nymi lingvistickými kúskami; dodnes 
kolujú anekdoty o  jeho osobitom po-
nímaní pôvodu slov, veď neváhal od-
vodzovať z maďarčiny ani tie najcudzo-
rodejšie pojmy. Našťastie, tieto práce 
neuzreli svetlo sveta. Ako historik a ja-
zykovedec patril k škole naturalistov ty-
pickej pre obdobie, v ktorom bolo viac 
nadšenia a ilúzií, ako poznatkov a vedy. 
Ale keď sme už posúdili, neodsudzuj-
me ich: aj oni boli priekopníci bojujúci 
za duchovné záujmy. 

Michal na Ostrove (Szent-Mihályfa) 
je známy starým gotickým kostolom. 
V svätyni sa zachovala gotická rebrová 
klenba, ktorej rímsy spočívajú na rôz-
ne tvarovaných konzolách. Tie, ako aj 
svorníky klenby – dokonca aj v sakris-
tii – nesú reliéfy znázorňujúce cirkev-
né symboly; avšak neuvážlivé bielenie 
ich natoľko pokrylo vápennou škrupi-
nou, že spozná ich iba ten, kto vie, čo 
znamenajú. 

O koľko viac umeleckého citu zažil 
v minulosti Žitný ostrov, to nám ukazujú kamenné rebrá a rím-
sy, skvostné okenné kružby a reliéfy početných gotických kos-
tolov. A ako veľmi upadol vkus v umení a vede našej, údajne 
pokrokovej doby, toho svedectvami sú súčasné, strohé kos-
toly v renesančných formách, stavané na spôsob šôp, kde sú 
ozdoby vytesané do kameňa nahrádzané falošnými stĺpmi, 
takzvanými lizénami a  falošnými rímsami z  omietky, alebo 
prinajlepšom z tehál či sadry. Dá sa potom všetkom vôbec ču-
dovať, že takto vydieranému vkusu chýba akákoľvek úcta voči 
charakteristickej a umeleckej výzdobe starých budov? Štetka 
a  vápno, sťaby zástupcovia myšlienky rovnosti našich čias, 
sa snažia všetko „zrovnoprávniť“ tým istým bielym náterom. 
Je v tom čosi podobné spôsobu, akým sa v polovzdelaných 
mestách na východe ošetrujú zhnité a  spráchnivené prvky. 
Namiesto opravy sa natrú lakom a vyleštia. Je tomu tak vša-
de v  našej domovine. Sťažujeme sa, že nemáme pamiatky; 
a kde sú, zatrieme ich, aby sme ich nevideli. Dúfame, že po-
zornosť voči našim pamiatkam a  predovšetkým jadro toho, 
t. j. dôkladné štúdium dejín umenia časom prinesú zlepšenie 
pomerov a vkusu. Len hrozí, že pre väčšinu pamiatok už bude 
neskoro. Snažme sa teda udržať to, čo ešte existuje.

Most pri Bratislave, r. k. kostol. Foto: Archív PÚ SR.
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V každom opomenutom starom kameni a hrubom vyob-
razení sa stráca kus dejín našich, i tak málo úrodných dejín 
umenia.

Dve veže za Svätým Michalom značia dve vedľa seba 
ležiace väčšie obce: jednou z nich sú Vydrany (Hodos) s kal-
vínskym, druhou Veľké Blahovo (Nagyabony) s  katolíckym 
kostolom. S menom prvej sa honosil starý rod, ktorého sto-
py – aspoň tu – nenachádzame. Naopak, Blahovo dodnes 
obýva rodina Csibovcov, ktorú označuje za vlastníka (obce) 
už listina z roku 1299. Podľa všetkého tak ide o jednu z naj-
starších rodín zachovávajúcich svoje meno bezo zmien. 
Zriedkavá je u nás família, schopná preukázať svoje dnešné 
meno v arpádovských písomnostiach. Mená aj tých najstar-
ších, hoci dodnes obývajúcich svoje starobylé majetky, sa 
viackrát a neisto menili. – Ale ak toto nevyčítame z listiny, tu 
na mieste, medzi skromnými domami by sme darmo hľadali 
čo i len náznak pamiatky sedemstoročnej existencie rodiny, 
ktorá vynikla na poli vojenstva, občianskych cností a dokon-
ca i vedy. Možno sme historický a tradičný národ, no istotne 
nie monumentálny. Iba čerňou maľovaný nápis inak novšie-
ho, v dnešnej, obyčajnej forme stavaného kostola, vypovedá 
o tom, že ho v roku 1761 dal postaviť kráľovský radca Imrich 
Csiba. Úctyhodnejšou živou pamiatkou je náš sprievodca, 
miestny pastier duší, pán Jozef Sebők zo Szent-Miklós, ktorý 
už polstoročie v plnej sile pasie stádo Pána.

Do Kostolných Kračian (Egyház-Karcsa) sme dorazili na 
hody. Pre cestovateľa, ktorý si želá vidieť a  spoznať tunajší 
ľud, je to tá najlepšia príležitosť. Tak ako iné hody, aj tieto 
okrem bohoslužby pozostávali z  tlačenice v  stánkoch per-
nikárov, hudby, tanca a pohostenia. S väčším záujmom sme 
sledovali ľudový odev, no ani v  ňom sme nenašli nejakú 
zvláštnu originalitu. Odev ľudu, aspoň v  okolí Kračian, je 
skôr malomeštiansky, než dedinský: ženy si pod vplyvom 
Dunajskostredčaniek osvojujú dlhý šat a pomýlený vkus su-
sedov začínajú okato, no nemotorne napodobňovať aj muži, 
v  prípade ktorých sa popri ľudovom modrom súkne často 
objavuje i  odev z  pestrých letných látok. No samotný ľud, 
sluhov nevynímajúc, tu tvorí takmer výlučne nižšia, pôdu 
obrábajúca šľachta. Na Žitnom ostrove sú totiž celé dediny 
obývané len nobilitovaným obyvateľstvom, táto trieda je 
najpočetnejšia.

Zdá sa, že povedľa tohto, viac meštianskeho, než ľudové-
ho šatu, sa i v morálke udomácnili určitý civilizmus a slobodo-
myseľnosť. Vážnosť a zdržanlivosť, aká je u nás všade zjavná 
v styku mladých oboch pohlaví, tu akosi nie je doma. Z tanca 
odchádzajú v pároch, objímajúc sa bez akéhokoľvek ostychu. 
Inde by sa dievča sotva vybralo na zábavu inak, než v skupine 
svojich rovesníčok. Tým sme nechceli vysloviť všeobecný súd, 
o charakteristiku ľudu tohto kraja sa pokúsime neskôr.

Táto oblasť Žitného ostrova má ešte jednu osobitosť, na 
ktorú tu zvlášť upozorňujeme, a to chlebové pece. Ďalej od 
domov, zvyčajne medzi záhradami vidno kužeľovité stavby 
z hliny, dosahujúce často výšku domu. Niekedy ich stavajú 
z rovnakých materiálov a ohradzujú nízkym múrom. 

Tieto pece patria väčšinou jednotlivcom, tí ich však za 
poplatok prepúšťajú aj iným, alebo ich prenajímajú. Nevenu-
jeme sa ich národohospodárskemu významu: ich užitočnosť 
je očividná; nahrádzajú obecné chlebové pece, odporúčané 
v druhom ročníku István bácsiho,5 ktoré – nakoľko sú v spo-
ločnom užívaní – obmedzujú výdavky na prevádzku. Dôvo-
dom ich vzniku bol – tak ako inde – nedostatok kvalitného 
palivového dreva. Okrem toho znižujú i  nebezpečenstvo 
vzniku požiarov, keďže stoja ďalej od domov a obydlie roľní-
ka zbavujú nepríjemností, ktoré v lete spôsobuje rozhorúče-

ná pec v dome. Tento zvyk je podľa mojich znalostí vlastný 
iba Žitnému ostrovu a je zrejme veľmi starý, pretože ani zďa-
leka nepramení z novších, spolkových nápadov. Ba ako sme 
sa dopočuli, z roka na rok je ich menej a pomaly sa stávajú 
predmetom archeológie. Vytvárajú osobitý obraz, keď ces-
tovateľ míňajúci dedinu vidí v záhradách päť – šesť takých-
to, malých, mešity pripomínajúcich stavieb, belejúcich sa na 
pozadí zelene stromov.

Popri tom všetkom, ani tu sme sa nezabudli zaujímať 
o starožitnosti obce. Milý pán farár nám bol v tom nápomoc-
ný, hoci počet jeho hostí pri príležitosti hodov značne stúpol. 
Pozoruhodný, pravý pergamen z  roku 1308, uchovávaný vo 
farskom archíve svedčí o tom, že prvý kostol na tomto mies-
te bol postavený v  uvedenom roku. Neskôr pri ňom založili 
kaplnku a hrobku rodiny Somogyiovcov. V súčasnosti niet po 
nich ani stopy; v roku 1820 bol na ich mieste postavený nový, 
priestrannejší kostol v obvyklom, nevkusnom štýle. – Ani os-
tatné pamiatky Kračian sa nedočkali lepšieho osudu. – Upro-
stred Šipošových Kračian (Sipos-Karcsa) stojace ruiny kaštieľa 
Somogyiovcov sú toho dôkazom. Pozostatky stavby obopína-
júcej veľký priestor v tvare štvoruholníka; iba na jej východnej 
strane stojí jeden vysoký múr s torzom nárožnej veže.

Na ulici, pred skromným domom postaveným z  týchto 
ruín, ležal veľký kameň s  reliéfom. Dedinský drobizg si na 
ňom práve precvičoval gymnastické kúsky. Reliéf ukazuje 
polpostavu rytiera v brnení a klobúkom na hlave; pod ním 
je text zanesený blatom a prachom. Keď sme sa už pustili do 
čistenia a čítania čiastočne povylamovaného textu, obyvate-
lia blízkych domov sa nás snažili od toho odradiť tvrdiac, že 
viacerí múdri páni sa už pokúsili o jeho vylúštenie, no k ni-
čomu nedospeli. V  nápise sme skutočne objavili pamiatku 
stavby hradu a jeho stavebníka. Dal ho v roku 1581 postaviť 
Juraj Somogyi de Dergh, koho obraz nám predostiera tento 
reliéf. To, čo pateticky hlásajú verše písané zlou latinčinou, 
znie vzhľadom na pamiatku ležiacu v blate a ruiny hradu, ako 
trpký žart. Stavebník mu totiž predpovedal v poslednom riad-
ku svojho výtvoru večný život: Stabit in aeternum stet quoque 
structa domus! 

Popri tom, alebo práve preto sme neopomenuli povzbu-
diť historické cítenie miestnych, navrhnúc im, aby pamätný 
kameň znovu zabudovali do múru zámku, odkiaľ vypadol. 
V prípade nádejného potomstva dediny sme sa snažili pô-
sobiť na nábožnú úctu, aby pamiatka viac netrpela cvičením 
ich zručností.

Napomenuli sme ich: aké nedôstojné je šliapať po obra-
zoch predkov. Prívetivo podané slová zdá sa, zapôsobili...; 
s nemým dojatím sme stáli okolo poníženého obrazu pred-
ka, ako keby ten, vstanúc z hrobu, žiadal o úctu. Tento dojem 
len umocňoval melancholický súmrak. ■

Preklad Peter Buday

1 Baldachýnové oltáre.
2 Súčasť Tomášova.
3 Gróf Juraj Apponyi (1808–1899).
4 Antal Reguly (1819–1858), etnograf, antropológ, člen-korešpondent hel-
sinskej a peštianskej akadémie vied. Zásadnou mierou prispel k poznaniu 
ugrofínskych etník v Rusku, autor geografickej a etnografickej mapy sever-
ného Uralu. Ako jeden z prvých využíval pri národopisnom výskume tech-
niku fotografie.
5 István Bácsi naptára obrazový kalendár určený gazdom, gazdinám, re-
meselníkom, roľníkom a osvetovým pracovníkom (1856 – 1870) redigoval 
ostrihomský kanonik Štefan Majer (1813 – 1893), pôvodom z Močenku. 
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Už po deviatykrát sa zišli pamiat-
kari a priatelia pamiatok v Červe-

nom Kláštore pri príležitosti Medziná-
rodného dňa pamiatok a historických 
sídiel a udeľovania Ceny Alžbety Günt-
herovej-Mayerovej za celoživotné die-
lo a  mimoriadny prínos v  oblasti och-
rany pamiatkového fondu Slovenskej 
republiky. Z  rúk generálnej riaditeľky 
Pamiatkového úradu SR PhDr. Katarí-
ny Kosovej si hlavičku anjelika z Hrane 
odniesli nestor statických prieskumov 

Ing. Vladimír Kohút, špecialistka na 
sakrálnu architektúru a celoživotná pa-
miatkarka Mgr. Silvia Paulusová a man-
želka predčasne zosnulého etnológa, 
pedagóga a pamiatkara PhDr. Ladisla-
va Mlynku, CSc. Slávnostný príhovor 
pri príležitosti Medzinárodného dňa 
pamiatok a  historických sídiel pred-
niesol prezident Národného komitétu 
ICOMOS Slovensko prof. Ing. arch. Pa-
vel Gregor, PhD.

Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2016 
a Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel 

Myšlienka Medzinárodného dňa 
pamiatok a  historických sídiel 

sa zrodila 18. apríla 1982, pri príležitosti 
sympózia usporiadaného Národným 
komitétom ICOMOS Tunisko, kde bolo 
navrhnuté, aby bol zriadený jeden deň 
na oslavu rôznorodosti kultúrneho 
dedičstva po celom svete. V novembri 
1983 prijala túto koncepciu Generálna 
konferencia UNESCO a odporučila člen-
ským štátom vyhlásiť 18. apríl každého 
roka za Medzinárodný deň pamiatok 
a historických sídiel. V roku 2001 navr-
hol výkonný výbor a prezident ICOMOS 
Michael Petzet, aby bol 18. apríl príle-
žitosťou pre všetky národné komitéty 
ICOMOS upozorňovať na zvlášť ohro-
zené druhy kultúrneho dedičstva. Do-
voľte mi, ako prezidentovi Národného 
komitétu ICOMOS Slovensko, povedať 
pri dnešnom stretnutí pár slov.

Vo svojej pedagogickej praxi, naj-
mä v súvislosti s medzinárodnými char-
tami a deklaráciami, sa často stretávam 
s  otázkou študentov: „Ako je možné, 
že aj napriek existencii takýchto do-
kumentov a  zmlúv, dochádzalo a  do-
chádza k  zámernému a  vedomému 
poškodzovaniu a ničeniu hmotného 
kultúrneho dedičstva?“ Moja odpoveď 
býva zväčša protiotázkou: „A prečo sa 
domnievate, že spoločnosť, ktorá si ne-
váži ľudskú dôstojnosť a ľudské životy, 

si bude vážiť a  chrániť hmotné statky, 
hoci s veľkou kultúrnou hodnotou?“

Nedá mi si zároveň nespomenúť na 
moju bývalú učiteľku a  vedúcu, pani 
Anicu Schwarczovú, ktorá v  súvislos-
ti s  ochranou kultúrneho dedičstva 
kládla často dôraz na jeho tri základ-
né (a  neoddeliteľné) zložky: kultúru, 
prírodu a  človeka samotného. Ak si 
teda v dnešný deň máme pripomenúť 
tie zvlášť ohrozené druhy a  kategórie 
kultúrneho dedičstva, možno stojí za 
zdôraznenie, že okrem tých neživých 
hmotných architektúr a  statkov, musí-
me chrániť aj ľudí ako takých, chrániť 
ich tradičné a stáročiami overené „kul-
túrne“ hodnoty, akými sú ľudskosť, mo-

rálka, tolerancia, obetavosť, ochrana 
a rešpektovanie práv slabších a menšín.

Ja osobne mám pocit, že tým ohro-
zeným druhom na Slovensku je aj tzv. 
„pamiatkar“, človek, ktorý sa nezriedka 
celoživotne venuje otázkam ochrany 
historických kultúrnych hodnôt, často 
aj mimo svojich pracovných povin-
ností, niekedy aj na úkor seba a svojej 
rodiny. Je zvláštne, že v  našich pod-
mienkach sa označenie „pamiatkar“ 
niekedy používa aj v  pejoratívnom či 
negatívnom význame. Ja osobne som 
presvedčený, že veľmi nezaslúžene.

O to viac je potešujúce, že z  inicia-
tívy Pamiatkového úradu SR sa práve 
pri príležitosti Medzinárodného dňa 
pamiatok a  historických sídiel oce-
ňujú už od roku 2008 ľudia, ktorých 
meno a  práca sú spojené s  vysokou 
odbornosťou, celoživotným záujmom 
a osobným nasadením za ochranu kul-
túrneho dedičstva. Som veľmi rád, že 
so všetkými tohoročnými ocenenými 
som mal možnosť osobne spolupra-
covať, a že ma obohatili nielen svojimi 
vedomosťami, ale aj ľudskými vlastnos-
ťami. Som presvedčený, že všetci budú 
inšpiráciou aj pre nastupujúcu gene-
ráciu tak, aby pamiatkari na Slovensku 
neboli ohrozeným druhom. Ich zánik 
by totiž neodvratne viedol aj ku zániku 
nášho kultúrneho dedičstva.

Pavel Gregor

Pamiatkar – ohrozený druh

Foto: P. Fratrič.
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Historička umenia Mgr. Silvia Pau-
lusová zasvätila celý svoj profesionálny 
život ochrane pamiatok. Začínala ako 
technička s výtvarným nadaním v Slo-
venskom ústave pamiatkovej starost-
livosti a  ochrany prírody v Bratislave 
v  tíme s  Blankou Kovačovičovou-Puš-
károvou a Ľudmilou Husovskou pri tzv. 
blokových pamiatkových výskumoch 
historického jadra Bratislavy. Partici-
povala tiež na rozsiahlych výskumoch 
v  zátopovej oblasti Liptovská Mara. 

Získala tak nenahraditeľné skúsenosti, 
ktoré zužitkovala v  ďalších plodných 
rokoch, počas ktorých sa vyprofilovala 
na špecialistku pre sakrálnu historic-
kú architektúru. Do jej portfólia patria 
desiatky pamiatkových objektov, kto-
ré skúmala, dokumentovala, navrho-
vala spôsob ich obnovy a ich územnú 
ochranu. Výsledky jej práce môžeme 
vidieť v množstve publikovaných člán-
kov, štúdií a kníh, ale aj v dokumentač-
ných a  výskumných materiáloch ulo-

žených v pamiatkovom archíve, kde sa 
stávajú zdrojom erudovaných informá-
cií pre budúce generácie pamiatkarov. 
Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej, 
ktorú si laureátka osobne veľmi váži, 
je zaslúženým ocenením je celoživot-
ného diela pri ochrane a  zveľaďovaní 
nášho kultúrneho dedičstva. Podrobný 
príspevok o živote a diele Silvie Paulu-
sovej s osobnou bibliografiou sme pri-
niesli v Monument revue č. 1/2014.

Viera Dvořáková

Najúspešnejší slovenský špecialista 
na statiku historických objektov Ing. 
Vladimír Kohút (30. apríla 1948, Liptov-
ský Mikuláš) je absolventom Stavebnej 
fakulty Slovenskej vysokej školy tech-
nickej v Bratislave (1973). Jeho prvým 
pôsobiskom bol ateliér pre projekto-
vanie a diagnostiku stavieb v podniku 
Stavoprojekt Bratislava, kde naberal 
prvé skúsenosti ako statik. V  rokoch 
1986 – 1990 pôsobil ako vedúci Diag-
nostického strediska toho istého pod-
niku. Po roku 1990 sa stal autorizova-
ným stavebným inžinierom, vedúcim 
špecializovaného ateliéru PRODIS. 
V  súčasnosti pôsobí ako autorizovaný 
stavebný inžinier Slovenskej komory 
stavebných inžinierov a  konateľ spo-
ločnosti PRODIS plus, s. r. o. 

Vladimír Kohút je odborníkom na 
prípravu projektov obnovy pamiat-
kových objektov, dlhodobo sa venuje 

problematike záchrany materiálnej 
substancie nosných konštrukcií histo-
rických stavieb. Podieľal sa na záchrane 
mnohých významných pamiatok na 
Slovensku a v zahraničí. Je členom Ná-
rodného komitétu ICOMOS, konzultan-
tom Pamiatkového úradu SR a UNESCO, 
dlhoročným členom Pamiatkovej ko-
misie Krajského pamiatkového úradu 
Bratislava. Externe prednáša na Staveb-
nej fakulte a  Fakulte architektúry STU. 
Je spoluautorom publikácií Ochrana 
zrúcanín v  kultúrnej krajine a  Paspor-
tizácia ruín. Editoval štyri diely sloven-
skej časti knižnej publikácie Technické 
pamiatky krajín V4. Je nositeľom oce-
nenia Konferencie biskupov Sloven-
ska Fra Angelico 2014 za mnohoroč-
nú prácu v oblasti záchrany a  obnovy 
kultúrneho dedičstva. Svojou účasťou 
na významných projektoch napr. Cha-
tam Sofer Memorial Bratislava (2003), 
Obnova a revitalizácia historických bu-
dov Univerzitnej knižnice v  Bratislave 
(2005), Grand Hotel Kempinski Štrbské 
Pleso (2009), prispel k oceneniam, kto-
ré tieto stavby dostali. 

V oblasti záchrany a  obnovy pa-
miatkového fondu jeho odborná účasť 
na realizáciách historických konštruk-
cií sakrálnych objektov (kláštor domi-
nikánov v  Košiciach, Dóm sv. Martina 
a Klarisky v Bratislave, Dóm sv. Mikuláša 
a  Katedrála sv. Jána Krstiteľa v  Trnave, 
Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kop-
čanoch, kláštor v Hronskom Beňadiku, 
románske rotundy a  kostoly v  Šiveti-
ciach, Prihradzanoch, Kostoľanoch pod 
Tríbečom, Kalvárie v  Banskej Štiavnici, 
Považskej Bystrici, desiatky katolíckych 

i  evanjelických sakrálnych stavieb pod 
celom Slovensku, synagógy v  Liptov-
skom Mikuláši, Lučenci, Stupave, Žiline), 
statických zabezpečení a  konzervácie 
torzálnej architektúry slovenských hra-
dov (Lietava, Lednica, Čachtice, Branč, 
Beckov, Hanigovce, Blatnica, Revište, 
Šariš, Muráň, Divín, Trebišov, Slanec, 
Tematín, Sivý kameň, Plaveč, Zborov, 
Hričov, Pustý hrad, Modrý kameň, Fi-
ľakovo, Šášov, Korlátko, Dobrá Voda, 
Brekov, Jasenov, Oponice), pamiatkovej 
obnovy hradov (Bratislava, Zvolen, Kež-
marok, Trenčín, Devín, Červený Kameň, 
Levice, Nitra), statickom zabezpečení 
a  pamiatkovej obnovy kaštieľov (Stráž-
ky, Sobotište, Uhrovec, Čunovo, Rohov-
ce, Jelšava, Tomášov, Senica, Plavecké 
Podhradie, Stupava), statickom zabez-
pečení a  pamiatkovej obnove desiatok 
meštianskych domov, objektov ľudovej 
a  industriálnej architektúry, dokladá či-
norodú prácu a ambíciu podielať sa na 
zodpovednej práci pri záchrane staveb-
ného pamiatkového fondu. 

Vladimír Kohút je aktívny účast-
ník odborných seminárov, konferencií 
a  prednášok v  problematike pamiat-
kovej obnovy, najmä statického zabez-
pečenia a riešenia vlhkostného režimu 
stavebných konštrukcií pamiatok. Svo-
jou prácou, projektovaním, konzultá-
ciami a  poradenstvom prispel nielen 
k dobrým a citlivým realizáciám. Pri rie-
šeniach vždy hľadal podstatu a v dneš-
nej dobe rôznych aplikácií a  zručností 
najmä aplikoval zdravý rozum, ktorý 
(zdá sa) v súčasnosti začína a končí na 
internete, v myslení proletariátu sociál-
nych sietí. Vie vystihnúť podstatu kum-

Mgr. Silvia Paulusová

Ing. Vladimír Kohút

Foto: M. Orosová.
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štu pôvodných riešení a tak zachováva 
pamäť civilizačnej vyspelosti kultúr-
neho dedičstva. Mnohokrát to robil aj 
vtedy, keď nemusel.

Vladimír Kohút svojím doterajším 
celoživotným dielom výrazne prispel 
k  záchrane mnohých pamiatkových 
objektov, materiálových historických 
originálov a  historických technologic-
kých riešení za využitia svojho vzde-
lania, svojich vedomostí a  skúseností, 
odolávajúc pretlaku všelijakých navr-
hovaných moderných technológií a po-

stupov, často neúčinných, neoverených 
a pamiatkové hodnoty poškodzujúcich. 
Jeho racionálny prístup mnohokrát za-
chránil historickú substanciu pamiatky 
pred likvidáciou a  šetril majiteľom pa-
miatok peniaze. To, koľkokrát pracoval 
nezištne a obetavo, často bez nároku na 
honorár a  len v  prospech pamiatky, je 
úkaz výnimočný, ktorý oceňujú vlastní-
ci pamiatok, ale aj pamiatkari, ktorí mali 
možnosť s ním spolupracovať v tej naj-
závažnejšej a  najdôležitejšej stavebnej 
problematike ochrany pamiatkového 

fondu, akou je statika a sanácia pamiat-
kových objektov. 

Každé ocenenie je snahou o  vy-
rovnanie istého morálneho dlhu, kto-
rý má spoločnosť voči práci jedinca. 
Cena Pamiatkového úradu Slovenskej 
republiky – Cena Alžbety Güntherovej-
-Mayerovej 2016 odborne aj spoločen-
sky zhodnocuje celoživotnú prácu Ing. 
Vladimíra Kohúta práve v prostredí jed-
nej z najnáročnejších činností ochrany 
pamiatkového fondu Slovenska.

Peter Jurkovič

Doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc. sa 
narodil v tekovskej obci Volkovce 8. sep-
tembra 1954. Po absolvovaní gymnázia 
v Zlatých Moravciach pokračoval v štú-
diu na Filozofickej fakulte Univerzity Ko-
menského v Bratislave, kde v roku 1978 
ukončil diplomovou prácou Zmeny ľu-
dového staviteľstva a bývania v Kľaku po 
druhej svetovej vojne štúdium etnografie 
a  folkloristiky. V  roku 1978 nastúpil do 
Štátneho ústavu pamiatkovej starostli-
vosti, kde počas desiatich rokov pôso-
benia pracoval v oblasti ochrany ľudovej 
architektúry a  technických pamiatok, 
v  rokoch 1985 – 1987 aj ako vedecký 
tajomník ústavu. V rokoch 1987 – 1990 
pracoval ako metodik v Muzeologickom 
kabinete Slovenského národného mú-
zea. Po zmene spoločenských pomerov, 
keď sa črtali nové možnosti aj pre špe-
cializované štúdium oblasti kultúrneho 
dedičstva odišiel po dohode s vedením 
SNM pracovať na Filozofickú fakultu 
Univerzity Komenského v  Bratislave 
s jasným zámerom vybudovať tam pod-
mienky pre riadne štúdium muzeológie 
a  monumentológie. Na ďalších desať 
rokov sa stal pedagógom na dnešnej 
katedre etnológie a  muzeológie, kde 
pôsobil až do svojej predčasnej smrti 
v roku 2010. Naďalej udržiaval intenzív-
ne odborné kontakty so svojím prvým 
pracoviskom, bol predsedom vedeckej 
rady Pamiatkového úradu SR. Po absol-
vovaní rigoróznej skúšky (PhDr.) a ukon-
čení vedeckej ašpirantúry obhájením 
dizertačnej práce Ľudové technické 
stavby a ich ochrana na Slovensku získal 
v roku 1996 vedecký titul kandidáta his-
torických vied. Na svojom vysokoškol-
skom pracovisku naplnil zámery, pre 
ktoré nastúpil dráhu vysokoškolského 

učiteľa. V  roku 2004 sa monografiou 
Remeselník vo vidieckom prostredí: re-
meslo a status remeselníka v lokálnom 
spoločenstve habilitoval za docenta 
a zaslúžil sa ako garant o zriadenie no-
vého študijného odboru muzeológia 
a  kultúrne dedičstvo, čo dokladá jeho 
cieľavedomý a  trvalý odborný záujem 
o ochranu kultúrneho dedičstva a o jej 
komplexné chápanie ako interdiscipli-
nárneho odboru. 

Charakteristickými vlastnosťami 
Lacka Mlynku bol popri láske k  rodi-
ne, vlasti a  úprimnej viere aj seriózny 
a  zodpovedný prístup k  práci. Všetky 
tieto takpovediac geneticky zakódova-
né vlastnosti si priniesol z  rodinného, 
kresťanského a  roľníckeho prostredia 
na slovensko-maďarskej etnickej hrani-

ci. Jeho najbližší, ale aj jeho priatelia, ho 
poznali ako možno prísneho, ale najmä 
zodpovedného, láskavého, milujúceho 
otca a manžela, ako pracovitého a sve-
domitého pracovníka, rozumne veria-
ceho človeka, národne orientovaného 
vlastenca, ale najmä seriózneho vedca. 

Svoj odborný záujem dokázal deliť 
medzi problematiku ochrany ľudové-
ho staviteľstva a technických pamiatok 
a  muzeologickú problematiku. Popri 
pedagogickej a  výskumnej činnosti 
patril k nadšeným a nezištným členom 
Matice slovenskej, kde roky viedol ako 
predseda jeho Národopisný odbor. Za-
slúžil sa o  intenzifikáciu regionálneho 
vlastivedného výskumu. S jeho menom 
sa stretávame vo viacerých monogra-
fiách obcí (Zlaté Moravce, Komjatice, 
Nemčiňany, oblasť Vodného diela Žili-
na). Spolupracoval na vydaní monogra-
fie po regióne Gemera. Docent Mlynka 
sa aktívne zapájal aj do činnosti ďalších 
organizácií – Muzeálnej slovenskej spo-
ločnosti, Národného komitétu ICOMOS 
a  ECOVAST. Jeho rozsiahle dielo obsa-
huje popri samostatných publikáciách 
desiatky štúdií, odborných článkov, re-
cenzií v odbornej aj popularizačnej tlači. 

Doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc. – 
etnológ, pamiatkar, muzeológ, kvalitný 
vedec a  pedagóg, dobrý otec rodiny, 
správny chlap a  slušný človek. Odišiel 
skôr, ako sme sa s  ním stihli rozlúčiť. 
Nech sa tam hore cíti príjemne v exce-
lentnej spoločnosti nositeľov Ceny Alž-
bety Guntherovej-Mayerovej. Za jeho 
ocenenie touto cenou by sa na nás ur-
čite nehnevala ani pani docentka, kto-
rej meno cena nesie.

Peter Maráky

Doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc. (1954 – 2010)

Rodina L. Mlynku. Foto: M. Orosová.
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Historička a  kritička výtvarného 
umenia, niekdajšia odborná 

asistentka Katedry dejín umenia na Fi-
lozofickej fakulte UK v Bratislave, oslá-
vila 31. mája tohto roku jubilejnú se-
demdesiatku. To poskytuje príležitosť 
zrekapitulovať aspoň najvýznamnejšie 
momenty z jej profesionálneho života.

Mária Smoláková absolvovala štú-
dium na uvedenej fakulte v roku 1969 
diplomovou prácou Stredoveký meš-
tiansky dom v  Kremnici. Následne bola 
prijatá za členku umeleckohistorickej 
katedry. V  rámci výučbového plánu 
študijného odboru prednášala dejiny 
staršieho výtvarného umenia a  ume-
leckých remesiel, ktoré absolvovali 
viaceré generácie študujúcich (do roku 
2014). Doktorské rigorózum (PhDr.) 
získala za prácu na pôvodnú diplomo-
vú tému, ale rozšírenú na celú oblasť 
banských miest stredného Slovenska 
(1974). Pre študijný odbor vypracovala 
viaceré učebné texty s celoeurópskym 
záberom, skriptá z  dejín umeleckých 
remesiel (1978) sú popri niektorých 
prácach doc. A. Güntherovej-Mayero-
vej jediným slovenským príspevkom 
v tejto oblasti. 

Vedeckú hodnosť kandidátky vied 
o  umení (CSc.) dosiahla v  roku 1984 
prácou Zákonitosti a  tendencie tvorby 
životného prostredia na Slovensku vo 
vzťahu výtvarného umenia a  architek-
túry. Tému interakcií súdobého i  his-

torického (pamiatkového) prostredia 
a  výtvarného umenia publikovala tiež 
v  niekoľkých hodnotiacich a  populari-
začných príspevkoch. 

Rovnako ojedinelým knižným die-
lom u  nás sú populárno-náučne za-
merané Slávne korunovačné klenoty 
(2001). Knihu realizovala vo výtvarnom 
spoluautorstve Pavla Pevného a  vlast-
ne predznamenáva iné pôvodné, 
„monarchicky“ zamerané tituly. Bola 
školiteľkou radu diplomantov, zaciele-
ných na vybrané témy z pamiatkového 
a múzejného fondu Slovenska.

V rokoch 1974 – 1975 sa Mária Smo-
láková v  kolektíve členov bratislavskej 
katedry podieľala na vypracovaní libre-
ta a scenára stálej expozície Spišského 
múzea v Levoči – Výtvarná kultúrna na 
Spiši. Inštalácia v tzv. Hainovom dome 
(námestie, č. 40) mala v  možnostiach 
zbierkového fondu poskytovať prierez 
dejinami spišského výtvarného ume-
nia. Uvažovanými výstavnícko-do-
kumentačnými prostriedkami sa mal 
dosiahnuť kontext s  historickou archi-
tektúrou a  umeleckými pamiatkami 
regiónu. Scenár navrhoval prezentovať 
i niekoľké faksimilné odliatky z diel rez-
bára Pavla v  levočskom Kostole sv. Ja-
kuba, s cieľom umožniť detailný kontakt 
so sochárskym prejavom, ktorý pri pre-
hliadke hlavného oltára a  oltára Naro-

denia nie je možné nadobudnúť (s.  35). 
Expozícia vytvorená už vlastnými pra-
covníkmi múzea (1983) vychádzala 
z  pôvodnej koncepcie bratislavských 
autorov. Upustila však od vystavova-
nia pavlovských kópií (vyčlenené do 
samostatnej expozície v  rezbárovom 
dome), a  takisto prispôsobila usporia-
danie renesančných artefaktov novým 
nálezom maliarskej a  plastickej vý-
zdoby ústrednej, priestorovo scelenej 
miestnosti. 

K  poznaniu našich pamiatok z  ob-
dobia gotiky, renesancie i  mladších 
slohových období prispela PhDr. Mária 
Smoláková početnými pamiatkovými 
výskumami – vizuálnymi, topografic-
kými, inventarizačno-revíznymi alebo 
hĺbkovo-sondážnymi (analytickými). 
Prvý z  odborných pamiatkových vý-
skumov uskutočnila v roku 1966 v Par-
tizánskej Ľupči (okr. Liptovský Mikuláš) 
s konškoláčkami pod vedením doc. dr. 
Jiřího Kostku. Smoláková neskôr pra-
covala spravidla vo výskumnom spo-
luautorstve s reštaurátormi, medzi kto-
rých patrili Vladimír Úradníček, Albert 
Leixner, Alexander Česla a  iní (účasť 
kunsthistorika na reštaurátorsko-pa-
miatkovom výskume nie je reflektova-
ná najnovšími príspevkami o  tvorbe 
týchto umelcov). Pamiatkové výskumy 
na meštianskych domoch v  Banskej 
Štiavnici, Bratislave, v  areáli bytčian-
skeho kaštieľa, v Trnave, na kostoloch 
v  Žiline (sv. Štefan kráľ), Ráztočne, Iliji 
(sakrálne objekty so Š. Oriškom) a inde 
sústavne publikovala, neostávali teda 
ukryté v  interných dokumentáciách. 
Výsledkami architektonicko- a  ume-

V znamení renesančných múz
K životnému jubileu PhDr. Márie Smolákovej, CSc.

Pamiatkový seminár umeleckohistorickej katedry v  prostredí bratislavského Starého Mesta, 
akademický rok 1979/80. Foto: Patrik Guldan.

Foto: T. Kowalski.



Monument revue   1 / 2016 Knižnica86

VOŠKOVÁ, Katarína a kol. Sakrálne pamiatky v krajine, Banská 
Štiavnica a okolie. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 
2014. 165 s. ISBN 978-80-227-4308-2.

Posledné dve desaťročia môžeme 
pozorovať vzrastajúci záujem o výskum 
malých sakrálnych pamiatok, situova-
ných či už v  intraviláne, v  extraviláne, 
či voľnej krajinnej scenérii. Dokonca 
jednou z  hlavných tém posledného 
Odborno-metodického dňa, konané-
ho v  roku 2015 na Červenom Kláštore 
v spolupráci s Národným pamiatkovým 
ústavom Českej republiky, bola drobná 
sakrálna architektúra v krajine, početne 
zastúpená prevažne príspevkami čes-
kých kolegov. V súčasnosti je z pohľadu 
drobnej sakrálnej architektúry zmapo-
vaných a kategorizovaných viacero slo-
venských regiónov, spomedzi prvých 
lastovičiek možno uviesť Výskumné 
centrum európskej etnológie v Komár-
ne, ktoré sa dlhoročne venuje mapo-

vaniu malej sakrálnej architektúry na 
území južného Slovenska.1 

Ďalším prírastkom a  hmatateľným 
výsledkom práce organizátorov, lekto-
rov a účastníkov dvoch ročníkov Jesen-
nej univerzity architektúry pod vedením 
pamiatkarky Katky Voškovej je mono-
grafia venujúca sa mapovaniu malej 
sakrálnej architektúry Banskej Štiavnice 
a  jej blízkeho okolia. Cieľmi dvoch roč-
níkov Jesennej univerzity boli systema-
tický výskum v teréne a dokumentácia 
drobných sakrálnych objektov, načrt-
nutie ich stavebno-technického stavu 
a ideový návrh na ich vhodnú ochranu 
a  prezentáciu. Publikácia je už klasicky 
členená podľa jednoduchého kľúča, na 
aký sme od autorky zvyknutí. Kniha je 
rozdelená na tri hlavné časti, zoradené 
od všeobecných súvislostí po detailný 
záber na jednotlivé zdokumentované 
objekty. 

Príspevky prvej kapitoly nám pri-
bližujú kultúrnohistorické a  krajinné 
hodnoty sakrálnych pamiatok z viace-
rých vedeckovýskumných pohľadov. 
„  ...zjavením sa Boha v dejinách súčas-
ne začínajú aj dejiny posvätného ako 
dejiny uctievania.“2 Úvodný príspevok 

leckohistorických výskumov sa takto 
zúčastňovala na utváraní metodiky, 
ustaľovaní postupov i  podrobnejšom 
zatrieďovaní a hodnotení pamiatok. 

Osobitne pre potreby štátnej pa-
miatkovej starostlivosti vykonávala re-
vízie fondu hnuteľných pamiatok v roz-
ľahlých západoslovenských okresoch 
(Bratislava – vidiek, Nové Zámky). Do 
tejto kategórie patrí aj umeleckohisto-
rický prieskum obce Rusovce (1973).

Kontinuálne sústreďované po-
znatky o  výtvarnej výzdobe gotických 
a  renesančných stavebných pamiatok 
(nástenné maľby, sgrafitá, drevené 
šablónované a  maľované stropy) su-
marizovala vo viacerých prierezových 
príspevkoch i v kapitolách a katalógo-
vých jednotkách najnovších viaczväz-
kových dejín slovenského výtvarného 
umenia (SNG, 2003, 2009). Spoločným 
prístupom je dôkladný formálny popis 
a rozbor výtvarného diela s mimoriad-
nou pozornosťou na štruktúru a detail, 
porovnanie s  analógiami a  tým začle-
nenie do súvislostí. Tému drevených 
maľovaných stropov, stvárnením sa 
dotýkajúcich ľudového výtvarného 

prejavu a  zachovaných predovšetkým 
v  kostoloch Gemera a  Malohontu, 
vlastne objavila pre slovenský dejepis 
umenia (1982). 

V ostatnom období sa zameriavala 
predovšetkým na stredoveké architek-
tonické a výtvarné pamiatky oblastí ju-
hozápadného Slovenska – napr. v Rači, 
Podunajských Biskupiciach, Moste pri 
Bratislave, Holiciach (okr. Dunajská 
Streda) či Jelke (okr. Galanta). Predtým 

napospol unikali pozornosti, resp. až 
najnovšie pamiatkové výskumy pri-
niesli rad nálezov základného význa-
mu. Aktuálne publikačné spracovania 
prevrstvujú topograficky pojatú spisbu 
najmä z  čias uhorsko-maďarskej štát-
nej pamiatkovej ochrany.  

PhDr. Mária Smoláková, CSc. pat-
rí k  typu konzekventných historikov 
umenia, vyznávajúcich najmä autentic-
ký výtvarný artefakt, alebo – vzhľadom 
na stav zachovania pamiatok sledova-
ných období – jeho torzo či fragmenty. 
Podstatou výskumnej práce je zhostiť 
sa diela, zistiť a vyčerpať schodné mož-
nosti interpretácie umeleckej genézy 
a filiácií. Výsledkom minuciózneho roz-
boru a komparácie je potom predstava 
o  niekdajšom stave a  pôsobení diela 
– predstava o dávno minulých dobách 
a  ich výtvarnom prejave v  profánnom 
i  sakrálnom prostredí. Samotné ume-
lecké diela a ich vzťahy tak prispievajú 
k  utváraniu obrazu o  človeku a  jeho 
dobe. Sú teda významnými míľnikmi 
na ceste k syntéze. 

Tomáš Kowalski

Sakrálne pamiatky v krajine 
Banská Štiavnica a okolie

Banská Štiavnica, klenbový svorník s mariánskym 
vyobrazením, začiatok 16. storočia. Nález v roku 
1976. SBM – Galéria Jozefa Kollára, tamže. Foto: 
autor.
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prvej kapitoly sa zameriava na spozná-
vanie duchovného významu sakrálnej 
krajiny skrz dejiny kresťanskej tradície. 
Charakter a  znaky sakrálnej krajiny sú 
interpretované cez mnohé príbehy Sta-
rého a Nového zákona. Môžeme tvrdiť, 
že takýto filozoficko-duchovný rozmer 
publikácie je dôležitým doplnením 
problematiky a kontextu malých sakrál-
nych objektov. Duchovný, symbolický 
rozmer sakrálnej architektúry je pred-
stavený na stručných dejinách vzniku 
a  formovania kresťanského kultu uc-
tievania opierajúci sa o „Mekku“ kres-
ťanstva, ktorou je bezpochyby Svätá 
zem. Prvá kapitola tiež odkazuje na iné 
pramene venujúce sa mapovaniu sak-
rálnych pamiatok Slovenska. Úvodné 
príspevky sa spájajú nielen s  duchov-
nými hodnotami sakrálnej architek-
túry, ale sústreďujú sa na špecifikáciu 
charakteristických znakov duchovných 
pamiatok typických pre montánnu kra-
jinu Banskej Štiavnice, ktorú sa snaží 
kategorizovať. Ozvláštnením publiká-
cie sú poznatky Petra Jančuru, ktorý 
na sakrálnu krajinu pozerá cez optiku 
krajinnej ekológie. Nadbytočným sa 
môže zdať stále sa opakujúca téma 
banskoštiavnickej kalvárie, i  keď je tu 
spomínaná v kontexte krajiny.3 Naopak 
veľmi stručná je podkapitola venovaná 
kultu uctievania Jána Nepomuckého.4 

Ďalším, v  poradí druhým súborom 
príspevkov je kapitola Metódy doku-
mentovania historických objektov, kto-
rá je istým sklamaním monografie, 
v ktorom chýba prepojenie v kontexte 
dokumentovaných objektov a  ich re-
gionálnych banských špecifík.5 Druhá 
kapitola je všeobecným konštatova-
ním metód dokumentovania, ktoré sú 
síce dôležitou súčasťou odborného ve-
denia kurzu Jesennej univerzity, ale nie 
sú nutnou súčasťou každej publikácie.6 
Rozdielom sú len sprievodné ilustračné 
obrázky skíc, poľných náčrtov alebo fo-
tografií.7 Príspevok profesora Gregora 
je naopak komplementárom, lákadlom 
sú praktické pokyny, ktoré zaujímavo 
dotvárajú základné informácie o  za-
meriavaní architektonických objektov. 
Žiaľ, všeobecné informácie o  zameria-
vaní sú v publikácii duplicitné.8 Rovna-
ko je sklamaním podkapitola Prehľad 
meračských technológií pre dokumento-
vanie pamiatok a urbanizmu.9 

Najpútavejšou časťou monografie 
je katalóg zdokumentovaných objektov 
Sakrálne pamiatky v krajinnom prostredí 
Banskej Štiavnice. Tretia kapitola začína 
prezentáciou dvojstranových katastrál-

nych mapových príloh Banskej Štiavnice 
a jej bezprostredného okolia. Pozitívom 
je zmapovanie objektov v teréne a  ich 
kategorizácia prenesená do mapy. Sú-
časťou mapy je aj fotografická príloha 
sakrálnych objektov v ich súčasnom sta-
ve zachovania. Negatívne však na pre-
zentáciou máp vplýva väzba publikácie, 
ktorá spôsobuje nečitateľnosť centrálnej 
časti mapy (mesta), ale aj identifikova-
ných sakrálnych objektov. Počas dvoch 
ročníkov Jesennej univerzity bolo ma-
povaných celkom jedenásť sakrálnych 
objektov, ktorých dokumentácia pre-
zentovaná v  monografii je podrobná, 
prevažne ručne a  kvalitne spracovaná. 
Bohatá obrazová dokumentácia (skice, 
poľné náčrty, pôdorysy, fotografie) je 
sprevádzaná textovým opisom histórie 

sakrálneho objektu, opisom jeho archi-
tektonického stvárnenia, definovaním 
problémov a návrhom pamiatkovej ob-
novy. Publikácia je ukončená súpisom 
literatúry, archívnych prameňov a slov-
kom na záver. 

Kniha jednoznačne zaujme už na 
prvý pohľad svojím pútavým grafic-
kým spracovaním. Bohatá grafická do-
kumentácia skvelo dopĺňa textovú časť 
publikácie. Formálnemu spracovaniu 
monografie skutočne nie je čo vytknúť. 
Obsahová štruktúra publikácie je logic-
ká, podáva informácie od všeobecných 
k  detailným. Názov publikácie Sak-
rálne pamiatky v  krajine v  sebe nesie 
posolstvo krajinného rámca drobných 
objektov, ktorý však v  publikácií nie 
je dostatočne rozpracovaný. Katalóg 
zameraných objektov je vôbec prvou 
podrobnejšou dokumentáciou pa-

miatok, píše v  závere zostavovateľka. 
Publikácia sa tak stáva zdrojom a inšpi-
ráciou pre ďalšie bádanie. Monografia 
je výsledkom multidisciplinárneho prí-
stupu a systematickej práce pod vede-
ním zostavovateľky, ktorá je extraktom 
cenných informácií, ale aj nositeľom 
posolstva pre ďalšie generácie. Publi-
kácia prispieva k poznaniu problemati-
ky drobnej sakrálnej architektúry, ktorá 
sa hlavne posledné desaťročia dostáva 
do povedomia nielen odbornej, ale aj 
laickej verejnosti.10 

Zatiaľ čo kedysi tieto magické mies-
ta boli súčasťou každodenného živo-
ta, dnes sú práve vďaka tomu únikom 
z každodennosti. 

Lívia Šišláková

1 LISZKA, József. Archív malých sakrálnych pa-
miatok „Na slávu Božiu...“. In Enviromagazín, 2007, 
č. 1, s. 18-19, 21.
2 ČIČO, Martin. Sakrálna krajina, jej znaky a súčas-
ti. In VOŠKOVÁ, Katarína a kol. Sakrálne pamiat-
ky v krajine. Banská Štiavnica a okolie. Bratislava, 
2014, s. 15.
3 Porovnaj VOŠKOVÁ, Katarína. Banskoštiavnická 
kalvária – perspektívy revitalizácie. Bratislava : FA 
STU, 2008.
4 Viac ako polovica zdokumentovaných objektov 
je spojená práve s týmto svätcom (tri sochy Jána 
Nepomuckého a tri kaplnky v jeho zasvätení.)
5 Porovnaj BUGANOVÁ, K. – ŠANGALA, M. Posta-
vené roku Pána, Malé sakrálne stavby v krajine. Ko-
šice : Východoslovenské múzeum, 2005. 
6 Porovnaj VOŠKOVÁ, Katarína. Historické brány 
krupinských domov. Bratislava : STU, 2014, s. 128-
129; FEILDEN, B. M. – JOKILEHTO, J. Zásady doku-
mentovania pamiatok, skupín budov a lokalít. In 
Príručka manažmentu lokalít svetového kultúrne-
ho dedičstva. Svätý Jur : AINOVA, 2010, s 157-162.
7 Porovnaj VOŠKOVÁ, 2014, s. 130, 134-139.
8 Porovnaj s. 48-55.
9 Porovnaj FRAŠTIA, Marek. Geodetické spôsoby 
dokumentovania historických architektonických 
detailov. In Historické brány krupinských domov. 
2014, s. 140-143.
10 Porovnaj BUGANOVÁ, K. – ŠANGALA, M. Kríže 
Košíc a okolia. Bratislava : Lúč, 2002; BUGANOVÁ 
– ŠANGALA, 2005, ref. 6; BUGANOVÁ, K. (zost.). 
Sakrálne pamiatky v Košiciach. Košice : ASPRODE-
CUS, 2009; MATÁKOVÁ, B. Dobré sakrálne objekty 
v krajine Hornej Nitry. (Dizertačná práca) Lednice : 
Záhradnícka fakulta Mendelovej univerzity, 2011; 
HÁJEK, T. – BUKAČOVÁ, I. Příběh drobných pamá-
tek. České Budějovice : Studio JB, 2001; JUHÁSZ, 
I. L. – LISZKA, J. Znaky v priestore I. Malé Sakrálne 
pamiatky. Šamorín : FORUM, 2006; PALOUŠOVÁ, 
Z. Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé 
Moravě. České Budějovice : NPÚ, 2009; VÁCHA, Z. 
Kategorizácie drobných sakrálnych objektov. Brno 
: NPÚ, 2011.

Banská Štiavnica, zastavenie kalvárie.  
Foto: Ľ. Husovská.
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LIŠKA, Anton – GOJDIČ, Ivan. História a architektúra 
gréckokatolíckych murovaných chrámov tereziánskeho typu  
na Slovensku. Prešov, 2015. 582 s. ISBN 978-80-555-1546-5.

Územie Slovenska sa na svojom 
východnom okraji prekrýva s  kultúr-
nou oblasťou vplyvu liturgie východ-
ného obradu. Toto územie je zároveň 
súčasťou širšej oblasti zasahujúcej 
aj dnešné východné územie Poľska, 
Ukrajiny a  Maďarska tvoriace akúsi 
hranicu stretu západnej a  východnej 
kresťanskej cirkvi. Strety ich záujmov 
a  sfér vplyvu ako aj rôzne kolonizač-
né vlny utečencov, napr. pred turec-
kou hrozbou, tu v  priebehu histórie 
vyformovali a  podmienili existenciu 
skupiny obyvateľov, ktorí na slávenie 
svojich náboženských obradov uplat-
ňovali východnú, tzv. grécku liturgiu. 
Títo veriaci, pochádzajúci pôvodne 
z  pravoslávnych oblastí, resp. neskôr 
ich potomkovia, však v  skutočnosti 
nespadali do kompetencie žiadnej 
cirkevnej inštitúcie pôsobiacej na da-
nom území, čo v praxi vyvolávalo roz-
ličné problémy. V rámci osvietenských 
reforiem 18. storočia prebiehajúcich 
v  habsburskej monarchii vznikla po-
treba začleniť do sústavy štátnej moci 
aj toto spoločenstvo veriacich. V rámci 
reforiem cirkevnej štruktúry zriadili nie-
len nové biskupstvá rímskokatolíckej 
cirkvi, ale so štátnou podporou bola 
vytvorená aj nová gréckokatolícka cir-
kev, ktorá vznikla transformáciou tzv. 
uniatskej cirkvi. Išlo o dôležité politické 
rozhodnutie, z  ktorého vyplynula nie-
len oficiálna štátna podpora výstavby 
kostolov pre túto novozriadenú cir-
kev v  nadväznosti na formovanie jej 
cirkevných štruktúr, ale aj podpora jej 
príslušných školských ustanovizní. Do-
vtedy v  zásade len drevené chrámy, 
ktoré si stavali jednotlivé spoločenstvá 
veriacich gréckeho obradu, sa začali 
postupne, no systematicky nahrádzať 
murovanou architektúrou. Nové mu-
rované chrámy zohľadňovali aktuálne 
dobové požiadavky na architektonickú 
i výtvarnú kvalitu, na cenu výstavby či 
požiarnu bezpečnosť, a  prirodzene, aj 
špecifické potreby liturgie novoformo-
vanej cirkvi. 

Práve touto v  úvode len stručne 
naznačenou témou sa zaoberá pred-

kladaná monografická publikácia 
A. Lišku a  I. Gojdiča. Na Slovensku ide 
o  prvé monografické spracovanie tej-
to pomerne opomínanej témy, čo tým 
viac zvyšuje jej význam. Pomerne roz-
siahla, takmer 600-stranová publikácia 
má jasnú a prehľadnú štruktúru, ktorá 
je členená na päť hlavných kapitol.

V prvej kapitole je venovaná pozor-
nosť predovšetkým sumarizácii histo-
rických súvislostí formovaných cirkev-
nou politikou Márie Terézie a Jozefa II., 
uniatskej cirkvi, jej sakrálnym stavbám 
a  jej transformácii na gréckokatolícku. 
Následne je venovaná pozornosť dobo-
vým inštitúciám, v ktorých pôsobnosti 
bola oficiálna štátna stavebná činnosť, 
ako bola napr. Stavebná kancelária 
Uhorskej kráľovskej komory, Uhorské 
stavebné riaditeľstvo atď., ktoré mali na 
starosti priamo projekčnú i  stavebnú 
činnosť. Autori na základe historických 
plánových dokumentácií získaných 
z  domácich i  zahraničných archívov 
predkladajú viaceré typové projekty na 
výstavbu chrámov určených špecificky 
pre potreby gréckokatolíckej cirkvi. Tie-
to chrámy sú tu charakterizované ako 
gréckokatolícke murované chrámy te-
reziánskeho typu.

V  druhej kapitole sa architektúra 
týchto chrámov z  územia Slovenska 
analyzuje podľa rôznych kritérií, napr. 
podľa doby vzniku, z  urbanistického 
pohľadu, z hľadiska ich novodobej evi-
dencie v Ústrednom zozname pamiat-
kového fondu, z  hľadiska slohového 
štýlového zaradenia, architektonic-
kej typológie, patrocínia či z  hľadiska 
územnosprávneho členenia a prísluš-
nosti k  biskupstvu. Tieto analýzy sú 
vyhodnotené v prehľadných tabuľko-
vých formách, ktoré dopĺňajú aj prí-
slušné mapové prílohy.

Tretia až piata kapitola je v  pod-
state katalógová časť knihy súpisové-
ho charakteru, kde je spracovaných 
82 hesiel k  jednotlivým gréckokato-
líckym chrámom vybudovaným od 
konca 18. do záveru 19. storočia, ra-
dených v  každej kapitole abecedne 
podľa lokality. Každá z  týchto kapitol 
sa venuje jednému z  troch špecifiko-
vaných hlavných architektonických 
typov gréckokatolíckych chrámov. 
Prvý, najpočetnejší typ tvorí jedno-
lodie s  predstavanou vežou, druhým 
typom je jednolodie so vstavanou ve-
žou a  tretím je jednolodie s bočnými 
výklenkami. V  závere každej kapitoly 
sa nacháda obrazová príloha. Práve 
posledný definovaný typologický 
druh možno považovať za špecifický, 

keďže zohľadňoval potrebu zborového 
spevu uplatňovaného pri liturgii gréc-
keho obradu. Na Ukrajine sa pre tieto 
výklenky používa termín krilos.

Pozitívom publikácie je práca s pri-
márnymi archívnymi zdrojmi a prísluš-
nou odbornou literatúrou prepojená 
na terénne zmapovanie samotnej 
architektúry chrámov a  ich poznanie 
z  autopsie. Jej vyhotovenie v  strohej 
čiernobielej tlači s  príliš malými sprie-
vodnými fotografiami a  pôdorysnými 
plánmi uplatňovanými v  katalógovej 
i prílohovej časti bolo zrejme podmie-
nené finančnými možnosťami vydava-
teľa a, žiaľ, neopodstatnene to uberá na 
pôsobnosti v zásade výpravného celku. 
Použitá fotodokumentácia zhŕňa len 
exteriérové pohľady a  nedokumentu-
je interiér chrámov, ktorý by si zaslúžil 
primeranejšiu pozornosť. No napriek 
uvedenému je predložená publikácia 
výnimočnou sumarizáciou množstva 
faktografického materiálu, ktorý bude 
dobrým východiskom pre ďalšie báda-
nie v tejto oblasti.

Michaela Kalinová

Architektúra gréckokatolíckych 
chrámov
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SMOLÁKOVÁ, Mária. Prešov, meštiansky dom (Hlavná ul.), 
sgrafitová výzdoba. In Renesancia, kat. 169, s. 806-807.

SMOLÁKOVÁ, Mária. Strážky, zvonica, sgrafitová výzdoba. 
In Renesancia, kat. 170, s. 807-808.

SMOLÁKOVÁ, Mária. Kežmarok, zvonica, sgrafitová výzdoba. 
In Renesancia, kat. 171, s. 808.

SMOLÁKOVÁ, Mária. Banská Bystrica, meštiansky dom (Nám. 
SNP), nástenné maľby v interiéri. In Renesancia, kat. 172, 
s. 809.

SMOLÁKOVÁ, Mária. Bratislava, meštiansky dom (Biela 
ul.), nástenná maľba priečelia. In Renesancia, kat. 173, 
s. 809-810.

SMOLÁKOVÁ, Mária. Bratislava-Rača, rím. kat. Kostol sv. Filipa 
a Jakuba ml., nástenné maľby. In Renesancia, kat. 175, s. 811.

SMOLÁKOVÁ, Mária. Kremnica, meštiansky dom (Nám. M. R. 
Štefánika), nástenné maľby. In Renesancia, kat. 177, s. 813.

SMOLÁKOVÁ, Mária. Levoča, meštiansky dom (Nám. Maj-
stra Pavla), nástenná maľba priečelia. In Renesancia, kat. 
177.1, s. 813-814.

SMOLÁKOVÁ, Mária. Banská Štiavnica, meštiansky dom (Tro-
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jičné nám.), nástenné maľby priečelia. In Renesancia, kat. 
177.2, s. 814-815.

SMOLÁKOVÁ, Mária. Banská Štiavnica, meštiansky dom 
(Radničné nám.), nástenné maľby. In Renesancia, kat. 
177.3, s. 815.

SMOLÁKOVÁ, Mária. Bytča, sobášny palác, nástenná maľba. 
In Renesancia, kat. 183, s. 821-822.

SMOLÁKOVÁ, Mária. Maľovaný drevený strop lode [Horná 
Lehota]. In Renesancia, kat. 186, s. 825-826.

SMOLÁKOVÁ, Mária. Maľovaný drevený strop lode [Kyjatice]. 
In Renesancia, kat. 187, s. 826-827.

SMOLÁKOVÁ, Mária. David Alitis: Maľovaný drevený strop 
presbytéria [Pôtor]. In Renesancia, kat. 188, s. 827.

SMOLÁKOVÁ, Mária. Maľovaný drevený strop lode [Zábrež]. 
In Renesancia, kat. 189, s. 828.

SMOLÁKOVÁ, Mária. Maľovaný drevený strop lode [Poruba]. 
In Renesancia, kat. 190, s. 828.

SMOLÁKOVÁ, Mária. Maľovaný drevený strop lode [Výbor-
ná]. In Renesancia, kat. 191, s. 829.

SMOLÁKOVÁ, Mária. Andreas Demko: Maľovaný drevený 
strop presbytéria [Malé Teriakovce]. In Renesancia, kat. 
192, s. 829-830.

SMOLÁKOVÁ, Mária. Maľovaný drevený strop lode [Tvrdo-
šín]. In Renesancia, kat. 193, s. 830.

SMOLÁKOVÁ, Mária. Maľované drevené stropy [Halič, kaš-
tieľ]. In Renesancia, kat. 193.1, s. 830-831.

2010
SMOLÁKOVÁ, Mária. Podnetná publikácia Oľgy Danglovej. 

Oľga Danglová: Výšivka na Slovensku. In Etnologické 
rozpravy, 17, 2010, č. 1-2, s. 192-193. Recenzia.

2011 
SMOLÁKOVÁ, Mária. K  ikonografii zobrazenia Bitky dvoch 

mužov (hráčov). In Archæologia historica, 36, 2011, zv. 2, 
s. 573-581. 

SMOLÁKOVÁ, Mária. Bývalý Pálfiovský kaštieľ v Kráľovej pri 
Senci. In Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych 
súvislostiach 2010. Zborník príspevkov z vedeckej konferen-
cie konanej v Trnave 27. a 28. októbra 2010. Trnava, 2011, 
s. 78-88.

SMOLÁKOVÁ, Mária. Secesné sídlo filozofickej fakulty na 
Gondovej ulici. In Naša univerzita, 57, 2011, č. 10, s. 11.

2012
SMOLÁKOVÁ, Mária. Kolégium piaristov v Prievidzi. Výsled-

ky architektonicko-historického výskumu. In Umenie na 
Slovensku v  historických a  kultúrnych súvislostiach 2011. 
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej v Trnave 
26. a 27. októbra 2011. Trnava, 2012, s. 80-89.

SMOLÁKOVÁ, Mária. Neznáme kazetové stropy na Orav-
skom hrade (1662). In Monumentorum tutela – Ochrana 
pamiatok, 24, 2012, s. 363-374. 

SMOLÁKOVÁ, Mária. Štiavnické Bane, Banský úrad – budova 
banskej správy. In OROSOVÁ, Martina (ed.). Ročenka pa-
miatkových výskumov 2010. [Elektronický nosič] Bratisla-
va, 2012, s. 169-171.

2015
SMOLÁKOVÁ, Mária. Maliarska výzdoba empírového le-

tohrádku v Trnave. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 
18, 2015, s. 3-10.

Rukopisné práce do roku 1990 (výber)
SMOLÁKOVÁ, Mária. Sochy sv. Augustína, Hieronyma a  Am-

bróza v rím.-kat. kostole v Sabinove od majstra Alexandra. 
[Seminárna práca, Filozofická fakulta UK], 1967, 8 s. – Ar-
chív Pamiatkového úradu SR, inv. č. T-599. 

SMOLÁKOVÁ, Mária. Rusovce. Predbežný umelecko-historický 
prieskum obce. Bratislava, 1973, 31 s., 25 obr. – Archív Pa-
miatkového úradu SR, inv. č. T-3304.

KAHOUN, Karol – KOSTKA, Jiří – SMOLÁKOVÁ, Mária. Scenár 
inštalácie stálej výstavy Výtvarná kultúrna na Spiši. Brati-
slava, 1975, 71 s. – SNM – Spišské múzeum v Levoči, prot. 
č. 431/75, inv. č. B–3/83. 

SMOLÁKOVÁ, Mária (ved.) – ILIEV, Venceslav – HUPIAN, Jo-
zef – RAJNOHA, Stanislav – SLIVKA, Dušan. Bytča, štátny 
zámok – Vstupná budova. Umelecko-historický a architek-
tonický výskum objektu. 1985. Slohová analýza: textová 
časť, výkresová časť; Návrh obnovy a záchrany objektu: 
textová časť, výkresová časť. – Archív Pamiatkového úra-
du SR, inv. č. T-2340. 

SMOLÁKOVÁ, Mária (ved.) – RAJNOHA, Stanislav – ILIEV, 
Venceslav – PIATROVÁ, Alena – FUSEKOVÁ, Milada. Byt-
ča, štátny zámok – Tzv. klasicistická budova. Umelecko-
historický a architektonický výskum objektu. 1986. Sloho-
vá analýza: textová časť, výkresová časť; Návrh obnovy 
a záchrany objektu: textová časť, výkresová časť. – Archív 
Pamiatkového úradu SR, inv. č. T-2341.

Pamiatkové architektonicko- a  umelecko-historické vý-
skumy od roku 2002

Banská Štiavnica, meštiansky dom na ulici A. Kmeťa č. 14, ar-
chitektonicko-historický a  umeleckohistorický výskum; 
ďalší spracovatelia: PhDr. Štefan Oriško, CSc., PhDr. Mi-
kuláš Čelko [termín prerokovania na Pamiatkovom úrade 
SR: február 2006].

Stupava, synagóga, umeleckohistorický výskum [máj 2006].
Most pri Bratislave, rímskokatolícky kostol, architektonicko-

historický a umeleckohistorický výskum; ďalší spracova-
teľ: PhDr. Štefan Oriško, CSc. [september 2006].

Bratislava, areál SNG (Vodné kasárne), architektonicko-histo-
rický výskum [november 2006].

Banská Štiavnica, meštiansky dom na ulici A. Péchu č. 9, archi-
tektonicko-historický výskum [jún 2008].

Pobedim, budova rímskokatolíckeho farského úradu (Pamät-
ná fara), architektonicko-historický výskum; spolupráca: 
Mgr. Ivan Pastorek [október 2008].

Kráľová pri Senci, rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa 
(č. ÚZPF 10777/0), architektonicko-historický výskum fa-
sád [január 2009].

Štiavnické Bane, banský úrad (č. ÚZPF 11493/0), architekto-
nicko-historický výskum [január 2010].

Prievidza, piaristické gymnázium, základná škola a  gymnázi-
um Františka Hanáka (č. ÚZPF 872/1), architektonicko-his-
torický a umeleckohistorický výskum [november 2011].

Prievidza, kolégium piaristov (č. ÚZPF 872/1), architektonicko-
historický a umeleckohistorický výskum [január 2012].

Trnava, letohrádok, ulica T. Vansovej č. 3 (č. ÚZPF 10002/0), ar-
chitektonicko-historický výskum; ďalší spracovatelia: Ing. 
arch. Jaroslava Žuffová, CSc., Mgr. Peter Buday, PhD., Mgr. 
Daniela Zacharová [júl 2014].

Hlboké, pamätná fara (č. ÚZPF 603/1), architektonicko-histo-
rický výskum fasád [február 2015].

Jelka, rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa (č. ÚZPF 24/1), archi-
tektonicko-historický a  umeleckohistorický výskum; ďalšia 
spracovateľka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc. [január 2016]. 

Zostavil Tomáš Kowalski
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