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V

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

Veda a výskum

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

Pracovná náplň laboratória bola predovšetkým v týchto
oblastiach: fyzikálno-chemické analýzy pre prieskum a obnovu pamiatok, vedeckovýskumné práce v technológii a dokumentácii pamiatok, teoretické práce v oblasti teórie a metodiky pamiatkovej starostlivosti, vypracovanie technických
príručiek, kontrola reštaurátorských postupov. Z výskumných
úloh spomenieme napr. výskum historických škárových mált
a omietok, ktorým sa dopĺňali poznatky o historickej stavebnej technológii na Slovensku; výskum stredovekých nástenných malieb; výskum neolitickej keramiky; výskum vplyvu
ovzdušia najmä na pamiatky z kameňa; ďalej bol vykonaný
prieskum klimatických a mikrobiologických podmienok
v pamiatkových objektoch na Slovensku a riešenia mnohých
ďalších technologických problémov v pamiatkovej obnove.
Rozsiahlou vedeckovýskumnou prácou bola Technická do-
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kumentácia drevených polychrómovaných plastík, v ktorej
bolo od roku 1969 do roku 1972 spracovaných 95 gotických
sôch. Sochy boli zdokumentované fotograficky, rtg snímkovaním, zmerané boli typologické znaky, podľa ktorých sa
dali porovnať rezbárske dielne, vykonaná bola stratigrafická
analýza na vzorkách polychrómie. Boli odobrané vzorky na
fyzikálno-chemickú analýzu pigmentov, podkladov a spojiva,

hrade. V roku 1976 bola reštaurátorská činnosť delimitovaná
do Ústredia umeleckých remesiel. Fyzikálno-chemické laboratórium sa reštrukturalizovalo, vznikol Chemicko-technologický odbor s dvomi oddeleniami pod vedením Ing. Oľgy
Šujanovej. Jedno z oddelení bolo zamerané na výskum výtvarných pamiatok (Ing. T. Maňková, E. Klučková, Ing. S. Štefánik) a druhé (Ing. I. Cebecauer, Ing. M. Mirza, Ing. Rozinaj)
sa venovalo technológii obnovy
stavebných pamiatok (omietky, kameň, drevo, statika).
V roku 1981 vznikli ako súčasť
Ústredia štátnej pamiatkovej starostlivosti Štátne reštaurátorské
ateliéry (ŠRA), do ktorých bol spolu
s reštaurátormi z Ústredia umeleckých remesiel začlenený aj Chemicko-technologický odbor (CHTO).
Laboratóriá boli načas vysťahované
z priestorov na Hrade do provizórnych, nedostatočných priestorov
v tzv. unimobunkách v Lamači. Po
zrekonštruovaní obytného domu na
Leškovej 17 bola v roku 1985 opäť
naplno obnovená činnosť CHTO.
V Štátnych reštaurátorských ateliéroch, ktoré boli príspevkovou organizáciou, bola pôsobnosť odboru
CHTO rozšírená na celé Slovensko,
Mgr. Martina Stillhammerová a Eva Klučková pri elektrónovom mikroskope. Foto: archív ChTO
kde sa vykonávali výskumné a prieskumné práce aj pre múzeá a galérie, ako aj pre reštaurátorov a konzervátorov pracujúcich ako voľní
umelci. Odbor mal deväť pracovníkov, takže sa časť mohla venovať aj
praktickým skúškam a overovaniu
technológií obnovy a reštaurovania
priamo v teréne. Vedúcim odboru
bol Ing. Ivan Cebecauer, Ing. Karol
Bayer sa zaoberal technológiou reštaurovania, Ing. Daniela Straková-Cebecauerová bola špecialistkou
na drevo, RNDr. Miroslav Lipovský
špecialistom na kameň. Väčšia časť
pracovníkov sa venovala analýzam
maliarskej vrstvy a polychrómie: Eva
Klučková, Ing. Jana Želinská, Ing.
Tatjana Bayerová, Ing. Mária Krajčírovičová, Ing. Jana Sanyová-Kunová.
Čo sa týka prístrojového vybavenia,
podarilo sa získať kvalitný optický
mikroskop s polarizáciou Jenapol-u
Ing. Daniela Cabecauerová vo svojej pracovni. Foto: archív ChTO
a infračervený spektroskop na analýzu organických materiálov. Zakúpený a nainštalovaný bol aj nový
ako aj vzorky na určenie druhu dreviny. Fyzikálno-chemické rtg prístroj. Avšak s ľútosťou, vzhľadom na trojnásobné sťalaboratórium okrem vlastnej pracovnej náplne deväť rokov hovanie a opotrebovanosť (poškodenú optiku), bol vyradený
zabezpečovalo činnosť sekretariátu a vedeckého sekretára z evidencie emisný spektrograf slúžiaci hlavne na prvkovú
československého komitétu ICOMOS.
analýzu vo farebných vrstvách.
V roku 1974 bolo laboratórium presťahované do zrekonPočas obdobia fungovania ŠRA bolo vypracovaných
štruovaných priestorov bývalých kasární na Bratislavskom množstvo výskumných a prieskumných úloh, technolo-
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gických návrhov a postupov na riešenie konzervátorských
a reštaurátorských prác. Z tohto počtu vyberáme napr. akcie
v Banskej Štiavnici, kde boli vykonané prieskumy fasád objektov Kalvárie, ako aj prieskumy drevených reliéfov v kaplnkách Kalvárie, prieskumy omietok, mált, kameňa a nástenných malieb na Starom i Novom zámku, prieskum Morového
stĺpa, nástenných malieb v hoteli Metropol, v objekte Starej
nemocnice, na radnici, preskúmané boli renesančné trámové
stropy v meštianskych domoch. Veľkou akciou bol prieskum
kaštieľa vo Sv. Antone, kde sa robili analýzy mált, omietok,
kamenných článkov, nástenných malieb na fasáde, v interiéri
na poschodí a v kaplnke, analýza tapiet atď. V Bardejove bol
urobený prieskum nástenných malieb, kamenných článkov,
krovu a kazetového stropu radnice; prieskum omietok a kamenných článkov Kostola sv. Egídia, prieskum fasády Šarišského múzea, ako aj omietok z mestského opevnenia. K významným akciám patril prieskum, posúdenie stavu a návrh
na obnovu travertínovej mohyly M. R. Štefánika na Bradle.
Preskúmané boli barokové oltáre a kazateľnica z Kostola sv.
Štefana v Beckove. K rozsiahlym výskumom patrili kaplnky
v ranobarokovej Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, kde boli
analyzované vzorky z oltárov, nástenných malieb a zasolenej
a rozpadávajúcej sa štukovej výzdoby. Nesmieme zabudnúť
na množstvo výskumov v Bratislave. Vo františkánskom kostole Zvestovania Pána bol vykonaný prieskum gotických nástenných malieb, barokových plastík, rokokovej kazateľnice,
loretánskej kaplnky, ako aj fragmentov pôvodného portálu.
S Oblastným reštaurátorským ateliérom (ORA) Bratislava sme
spolupracovali pri obnove a reštaurovaní Grassalkovichovho paláca, vykonali sme prieskum nástenných malieb v Sale
terrene, na schodisku a v kaplnke, prieskum zlátených prvkov v hlavnej sále, balustrád, lustrov a ďalších prvkov paláca.
S ORA Bratislava sme tiež riešili reštaurovanie plastík na oplotení Úradu vlády, pre poľských reštaurátorov sme vypracovali prieskum malieb v Kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom
paláci. K významným prieskumom patrili barokové nástenné
maľby od P. Trogera v kostole a ďalších objektoch kláštorného
komplexu sv. Alžbety; posúdený bol stav dreveného obloženia v Esterházyho paláci, krov a strešná krytina v Segnerovej
kúrii a i.
Nesmieme zabudnúť na množstvo prieskumov v Levoči, najmä oltáre v Kostole sv. Jakuba, trámové stropy v radnici a v meštianskych domoch, nástenné maľby na chodbe
kláštora minoritov a ďalšie sochy, obrazy a kamenné prvky
reštaurované v ORA Levoča. K veľkým levočským akciám patrilo reštaurovanie evanjelického dreveného artikulárneho
kostola v Kežmarku, kde sa CHTO podieľalo okrem prieskumu zrubov, dreveného obloženia, nástenných malieb, oltára,
kazateľnice, krstiteľnice a organu aj na technologickom návrhu hlinenej omietky (mazanice), ktorá je použitá na fasádach
kostola. V Košiciach treba pripomenúť prieskumy v Dóme
sv. Alžbety, a to hlavného oltára sv. Alžbety, plastík Kalvárie,
závesnej plastiky Immaculaty vo svätožiare, vitráží, kupoly
veže, posúdenie a technologický návrh na sanáciu drevenej
konštrukcie krovu a konzervovanie a obnovu kamenných
článkov. Taktiež bol vykonaný prieskum nástenných malieb
a kamenných prvkov v interiéri, ako aj prieskum pastofória
a hlavného portálu Kaplnky sv. Michala. V dominikánskom
kostole boli posúdené poruchy v omietkach klenby lode a fyzikálno-chemický prieskum stropnej nástennej maľby.
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V roku 1994 boli ŠRA zlúčené so Slovenským ústavom
pamiatkovej starostlivosti a vznikol Pamiatkový ústav. Vedúcou oddelenia sa stala Ing. Daniela Cebecauerová. Z CHTO
postupne odišlo päť pracovníkov. Chemicko-technologický
odbor sa personálne zmenšoval až na štyri miesta. Po odchode manželov Bayerovcov v roku 1996 nastúpila Mgr. Martina
Stillhammerová. V roku 2000 boli laboratóriá presťahované
z priestorov na Leškovej ulici do sídla Pamiatkového ústavu
na Cestu na Červený most. Po niekoľkoročnom opakovanom
úsilí (najmä pracovníkov CHTO) sa podarilo získať nové prístrojové vybavenie pre CHTO a Oddelenie grafickej dokumentácie z kultúrneho grantu japonskej vlády. CHTO dostalo
skenovací elektrónový mikroskop JEOL JSM-6060 LA s energo-disperzným analyzátorom EX-23000 BU, čím sa zvýšila
technická a výpovedná hodnota výskumných prác.
V súčasnosti pracuje odborné laboratórium s tromi stálymi zamestnancami pod vedením Ing. Jany Želinskej, PhD.
Pod názvom Chemicko-technologické oddelenie je zaradené
spolu s Oblastnými reštaurátorskými ateliérmi do Úseku pre
reštaurátorské činnosti Pamiatkového úradu SR. Medzi najvýznamnejšie aktivity CHTO za posledné desaťročie patria
spoluúčasť na medzinárodných projektoch Výskum a dokumentácia stredovekých nástenných malieb v Karpatskej kotline a Výskum a dokumentácia drevených maľovaných stropov
a empor v Karpatskej kotline, v rámci ktorých boli realizované
prieskumy románskych a gotických nástenných malieb a drevených kazetových maľovaných stropov a empor v kostoloch
na juhovýchodnom Slovensku a v severnom Maďarsku. V rokoch 2003 – 2006 prebiehal ďalší medzinárodný výskumný
projekt EVK4-CT-2002-00084 – ROCEM Románsky cement
na efektívne reštaurovanie stavebných pamiatok, ktorého
cieľom bolo znovuuvedenie pôvodného historického materiálu, ktorý bol úspešne používaný na fasádach mnohých
reprezentačných budov v Európe na prelome 20. storočia,
spolu s pracovnou technológiou, do reštaurátorskej praxe
(www.pamiatky.sk/pamiatky/ochrana-pamiatkoveho-fondu/
rocem-/). V roku 2006 bola úspešne ukončená dodávka technologických zariadení v celkovej výške 15 mil. Sk, získaných
z japonského kultúrneho grantu pre Pamiatkový úrad SR (Výročná správa PÚ SR, 2005).
V rámci spolupráce so Slovenskou národnou knižnicou
v Martine CHTO v roku 2009 spolupracovalo na projekte
APVV-0165-06 Prieskum, konzervovanie a kultúrno-historické zhodnotenie pergamenových dokumentov v SNK v Martine. Metódou SEM-EDS boli analyzované pigmenty použité
v maľbe iniciál na pergamenových dokumentoch z 11. – 13.
storočia. Analýzy boli doplnené o určenie optických a morfologických vlastností jednotlivých pigmentov v optickom
mikroskope.
V rámci plnenia hlavných úloh Pamiatkového úradu SR
činnosť CHTO nadviazala na monitoring všetkých drevených chrámov v Karpatskom regióne realizovaný v minulosti.
V roku 2011 bol realizovaný monitoring drevených chrámov
slovenskej časti Karpatského oblúka zapísaných do zoznamu
UNESCO týkajúci sa východoslovenských a stredoslovenských chrámov (Bodružal, Hervartov, Kežmarok, Ladomírová, Ruská Bystrá, Hronsek, Leštiny, Tvrdošín). V rámci monitoringu bola sledovaná relatívna vzdušná vlhkosť v interiéri
objektu a relatívna vlhkosť dreviny. Rovnako bol sledovaný
aj stav drevnej hmoty v interiéri a exteriéri objektu, oltárov a
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Ing. Karol Bayer pri odbere vzoriek na fasáde Grassalkovichovho paláca v roku 1993
Foto: archív ChTO

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

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

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