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Akad. soch. Ján Gazdík: Restoration of the side altar of Pieta in the Roman-Catholic church of the Annunciation 

to the Virgin Mary in Bratislava – the church of Franciscans
Dr. Miklós Szentkirályi, Hungary: Hidden flora of Leonardo’s painting workshop. Virgin Mary with little Jesus and 

St. John the Baptist
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Contribution of restoration methodology
Akad. soch. Ján Filo: Sculpture of Christ on Mount of Olives, parsonage church of the Assumption of The Virgin 
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Akad. mal. Jozef Dorica: Restoration of the Roman-Catholic church of St. Nicolas Bishop in Poruba. Stage – restoration
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treatments: case studies
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Akad. mal. Miroslav Šurin: Illusive decoration of the interior of the chapel of Count Csáky’s manor house, 

Bratislava - Prievoz 
Mgr. art. Juraj Puškár: The Seminar of St. Stephan (Stephaneum) in Trnava
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Reštaurovanie série nástenných malieb 
Girolama Romanina v Szépművészeti Múzeu

István Bóna, Maďarsko
Z maďarčiny preložil akad. soch. Michal Staudt

Tri na seba nadväzujúce transferované nástenné maľby zo Szépművészeti Múzea boli v rokoch 1998 – 1999
reštaurované na tento účel angažovaným reštaurátorským tímom. Najprv nástenné maľby zavesili na verej-
nosti neprístupných chodbách, ale po jednom predbežnom očistení povrchu sa dostali do stálej expozície
múzea. Zlý stav malieb ale neumožnil ich plnohodnotné estetické vnímanie a skúmanie. Vedenie múzea reš-
taurátorom vytýčilo cieľ: „Chceli by sme vidieť obrazy po reštaurovaní a nie ruiny“. Bola to aj jedna odpoveď
vyslovená ako reakcia na nezdary čisto konzervátorských riešení, na základe ktorých sa vynorili požiadavky na
čo najrozsiahlejšiu rekonštrukciu.1)

Na reštaurátorských prácach sa zúčastnili: István Bóna, Ágnes Bucsi, Kornélia Forrai, Mariann Hoós,
 Ildikó Jeszeniczky, István Lente, Péter Menráth, Éva Somos, Erika Verba.

Str učné dejiny obrazov
Tri veľkoplošné nástenné maľby (každá maľba má približne 10 m2) boli súčasťou výzdoby  kaštieľa Ghedi

pri meste Brescia postaveného jeho majiteľom Niccolom Orsinim okolo roku 1506.  Nástenné maľby zobra-
zujú významné životné chvíle tohto condotiera. Hlavným aktérom všetkých troch obrazov je samotný Nicco-
lo Orsini, ktorému jeho vysokopostavený objednávatelia symbolicky odo vzdávajú zástavu: Pápež Inocent III
(1489), neapolský kráľ Alfonz II. (1494) a benátsky dóža Agostino Barbarigo (1504).

Podľa najrozšírenejšej akceptovanej mienky tvorcom fresiek je mladý Girolamo Romanino a ich vznik
môžeme datovať do rokov 1506 až 1509. 

Kaštieľ Ghedi pre jeho zlý stav v roku 1843 zbúrali, ale prisúdili záchranu jeho nástenným maľ bám. Tran-
sfer, ktorý si vyžadoval maximálny odborný prístup, bol realizovaný Giovannim Battistom Sperim, ktorý ten-
kú, len maliarsku vrstvu fresky podlepil plátnom. 

V zrolovanom stave uskladnené obrazy kúpil Károly Pulszky od priekupníka so starožitnosťami, Achilla
Glisentiho a určil ich pre práve založenú Národnú obrazáreň (Nemzeti Képtár ). 

Stav pred reštaurovaním
Nástenné maľby boli už pred tran-
sferovaním silno poškodené. Napri-
ek svedomitému prístupu, na diele
počas transferovania vznikli ďalšie
deštrukcie, preliačenia a zvlnenia.
Podľa zachovaných správ maľby boli
vraj zložené a zrolované. Pozdĺž
okrajov ohybu došlo k vážnemu
uvoľneniu a stratám.  Kazein, apliko-
vaný Sperim, je podľa môjho názoru
taký krehký, že možnosť zrolovania
týchto obrazov hraničí s nemožnos-
ťou. Domnievam sa, že mohli byť len
zložené, stopy po tomto úkone sme
počas reštaurovania nenašli. 

Transferovanie bolo prevede-
né tzv. technikou „strappo“, keď
vrstva maľby z povrchu omietky sa
strháva pomocou naglejovaného
plátna. Pre túto procedúru je cha-
rakteristické, že vrstva maľby sa čas-
to „delí na polovicu“, čiže niečo sa
podarí strhnúť, ale veľakrát také isté
množstvo maľby zostáva na stene. K
ešte väčším stratám dochádza vtedy,
keď z obrazového poľa pri strhávaní
zostávajú na stene celé lokálne de-
taily. Pre zneviditeľnenie týchto ne-
dostatkov primiešali k lepiacej hmo-
te farbu, ktorá bola dominantným

tónom maľby, čím rušivé poškodenia zmizli. G. B. Speri pri opracovávaní rubu obrazov zvláštnym spôsobom
použil jeden   materiál s prímesou sadze, ktorého tmavý tón preráža spod ošúchaných farieb – tým sa celkový
farebný charakter fresiek blíži k čiernej tónine. O pravom dôvode jeho použitia sa môžeme len domnievať.

4 István Bóna: Reštaurovanie série nástenných malieb Girolama Romanina v Szépművészeti Múzeu

Girolamo Romanino: Niccolo Orsini preberáva zástavu od dóžu Agostina Barbariga.
Stav pred  reštaurovaním. V strede obrazu, vodorovným smerom sú  viditeľné mnohé po-
škodenia z dôvodu ohnutia plátna. Girolamo Romanino: Niccolo Orsini receives the flag from the
doge Agostino Barbarigo. The state before the restoration. In the middle of the painting in the horizontal
direction many damages are  visible due to bending of the canvas.
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István Bóna: Reštaurovanie série nástenných malieb Girolama Romanina v Szépművészeti Múzeu 5

Detail Orsiniho brnenia. Popri žltej intonaco podkresby môžeme spozorovať
na povrchu omietky aj vryp kontúrnej kresby brnenia. Je to dôkaz toho, že
zobrazenie pancieroveho brnenia bolo vyhotovené nejakým kovovým kolo-
rovaním. Možno mohlo byť urobené strie brením, alebo cínovaním, pravde-
podobne s olejovými lazúrami. Dô kazom toho je aj riešenie zlatého gombíka
meča jedného z rytierov.
Detail of the Orsini’s armour. Along the yellow intonaco under drawing we can see on the
surface of the plaster also the groove of the contour drawing of the armour. It is the proof
that the picturing of the armour was executed with some metal colouring. It might be done
with silvering or tinning, probably with oil glazes. This proves also the execution of the gol-
den button of the sword of one knight.

Podobnú čiernu vrstvu sme mohli zaregistrovať pri reštaurovaní viacerých transferovaných nástenných
malieb. V jednom prípade, v roku 1993 počas diplomovej práce na Inštitúte reštaurovania bol zhotovený je-
den prieskum v Nemecku,2) ktorého výsledkom boli skôr viaceré nové otázky ako zodpovedané staré otázky.
U nich skúmané vzorky čierneho lepidla boli zvlášť citlivé na vodu, kým naše vzorky nie.

Najväčšiou starosťou bolo, že nemecký bádatelia dokázali prítomnosť živočíšneho gleja, čo je mierne po-
vedané, zvláštne. Otázku rozpustnosti vo vo-
de síce rieši, ale privádza k novým ťažkostiam.
Toto lepidlo by totiž v princípe malo byť vo
vode nerozpustné! Fresky boli väčšinou strh-
nuté pomocou na farebnú vrstvu nalepeného
naglejovaného plátna. Plátno (ktoré je v med-
zinárodnej terminológii označované anglic-
kým výrazom „facing“) musí byť po podlepe-
ní originálu na nový nosič odstránené z povr-
chu fresky teplou vodou. Čiže nový nosič mu-
sí byť nalepený takým materiálom, ktorý odo-
lá pôsobeniu teplej vody. 

V prípade transferovania zo zavlhnutej
steny mohli použiť aj bielený šelak. V toto prí-
pade použitie živočíšneho gleja je akceptova-
teľné, lebo „facing“ bol odstránený liehom.
Domnievame sa ale, že prítomnosť zvyškov
šelaku by mohli analýzy tiež dokázať. 

Zaujímavou skúsenosťou je prítomnosť
lepidiel citlivých na vodu, hoci túto vlastnosť 

Ľavý, spodný okraj, stav pred reštaurovaním. Okrem
charakteristickych poškodení z dôvodu pokrčenia plát-
na sú viditeľné aj rôznym spôsobom vyhotovené tme-
lenia. Left bottom edge, state before the restoration. Except for
the characteristic  damages caused by creasing of the  canvas, vi-
sible are also fillings executed in  various ways.

UV luminiscencia po vykonaní skúšobných čistení a tmelení. 
Photo of UV luminescence after performing of some trial cleanings and fillings.
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by nemali mať (spôsob šelakového lepenia je veľmi zriedkavý!).
Možno použili lepidlo, ktoré časom stratí schopnosť rozpust-
nosti vo vode?

Žiaľ, nemali sme ani čas na skúmanie technológie tran-
sferovania Romaninových obrazov, ale ani investor to nevyža-
doval.3)  Bolo to na škodu veci, lebo sme sa mohli presvedčiť o
kvalite materiálov  spred 150 rokov, ktoré zabezpečili trvácnosť
obrazov. Dodnes sú stabilizované a ešte aj porézne s možnos-
ťou penetrácie. Dobre znášali aj proces čistenia. Vlastnosti sú-
časných syntetických lepidiel sú iné, predpokladaná životnosť
nimi lepených obrazov môže byť – presnejšie – bude kratšia.4) 

V Szépművészeti Múzeu vystavili plátnom podlepené a na
podrámy napnuté nástenné maľby. Pôvodný plátnový nosič
mohol byť v ča se napnutia na podrám v horšom stave, podle-
pili ho ďalším plátnom, znova ho „dublovali“. Časom plátna po-
pustili. 

Obrazy boli pred našim reštaurovaním čistené poslu-
cháčmi reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení pod
 vedením Pétera Menrátha. Veľmi cenná zbierka nástenných
ma lieb múzea bola pre silné znečistenie esteticky nevnímateľ -
né a odborne neskúmateľné. Čistenie bolo prevedené  vodným
roztokom mastného sulfátu alkoholu alebo len vodou s ktorý-
mi sa skoro každé znečistenie mohlo odstrániť. 

Čistenie
Povrch obrazu bol pokrytý vrstvou prachu. Na viacerých

miestach boli zvyšky lepidla použitého pri transfere, ktoré ná-
hodne zachytávali zrnká piesku a omietky. Odstránenie týchto
zvyškov sme robili zmäkčením a následným mechanickým
 odstránením. Po niekoľkonásobnom zmäkčení sa  vrstvy gleja
natoľko uvoľnili, že sa dali bezpečne mechanicky odstrániť. 

Jemné, ale predsa rušivé znečistenie po predošlom čiste-
ní stále uberalo z estetickej hodnoty obrazov. Tieto sa mohli odstrániť vodou riediteľnými rozpúšťadlami. Väč-
šinou sa použil 10% roztok citranu trojamónneho (Tribasic ammonium citrate, Triammonium citrate;

C6H17N3O7) s prídavkom karboxymethylcelulózy (CMC). Túto zmes sme ne-
chali pôsobiť na povrchu pravidelne desať minút, potom sme ju odstránili
mäkkou, mokrou špongiou. Pri samotnom procese neboli badateľné žiadne
zmeny, na druhý deň po úplnom vyschnutí nastali dramatické zmeny v efek-
te čistoty a zvýraznení farieb. 

6 István Bóna: Reštaurovanie série nástenných malieb Girolama Romanina v Szépművészeti Múzeu

Detail maľby počas čistenia. Markantný efekt  čistenia
bol dosiahnutý pomocou citranu  triamónneho. Detail of
the painting during the cleaning. A remarkable  effect of cleaning
was obtained with the help of  triamonnium citrate.

Polykarbonátová tabuľa vsadená za
fresku transferovanú na  skonzer -
vované plátno. Polycarbonate board in-
serted behind the fresco transferred onto
the  conserved canvas.

Detail očistenej fresky so skúškami farebných tmelení.
Detail of the cleaned fresco with probes of the coloured fillings
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István Bóna: Reštaurovanie série nástenných malieb Girolama Romanina v Szépművészeti Múzeu 7

„Predmet“ viditeľný za Orsinim, ktorý by mohol byť aj van-
kúš, aj pes; po očistení a tmelení. "Object" visible behind Orsini,
which could be also a cushion, also a dog, after the cleaning and filling.

Rovnaký detail počas retušovania. Je už zrejmé, že ide o psa.
The same detail during the restoration. It is already  clear it is a dog.

Detail figúry jedného z rytierov. Stav po tmelení. 
Detail of the figure of one knight. The state after filling

Konzer vovanie
Po preskúmaní fresiek na dvoji-

tej vrstve dublovania sme sa roz-
hodli, že tento zásah ponecháme.
Napnuté okraje boli podobne ako
pri každom napnutom starom plát-
ne deštruované, preto aj naša me-
todika sa zhodovala so zaužívanou
technológiou reštaurovania obra-
zov na plátne. Pri skúšobných po-
stupoch sme zistili, že 10% etylace-
tátový roztok Paraloidu B725) sa
spenetruje do každej vrstvy.

Preto sme po vykonaní čistenia
spomínaným roztokom spevnili –
(konzervovali) – na plátno prene-
sené nástenné maľby, konzervačnú
látku sme napúšťali z rubu, v niek-
torých prípadoch aj zo strany ma-
ľovanej vrstvy. Spevnené maľby
sme potom mohli sňať z pôvod-
ných podrámov. 

Na tých miestach, kde povrch
sa zdal byť málo spevnený, sme fi-
xáž vykonali liehovým roztokom
KLUCEL M.6)

Vytmelený povrch fresky počas skúšobných retuší. Detail
Filled surface of the fresco during the trial retouches. Detail
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8 István Bóna: Reštaurovanie série nástenných malieb Girolama Romanina v Szépművészeti Múzeu

Podrám sme museli tiež prerábať. Fresky boli totiž fyzicky adjustované ako závesné obrazy na plátne. Ich
vlastnosti boli k tomu primerané: reagovali na každý závan prievanu. Okraje boli zoslabnuté, stav miest okolo
ohybov bol kritický. 

Kvôli spevneniu okrajov obrazov, po ich spevnení sme ich sňali z podrámov. Použili sme techniku „strip-
lining“, ktorému výrazu sme zatiaľ nenašli udomácnený ekvivalent. Možno by sme ho mohli nazvať upevne-
ním napínacieho okraju?

Na napínacie okraje sme pomocou BEVA nalepili nový plátenný pás7), ktorý bol schopný uniesť všetky za-
ťaženia nanovo napnutého plátna. Podrám sme museli tiež prerábať. Bolo potrebné zamedziť „vianie“ plátna
a zmierniť záťaž pôsobiacu na okraje plátna napnutého na ostrom lôžku podrámu. Na okraje rámu sme priro-
bili polkruhové profilovanie, tým sa zamedzil lom plátna pri jeho znovunapntutí. Plátno na svoju podložku
prilieha ako ohybná pásovina. Podrám sme prestavali na nosič ľahšej konštrukcie aplikovaním podložky z po-
lykarbonátových komorových platní. Tento spôsob zabezpečuje celkové vyrovnanie plochy obrazu, chráni ho
pred mechanickými poškodeniami bez toho, aby jeho váha sa zväčšila.8) 

Estetická rekonštr ukcia
Na tmelenie obrazov sme použili špeciálnu zmes tmelov, ktorá zlučuje vlastnosti tmelov aplikovaných na

nástenné maľby aj plátenné obrazy, keďže nástenné maľby transferované na plátno patria do obidvoch kate-
górií. Kvôli rôznorodosti problematiky sme zmiešali niekoľko druhov tmelov, ktorých uvedenie by bolo veľmi 

Skupina rytierov. Stav po restaurovaní
Group of knights. The state after restoration.
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dlhé. Povrch tmelov sme prispôsobili modelácii pôvodnej štruktúry. 
Retuš bola maľovaná akvarelom, akrylovou temperou, v menšom merítku zmesou práškových pigmentov

s Plextol B 5009) a s aplikovaním vápna.  
Jednoduchšiou úlohou pre farebné zjednotenie boli doplnenia po mechanických poškodeniach a men-

ších dierach. Komplexnejšia úloha nás čakala pri estetickom doplňovaní všadeprítomných ošúchaných povr-
chov a veľkoplošných tvarových deštrukciách. 

Prioritnou podmienkou pri retušovaní bolo zachovanie pôvodného charakteru. Rekonštruovať sme si
 dovolili len na tých miestach, kde nám ich dané okolnosti poskytli: pri jednoznačných chýbajúcich častiach
(napr. v prípade oblohy, podlahy) alebo v prípade opakujúcich sa motívov (piliere). Rekonštrukcia prebiehala
na každom obraze odlišne, lebo aj problematiky dané k riešeniu boli odlišné. Napríklad odreniny obrazov
lepe ných lepidlom čiernej farby sme mohli retušovať len technikou krycích retušovacích farieb, kým v prípade
použitia bieleho lepidla vhodnou technikou bolo lazúrovanie. Rôzne zafarbené lepidlá si vyžadovali zasa iné
 riešenie.

Veľa detailov plôch obrazov boli kvôli husto roztrúseným malým poškodeniam nespoznateľné, nepozorova-
teľné. Praktické skúsenosti reštaurátorov svedčia o tom, že po neutralizovaní rušivej vibrácie sa ozrejmia také
 detaily na obraze, ktoré sa predtým nedali „uvidieť“. Odborná retuš môže v takýchto prípadoch vyniesť na
 povrch dovtedy nespozorovateľné informácie; tieto dôveryhodne môžu obohatiť vnem a naše poznatky o obraze.
Na obraze „Agostino Barbarigo...“ sa nám podarilo také detaily „vyvolať“, že dôležitejšie je potrebné aj uviesť.

István Bóna: Reštaurovanie série nástenných malieb Girolama Romanina v Szépművészeti Múzeu 9

„Dóžov výjav“. Stav po reštaurovaní.
"Doges scene". The state after restoration.
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10 István Bóna: Reštaurovanie série nástenných malieb Girolama Romanina v Szépművészeti Múzeu

V pozadí obrazu sa rozvinula jedna scéna v prístave: ľudia sa činia pri jednej zakotvenej lodi.
Pes za kondotierom bol skoro nespoznateľný, skôr sme mohli ho vnímať ako jeden ozdobný vankúš. Po

 utlmení silného kontrastu vibrujúch chýbajúcich častí a tmelov sa objavili detailné formy, ktorých tvarovým
doplnením sa ozrejmili aj ďalšie časti. 

Objavili sme dvoch nových psov. Počas rekonštrukcie sme dospeli k tomu, že z dvoch nelogických
farebných  fľakov sa vynorili psy. Jeden je ležiaci na schodoch a druhý v scenérii v prístave.

Tri fresky sú toho času vystavené v „Renesančnej hale“ Szépművészeti Múzea.10)

Poznámky:
1) Vhodným príkladom je reštaurovanie kolekcie rímskych fresiek z Metropolitan Museum v New Yorku pochádzajúce

z Boscotrecasa. Vyretušovali aj praskliny, figurálna kompozícia bola úplne doplnená (práca Rudolfa Meyera, Christiny
Faltermeyerovej a Huberta von Sonnenburga).

2) Spomínaná diplomová práca: Giovanni Maria de Brescia, Sv. Hieroným, XVI. stor. Analýzu vykonal Dr. Dietrich  
Rehbaum v Bambergu

3) Neskôr, v roku 2001 predsa len boli vyhotovené Fourierove transformačné infračervené spektrofotometrické analýzy,
ktoré vyhotovila pani Júlia Sándor Kováč. Pojítko čiernych lepidiel bolo dokázateľne bielkovinové, z lepidiel bielej 
farby (Obraz od Dóžu) sa nám nepodarilo získať analýzu. 

4) V roku 1978 mnou vykonané skúšky to tiež dokazujú. Akrylovou disperziou nalepený nový nosič je dnes lámavý, 
popraskaný, mierne zhnedol, má tendenciu chytať na seba znečistenia. Je pravda, že pôvodne bol zrolovateľný, ale 
dnes by som tento úkon neodporúčal. S týmto identický nosič nalepený amoniakovým kazeinátom dodnes je 
v perfektnom stave. Hoci aj vtedy bol lámavý, nedal sa zrolovať. 

5) Paraloid B 72: Akrylátová živica na báze kopolyméru etylmetakrylát -metylakrylát 
6) KLUCEL® M: hydroxypropylcelulóza, médium rozpustné vo vode, alkohole
7) Keton N: kopolymér živice, etylénvinylacetátu a cellolynu 21 s kopolymérom AC400 a parafínu.
8) Aplikovaná komorová tabuľa je CARBOLUX, ktorú sme na potrebnú mierku zlepili jednozložkovým neutrálnym 

silikónovým tmelom.
9) Plextol B 500: kopolymérna disperzia etylakrylátu, metylmetakrylátu

10) O reštaurovaní bola uvedená prednáška na Konferencii reštaurátorov a na Vysokej škole výtvarných umení 
(v Budapešti). Rozsiahlejší odborný dokumentačný materiál je prístupný v archíve Szépművészeti Múzea resp. 
v odbornom článku publikovanom v  Bulletin-e (autorka Éva Somos) múzea. O reštaurovaní je článok aj 
v Műtárgyvédelem (Ochrana pamiatok) 2000/27 str. 31 – 36, autorov: Marianna Hoós, Éva Somos, a István Bóna. 
Tento článok je uvedený v anglickom jazyku v Conservation Around the Millenium (Hungarian National Museum, 
2001, str. 43 – 49). 

Obraz „Neapolský kráľ Alfonz II. odovzdáva zástavu Niccolovi Orsinimu“. Stav pred a po reštaurovaní.
Painting "King of Naples, Alfonzo II hands the flag to Niccolo Orsini". The state before and after restoration
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12      Ján Gazdík: Barokový bočný oltár Piety z r.-k. Kostola Zvestovania Panne Márii v Bratislave

Reštaurovanie bočného oltára Piety
v r.-k. Kostole Zvestovania Panny Márie (Kostol františkánov)

v Bratislave 
Akad. soch. Ján Gazdík

Typ pamiatky: bočný oltár, interiérové dielo – malá architektúra so sochárskou výzdobou
Materiál: murovaná architektúra, polychrómovaný kameň (pieskovec), polychrómovaná 

štuka, štukolustro, polychrómovaná drevorezba (lipa)
Autor a datovanie: oltár: donnerovská dielňa, bratislavský sochár 1735 – 1737; 

socha Piety: neznámy sochár, okolo 1410 – 1420
Rozmery: najväčšia šírka: 5 600 cm, najväčšia výška: 11 780 cm
Umiestnenie pamiatky: v lodi kostola, severná stena
Spolupráca: umelecko-historický výskum: Mgr. Magdaléna Brázdilová

chemicko-technologický výskum: Ing. Jana Želinská
výskum zavlhnutia  stien: Ing. Marta Pichová

Štátny pamiatkový dohľad: KPÚ Bratislava, Mgr. N. Ferusová
Reštaurátorská realizácia: december 2004 – november 2005

Stav pred reštaurovaním – oltárny celok. 
The state before restoration - the altar unit

Popis  pamiatky
Bočný oltár Piety je jed no -

poschodo vá murovaná stĺpová
viacplánová architektúra so ští-
tovým volutovým nadstavcom. 

Pozostáva z predsadenej
men zy, po oboch stranách samo-
statne stojacich volutových sok-
lov, na ktorých sú osadené plas-
tiky smútiacich anjelov efébov. 

V ďalšom pláne je oltárne re-
tábulum s ústrednou kamennou
skulptúrou Piety v nike. 

Nad ňou je kladie so zalamo-
vanou rímsou a reliéf Boha Otca
s anjelskými hlavičkami v obla -
koch. 

V oltárnom štíte na volutách
sú dve polychrómované a zlá te -
né drevorezby anjelov putti, so-
cha Ducha svätého a dekoratív-
ne vázy.
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Ján Gazdík: Barokový bočný oltár Piety z r.-k. Kostola Zvestovania Panne Márii v Bratislave 13

Stav pred reštaurovaním – plastika anjela eféba 
The state before restoration – sculpture of the angel epheb

Stav pred reštaurovaním – oltárny nadstavec.
The state before  restoration – the altar’s superstructure

Stav pred reštaurovaním – detail anjela z reliéfu.
The state before restoration – detail of the angel from the relief
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Rešt aurátorský výsk um diela
Metodika výskumu vychádzala z požiadaviek rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu  Bratislava a bola

zameraná na umelecko-historický výskum, chemicko-technologický výskum odobratých vzoriek z oltárnej ar-
chitektúry a jej plastickej výzdoby, výskumu  a posúdenia zavlhnutia muriva severnej steny za oltárom spolu
s návrhom sanačných opatrení. 

Výskum objasnil pô vodnú technologickú výstavbu celého oltárneho komplexu, ktorého základ je
vytvorený z opracova ných kamenných blokov a tehlovej výmurovky, na ktorých je nanesená vrstva
hrubozrnnej vápennej o miet ky. Táto vo svojom povrchu prechádza do brúseného podkladu z jemnej štukovej
omietky. Na tomto podklade sa nachádza tenká vrstva vytvorená síranom vápenatým. 

Oltárna architektúra je vytvorená z umelého mramoru – štukolustra v še dočervenej farebnosti mra-
morovania. Plastická oltárna výzdoba je integrálnou súčasťou oltára a je vytvorená modelovaním z hrubej štu-
kovej omietky, ktorá na svojom povrchu prechádza do jemnej vápennej štuky, na ktorej sa nachádza primárna
vrstva polierweiss v kombinácii so zlátením. Tento charakter má celá oltárna architektúra vrátane pätiek
a hlavíc stĺpov a pi lastrov. Celá plastická výzdoba bola v minulosti sekundárne upravená prekriedovaná
v dôsledku čoho sa stratila pôvodná modelácia a plastický výraz diela. Sondážnym výskumom boli potvrdené
a preukázané viacnásobné premaľby v hrubých  vrstvách. Druhotne boli upravené i hlavice stĺpov a plastiky
efébov na volutových sokloch. 

Plastickú výzdobu oltára popri štukovej časti tvorí aj polychrómovaná drevorezba, dve sochy anjelov putti
z volút oltárneho nadstavca, socha Ducha svätého a oltárne vázy. Plastika Ducha svätého primárne polychró-
movaná a zlátená drevorezba je sekundárne upravená novým zlátením a striebrením. V primárnej kombinácii
polierweiss so zlátaním boli sekundárne upravené i tri dekoratívne vázy premaľbami v troch vrstvách. 

Oltár Piety pred reštaurovaním bol charakterizovaný rozsiahlymi deštrukciami hmoty najmä v soklo vých
častiach retábula v dôsledku vzlínajúcej vlhkosti. Ďalšie poškodenie oltára vzniklo následkom poškodenia
strešnej krytiny v mieste nad oltárom a následným mnohonásobným zatečením dažďovou vodou, ktorá po-
škodila celý oltárny štít, oltárnu niku a ľavú stranu vlysu. Voda poškodila i priľahlú časť severnej steny kostola,
ku ktorej je oltár situovaný. Hlboký prienik zrážkovej vody spôsobil vyplavenie solí z podkladových vrstiev
muriva a omietok a ich vyzrážanie v podobe výkvetov na povrchu. Povrch štúk oltára bol výrazne narušený,
uvoľnený od podkladového muriva, mnohé detaily časti ríms a konzol absentovali, najmä vrchol štítu bol
v havarijnom stave.

Predmetom výskum bol tiež drevený kríž za ústrednou plastikou Piety, ktorý bol k oltárnemu celku pri-
členený v rámci posledných úprav uskutočnených v 19. storočí. Pôvodný reliéf kríža sa nezachoval, zostal
z neho iba  jeho odtlačok na pozadí niky. Východiskom pre rekonštrukciu sa stal malý fragment  zvislého ra-
mena zachovaný v dolnej časti za sochou Piety.

Umelecko-historický výsk um
Na základe získaných archívnych údajov a za pomoci formálno-kritickej analýzy jeho všetkých zložiek da-

tujeme oltár do obdobia rokov 1735 – 1737. Na základe porovnania s analógiami sochárskej výzdoby, ktorá
vzniká v ďalších kláštorných ko-
stoloch Bratislavy v období 1. po-
lovice 18. storočia, môžeme vyslo-
viť hypotézu, že ide o dielo brati-
slavského sochára a dielne, ktorá
pracovala respektíve pokračovala
v Donne rovských tradíciách
klasicizu júceho baroka, s naj -
väčšou pravdepodobnosťou ide
o Godeho dielňu. Nasvedčuje to-
mu aj sondážnym výskumom ove-
rená pôvodná vrstva výtvarnej po-
vrchovej úpravy technikou polier-
weisse, vysledovaná na všetkých
sochárskych a reliéfnych častiach
oltára. Ikonografickým progra-
mom oltára je posledné pašiové
zastavenie Krí žovej cesty a ide o vý
vrchol Kristovho utrpenia. Kon-
cepcia vyplynula z konkrétnej
spoločensko-politickej a kon -
fesionálnej situácie v Uhorsku v 1.
polovice 18. storočia.

14  Ján Gazdík: Barokový bočný oltár Piety z r.-k. Kostola Zvestovania Panne Márii v Bratislave

Stav pred reštaurovaním –poškodenie oltárneho sokla. 
The state before restoration – damage of the altar’s plinth
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Ján Gazdík: Barokový bočný oltár Piety z r.-k. Kostola Zvestovania Panne Márii v Bratislave 15

Sondážny výskum – anjel z oltárneho nadstavca 
1 – kriedový podklad

2 – primárna vrstva polierweisse
3 – sekundárny kriedový podklad

4 – ružová olejová premaľba
5 – svetlomodrá olejová premaľba
6 – tmavomodrá olejová premaľba
7 – svetlozelená olejová premaľba

Layering research – angel from the superstructure
1 – chalk ground

2 – primary layer of polierweiss
3 – secondary chalk ground

4 – pink oil over-painting
5 – light blue oil over-painting
6 – dark blue oil over-painting

7 – light green oil over-painting

Priebeh rešt aurovania
Prvoradou požiadavkou pre dosiahnutie kvalitného výsledku celého procesu reštaurovania bolo odstrá-

nenie čo najväčšieho obsahu vodorozpustných solí z objektu. Vodorozpustné soli sú hygroskopické t.j. majú
schopnosť viazať vlhkosť zo vzduchu a pri určitej hranici relatívnej vlhkosti vzduchu sa rozpustia a prejdú do
roztoku, aby po poklese relatívnej vlhkosti vzduchu opäť vykryštalizovali. Tieto permanentné prechody sku-
penstiev jestvujúcich solí spôsobujú postupom času totálny rozpad povrchových úprav. V zimnom období pri
záporných teplotách vzduchu býva najnižšia relatívna vlhkosť vzduchu a preto je zimné obdobie najvhodnej-
šie na mechanické odstránenie solí vo forme výkvetov. Na jar dôjde k nárastu relatívnej vlhkosti vzduchu,
 viaceré soli prejdú do roztoku a už nie je možné s nimi pracovať. Preto na povrchu vyzrážané soli bolo mož-
né z postihnutých miest odstrániť prevažne mechanickým spôsobom oprášením a dôkladným povysávaním.
Následne bol povrch ošetrený viacnásobným omytím destilovanou vodou a následným dosušením. 

Proces spevnenia zvetraných a rozpadnutých povrchov štúk a omietok bol ošetrený roztokom živice Pa-
raloid v toluéne. Sekundárne premaľby boli odstránené prevažne mechanickou cestou za pomoci skalpelov
a chemicky dočistené iba v lokálnom rozsahu. Uvoľnené povrchy štúk boli podlepené preparátom Ledan TC1.

Časti chýbajúceho štukolustra boli doplnené pôvodnou technikou umelého mramoru zo sadry, glejovej
vody a pigmentov. 

Chýbajúca plastická výzdoba bola domodelovaná z hrubozrnnej a jemnozrnnej štukovej omietky
a následne vyretušovaná technikou polierweiss. 

Časti chýbajúceho zlátenia boli vyretušované technikou zlátenia pravým plátkovým zlatom v kombinácii
mat, lesk. 

Celý povrch štúk a štukolustra bol ošetrený roztokom včelieho a karnaubského vosku v terpentíne
s nasledovným preleštením flanelom.
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16  Ján Gazdík: Barokový bočný oltár Piety z r.-k. Kostola Zvestovania Panne Márii v Bratislave

Poškodenie konzoly z oltárneho nadstavca –
stav po očistení 
Damage of the console from the altar’s  super -
structure – the state after cleaning

Tmelenie – hlavica pilastra 
Filling - the capital of a pilaster

Polovičné odstránenie sekundárnych premalieb – socha  anjela z oltárneho
nadstavca. Half removal of the secondary over-paintings – sculpture of the angel from
the superstructure
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Ján Gazdík: Barokový bočný oltár Piety z r.-k. Kostola Zvestovania Panne Márii v Bratislave 17

Stav po reštaurovaní – plastika anjela eféba na volutovom sokli.
The state after restoration – sculpture of the angel epheb on the voluted plinth

Stav po reštaurovaní – reliéf Boha Otca 
The state after restoration – relief of God the Father

Vyhodnotenie  rešt aurátorského 
zásahu
Komplexný  reštaurátorský zásah na architektúre

a sochársko–rezbárskej figurálnej a ornamentálnej
 výzdobe oltára okrem záchrany a stabilizácie jeho
hmotnej podstaty prinavrátil pamiatke autentické
výtvarno-estetické hodnoty a vyzdvihol pôvodnú
koncepčne premyslenú barokovú štýlovú prezentá-
ciu diela, ktoré bolo vytvorené ako architektúra pre
ústrednú vrcholne gotickú skulptúru Piety
umiestnenú v nike oltára.  Obnovením primárnej
kompozície štukovej reliéfnej výzdoby s anjelskými
hlavičkami a spomínaného architektonického rieše-
nia kríža v hornej časti niky za skulptúrou Piety sme
odstránili provizórium dreveného kríža z 19. storo-
čia, ktoré znižovalo výtvarnú úroveň oltárneho cel-
ku. V hornej časti oltárneho celku sa doplnila
v mnohých miestach absentujúca reliéfna kompozí-
cia Boha Otca, v oblakoch chýbajúce ruky Boha Otca
a anjelské hlavičky, ktorá svojím kompozičným roz-
vrhom, jemne štrukturovaným povrchom reliéfu tvo-
rí dnes jeden z významných a výtvarne hodnotných
prvkov oltára. Odstránením rezbárskych a sekun -
dárnych  sochárskych doplnkov ako aj hrubých se-
kundárnych olejových premalieb sa obnovila pôvod-
ná výtvarná hodnota sochárskej výzdoby oltára, kto-
rý patrí dnes nielen medzi najvýznamnejšie mobiliá-
rové dielo v interiéri kostola, ale aj v celoslovenskom
kontexte tvorby prvej polovice 18. storočia.

Zbornik REMATA 2008 vnutro:Zbornik BB/2007  6.9.2009  23:38  Stránka 17



18 Ján Gazdík: Barokový bočný oltár Piety z r.-k. Kostola Zvestovania Panne Márii v Bratislave

Stav po reštaurovaní – oltárny celok a detaily. The state after restoration – the altar unit and the details
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Miklós Szentkirályi: Utajená flóra Leonardovej maliarskej dielne. Panna Mária s malým Ježiškom a sv. Jánom Krstiteľom 19

Utajená flóra Leonardovej maliarskej dielne. 
Panna Mária s malým Ježiškom a sv. Jánom Krstiteľom

Dr. Miklós Szentkirályi, Maďarsko
Z maďarčiny preložil akad. soch. Michal Staudt

Topoľová tabuľa, mastná tempera, 113,5 x 76,5 cm
Szépművészeti Múzeum, Budapešť, Inv. č.: 4238
Pálffyho zbierka, dar z roku 1912

Reštaurovanie ktoréhokoľvek poškodeného diela nech pripomína kvetinovú záhradu pestovanú s veľ -
kou láskou. Aj v jednom, aj v druhom prípade je rozhodujúce, čomu dovolíme uplatniť sa, čo má prekvitať
a čo má žiť.

Touto myšlienkou som
sa riadil počas celého pro-
cesu reštaurovania tejto
neobyčajne poškodenej  ta -
buľovej maľby.

Pre svoj neutešený stav
táto maľba nebola nikdy
vystavená a len máloktorí
sa podujali ju skúmať. Na
povrchu stenšenej topoľo-
vej tabule boli nespočetné
zvislé praskliny, ktoré na-
rúšali celistvosť maliarskej
kompozície. Povrch bol
prekrytý mnohými vrstva-
mi silne zhnednutého la-
ku, čoho dôsledkom bola
farebnosť iba torzálne vní-
mateľná a vyobrazenie sa
dalo len ťažko spoznať. Na
via cerých miestach sa u -
voľ nila polychrómia, fa-
rebná vrstva opadávala,
mnohé premaľby boli cha -
rakteristickým znakom po -
kro či lého štádia po ško -
denia povrchu maľby. Veľ -
koplošné úbytky v mies -
tach oblohy, odreniny a
od stránenia do neopod-
statnenej hĺbky na tvári a
krku Panny Márie, úbytok
farieb na jej šate boli kri-
tické. Tieto poškodenia bo-
li znakmi diela, ktoré bolo
ponechané vlastnému
osudu bez akejkoľvek sta -
rostlivosti.

Už po vyhotovení  pr -
vých informatívnych sond
sa objavil mimo riadny
spôsob maliarskej techni-
ky diela, jeho bohatý kolo-
rit a verné vyobrazenie
krajinárskeho pozadia. Ale
objavili sa aj očakávané, aj
neočakávané chyby, nedo-
statky. Panna Mária s malým Ježiškom a sv. Jánom Krstiteľom. Stav pred reeštaurovaním

Virgin Mary with the small Jesus and St. John the Baptist. The state before restoration
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Po prezentácii výsledkov reštaurátorsksého prieskumu (UV luminiscencia, RTG), bol náš návrh na reš-
taurovanie konzultantmi prijatý. Miera čistenia a úplného odkryvu bola determinujúca pre pochopenie vyža-
rovania duchovnej sily tvorby dielne Leonarda da Vinciho (1452 – 1519), zakódovanej aj v torzálnom stave maľ-
by. Vskutku, po zhliadnutí znovuobjaveného  diela sa v našich mysliach objavujú obe variácie Madony na skale
s nádhernými farebnými harmóniami, s tajomnou hrou svetiel a tieňov, so skalami a kvetmi, ktoré sú v zbier ke
londýnskej National Gallery a parížskeho Louvre.

Polkruhovou plochou uzavretá kompozícia na vrchu obrazu obsahuje uzavretý celok vyobrazenia krajiny
s monolitnou skalou týčiacou sa k nebu, s bukovým lesom, hájom a vodným výmoľom; v popredí je kľačiaca
Panna Mária, chrániac vystieraca svoje ruky nad svoje dieťa a nad malého sv. Jána Krstiteľa, ktorí sa bezsta-
rostne hrajú v popredí posiatom bohatou kvetenou a vegetáciou. 

V hlbine, za skalou je
údolie rieky aj s mestom,
strácajúcim sa v modra-
stom opare; na výšine nad
mestom je popravisko so
šibenicami. Na pozadí sa tý-
čia modrasté pohoria, kto-
rých obrysy sa pozvoľne,
na základe

princípov vzdušnej per-
spektívy, strácajú a splý-
vajú v jasnej modrej oblo-
he.

Popri Madone od Gio-
vanniho Antonia Boltraffia
(1467 – 1516), je táto buda -
peš tianska maľba najbliž-
šia k Leonardovej tvorbe.
Po skúmaní jednotlivých
detailov je zrejmé, že to nie
je dielo tohto veľkého maj-
stra, hoci je skoro isté, že
maľbu videl pri jej vzniku,
ba čo viac, možno ju aj
korigoval. Základná idea
kom pozície však patrí
 Leonardovi. Pri tvorbe
 Máriinej postavy ako pred-
loha slúžila kresba z jeho
škicára (Metropolitan Mu-
seum v New Yorku, Rogers
Fund č. 17.142.1), do ktoré-
ho mohol nahliadnuť len
ten umelec, ktorý patril do
najužšieho okruhu maj-
stra. Kto ním mohol byť, je
témou bádania budúc nos -
ti, lebo curriculum vitae
obra zu je skúpe na odpo-
vede. Známe je len, že gróf
János Pálffy ho kúpil v ro -
ku 1862 v Londýne, pravde -
podobne vtedy o pat rili ta-
buľu parketážou a J. Pálffy
obraz v roku 1912 daroval
Szépművészeti Mú zeu. 

Panna Mária s malým Ježiškom a sv. Jánom Krstiteľom. Stav po očistení.
Virgin Mary with the small Jesus and St. John the Baptist. The state after cleaning
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Detail deštrukcie hlavy Panny Márie po očistení a stav po retušovaní
Detail of destruction of the head of Virgin Mary after cleaning and the state after retouching 

Napriek tomu, že maľ bu viacerí skúmali, zatiaľ sme len pri objavovaní analógií a štylisticko-kritických ana-
lýzach. Možno k objasneniu autorstva prispejú aj poznatky o diele a jeho reštaurátorská dokumentácia z au-
torskej dielne pisateľa tohto textu a jeho spolupracovníkov. 

Reš taurátorka Ágnesa Di cső ová sa podielala na rie šení spoločnej pracovnej úlohy a reštaurátorka Éva
 Galambosová, ktorá pri vyhodnocovaní odobraných vzoriek voviedla svojich kolegov do sveta milimetrov.

Obraz bol dlho považovaný za dielo Gian Giacomo Caprottiho, menovaného Salai (1480 – 1524), ale ani
pre toto tvrdenie nie sú dôkazy, totiž výskum ani jedno dielo nedokázal zaradiť do jeho tvorby, okrem tohto
obrazu. Bernhard Berenson, ktorý bol najuznávanejším bádateľom talianskeho výtvarného umenia 14. až 16.
storočia, dvakrát, v roku 1932 a 1936 považoval maľbu za dielo jedného Leonardovho učna, ktorý sa neubránil
ani flámskym vplyvom. Neskôr sa viacerí zaoberali hľadaním analógií, títo aj uviedli niekoľko kresieb a diel z leo-

nardovského okruhu. Nadia Righi vo svojom diele Arte Lombarda[1] potvrdzuje, že Máriina postava sleduje
 tvary tej kresby, ktorá sa nachádza na spodnom okraji listu spomenutého newyorkského škicára, na tomto
istom liste je znázornené aj  dieťa Ježiš, ale celkom samostatne. Spôsob jeho vyobrazenia je analogický s kres-
bou malého Ježiša nášho obrazu, ale v zrkadlovej podobe. Takisto v zrkadlovej projekcii sa javí podobnosť
 Máriinho profilu s profilom Madony z Ermitáže v Petrohrade, ba ešte viac na jej kresebnej predlohe v  Louvri
(č. 2 376) je za kaderami vlasov spoznateľný boltec ucha – podobne ako aj na poškodenom vyobrazení nášho
obrazu. Je veľmi pravdepodobné, že aj koncepcia kompozície malého sv. Jána Krstiteľa, pozerajúceho sa  spoza
Máriinho pravého boku, sa dá odvodiť z jednej Leonardovej predlohy, podobne ako aj kvety vyobrazené v po-
predí.

Po odstránení hrubej, zhnednutej lakovej vrstvy a sekundárnych maliarskych zásahov sa obnažili všetky ne-
spočetné poškodenia, odreniny a chýbajúce časti. Pred čistením sme vykonali mikroskopický prieskum
 vrstiev kvôli spoznaniu stavby maliarskych vrstiev. Máriina tvár a vlasy sa zachovali v stave náčrtu resp. v silne
zodretom stave, tým sme mohli bezprostredne skúmať podkresbu vyhotovenú hnedou farbou. Táto podkresba, 
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podľa výsledkov skúmania vrstiev, sa nachádza pod kompozíciou figúr, kým pod krajinou pozadia nie. V mi-
nulosti najmenej trikrát opravovali poškodenia a chýbajúce časti, tieto sa týkali najmä postáv, detaily krajiny sa
zachovali pomerne v celku. 

Postupnou, pomalou stavbou retuše bola vykonaná estetická revitalizácia, počas ktorej sme chýbajúce
časti retušovali len v nutnej miere, ale širšie koncipovanú rekonštrukciu sme spravili na detaile Má riinho
kr ku, kde sa farebná vrstva zachovala len vo fragmentálnych stopách. Jemnú sieť krakeláže a mierne ošúcha-
né plochy sme interpretovali ako znaky plynutia času a snažili sme sa ich zachovať. Až po reštaurovaní sa dali
v plnej miere oceniť ojedinelé estetické hodnoty zachovaných častí pôvodnej maľ by a vyhodnotiť aj odlišnosti
maliarskej techniky znázornenia krajinného pozadia od spôsobu maľby postáv. 

Vskutku, náš pohľad púta skôr bohatosť detailov krajiny. Veduta severotalianskeho mesta v jasne modrých
farbách, v modrastom opare splývajúce domy, jednotne poňaté vodné plochy a skaly v pozadí sú dôkazom

Detail siete krakeláže na tvári malého Ježiška. Stav pred reštaurovaním a po retuši.
Detail of the net of ckacksg on the face of the small Jesus. The state before restoration and after retouching
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Bohatosť detailov krajinného
 pozadia obrazu.

Richness of details of the picture’s
landscape  back round 
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Kandík psí zub – Dog's-Tooth Violet
Erithronium Dens canis L.
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náročného maliarskeho prístupu. Našu pozornosť upútavajú aj menšie detaily: na podmytom brehu sa dajú
spočítať kamienky po jednom. Niekoľko desaťročí predtým talianski majstri obdivovali tieto motívy ešte len
na obrazoch flámskych súčasníkov, aby ich v zápätí prevzali.

Vyobrazenia kvetín v popredí obrazu svedčia o znalosti botaniky renesančného umelca, farebné lupienky
kvetov nie sú len jednoduchým dekórom, práve naopak, podobne ako kvetiny na Leonardových dielach sa
dajú zaradiť do existujúcich čeladí. Na obraze spoznávame Dianthus carthusianorum – klinček kartuziánsky,
obľúbený kvet kláštorných záhrad so svojimi kopijovitými listami. Medzi jeho jasnočervenými lupienkami sú
dve peľnice. Popri ňom je skromnejšie znázornený Kandík psí – Erithronium Dens canis L.. Taliansky Dente
di cane (chránená rastlina s menom podľa podlhovastej cibuľky podobnej psiemu zubu s menšími vedľajšími
cibuľkami umiestnenými hlboko v zemi), ktorý je v jarnom období ozdobou hrabových lesov. Od tejto kve-
tinky vpravo je Tučnica obyčajná – Pinguicula vulgaris, chránená mäsožravá (menší hmyz) rastlina močarísk
a rašelinísk. Na ľavej strane obrazu je nádherne namaľovaný Orlíček obyčajný – Aquilegia vulgaris L., – ozdo-
ba; vo svojom celku je ako klaňajúca sa zvonica s fialovo-modrým kalichom kvetu. Jeho kompozícia je skoro
navlas totožná s orlíčkom obyčajným z Leonardovho obrazu Léda.

Množstvo podobností pripomína ducha tvorby Leonardovej dielne, silne okoreneného severotalianskym
majstrom. Táto skutočnosť sa nám ozrejmila počas trojročného reštaurovania, dvojaké riešenie postáv a poza-
dia je výrazným znakom rôznych tvorivých prístupov. Kým maliarske poňatie postáv je veľkorysé, ich maliarsko-
-technologická stavba je príbuzná s leonardovským chápaním a budovaním maľby, pozadie krajiny je starostlivo
komponované, s podrobne znázornenou, bohatou vegetáciou. Najpodrobnejšie možné znalosti zákonitostí

Tučnica obyčajná – Common Butterwort
Pinguicula vulgaris

Klinček kartuziánsky – Clove Carthusian
Dianthus carthusianorum

Orlíček obyčajný – Common Columbine
Aquilegia vulgaris L.
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perspektívy, botaniky a nie v poslednom rade na-
turalistické znázornenie krajiny, nesú na sebe zna-
ky takého majstra, ktorý si už pred stretnutím s Le o-
nardom osvojil praktické skúsenosti maliarov
sever ných krajín.

Tabuľový obraz, reštaurovaný vďaka  Nadácie
Adama Clarka, bol najprv predstavený aj s doku-
mentáciou o reštaurovaní na sezónnej výstave
v roku 2007, následne od roku 2008, spolu s Ra f -
fae llovou Esterhá zyovskou Madonou v jednej sie-
ni, je dôstojným artefaktom stálej výstavy talian -
skej renesancie. 

Poznámky:
[1] Nadia Righi: Arte Lombarda. La collezione Pálffy, 

s. 123 – 124. Instituto per la Storia dell'Arte, Lom
barda, zošit číslo 117, 1996/číslo 2; 20122 Milano - 
Palazzo Reale, Piazza Domo 14

Kresba zo skicára Leonarda da Vinciho (Metropolitan Museum 
v New Yorku, Rogers Fund č. 17.142.1), ktorá bola predlohou 

pre postavu Panny Márie.
Drawing from Leonardo da Vinci’s sketchbook (Metropolitan Musem New York, 

Rogers Fund No. 17.142.1) served as the template for the figure of the Virgin Mary
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Panna Mária s malým Ježiškom a sv. Jánom Krstiteľom. Stav po reštaurovaní
Virgin Mary with the small Jesus and St. John the Baptist. The state after restoration
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Reštaurovanie morového stĺpa sv. Trojice v Kremnici.
Prínos reštaurátorskej metodiky

Akad. soch. Tomáš Lupták

Skica pôvodne navrhovaného stĺpa od Dionýza Stanettiho
Sketch of the original design of the column by Dionýz Stanetti

Archívna fotografia stĺpa z roku 1891
Archive photograph of the column from 1891 

Monumentálny stĺp sv. Trojice v Kremnici je jednou z najvýznamnejších barokových pamiatok svojho
druhu na Slovensku. Je postavený v historickom jadre starého baníckeho mesta – mestskej pamiatkovej re-
zervácie – ako jeden z jej dominantných prvkov, dotvárajúcich historické prostredie. Je to mohutná
kamenná  exteriérová skulptúra, predstavujúca optimálne umelecké prepojenie architektúry a sochárskej
výzdoby.  Vytvorená bola z iniciatívy mesta a na jeho náklady v rokoch 1765 – 1772 ako kolektívne dielo
dvoch sochárskych dielní: dielne Dionýza Stanettiho a dielne Martina Vogerleho. 

Stĺp sv. Trojice v Kremnici ako exterierové súsošie bol vyjadrením otvoreného zápasu s reformáciou
 pomocou verejného prezentovania liturgie. Stĺp bol vytvorený po morovej epidémii, ktorá sa okolo roku
1710 prehnala Uhorskom a postihla aj Kremnicu. V mestskom prostredí plnil funkciu symbolu ochrany a sú-
časne prevencie proti moru, plnil však ešte aj ďalšiu funkciu. Konkrétne o tom vypovedá text latinskej listi-
ny, ktorý je uložený do základov stĺpa. Hovorí sa v ňom, že kremnický stĺp bol okrem iného postavený „na
slávu a česť Najsvätejšej a Nerozdielnej Trojice a Nepoškvrnene Počatej Bohorodičky vždy Panny Márie.“ 

Znamená to, že kremnická pamiatka bola zasvätená tak sv. Trojici (symbolu víťaziacej katolíckej
 cirkvi), ako aj Panne Márii (ochrankyne Uhorska a súčasne symbolu víťazstva protireformácie nad refor-
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Z ikonografického hľadiska je tento koncept tvorený štyrmi základnými ikonografickými plánmi, vzájom-
ne prepojenými do viacvrstvového ikonografického programu. 

Prvý ikonografický plán sa sústreďuje do ideovej kompozície tvorenej súsoším sv. Trojice, sochou
archanjela Gabriela a sochou Immaculaty (Nepoškvrnenej). Rozšírenou formou sa tu propaguje jedna
z preferovaných náboženských dogiem: dogma o Nepoškvrdenom Počatí Panny Márie, ktorá sa spája s témou
Zvestovania Panne Márii a Korunovania P. Márie (koruna v rukách Boha-Otca a Krista nad postavou Immacu-
laty).

Druhý ikonografický plán je na kremnickom stĺpe zastúpený sochami baníckych patrónov – sv. Bar-
borou, sv. Katarínou a sv. Klimentom Alexandrijským, umiestnenými na stranách stĺpa. 

Postavy baníckych patrónov tu majú zdôrazniť banícky charakter mesta, ktoré dalo pamiatku postaviť a zá-
roveň poukázať na zdroj, odkiaľ peniaze na vlastnú realizáciu diela plynuli. Prítomnosť sv. Kataríny znamena-
la súčasne aj prítomnosť patrónky mesta Kremnice.

Tretí ikonografický plán reprezentujú sochy sv. Karola Boromejského, sv. Sebastiána, sv. Rochusa a sv.
Rozálie, svätcov plniacich úlohu ochrancov proti moru. Odkazovalo sa tu bezprostredne na udalosť, ktorá stavbu

Archívna fotografia stĺpa z roku 1960
Archive photograph of the column from 1960

Archívna fotografia stĺpa z roku 1900
Archive photograph of the column from 1900

máciou). Z typologického hľadiska sa teda v prípade kremnického stĺpa jednalo o ikonografickú kombiná-
ciu dvoch základných typov barokových stĺpov – Trojičného a Mariánskeho.

Umelecko-historická analýza sochárskej výzdoby stĺpa sv. Trojice v Kremnici ukázala, že dielo vzniklo
podľa vopred stanoveného ideového konceptu. Jeho cieľom bolo integrovať všetky podstatné zložky, latent-
ne prítomné v spoločenskej, politickej a náboženskej klíme, ktorou bohaté banícke mesto Kremnica v dru -
hej polovici 18. storočia žilo.
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kremnického stĺpa podnietila. Súbor vybraných svätcov teda zdôrazňoval votívny charakter pamiatky.
Sochy sv. Františka Xaverského, sv. Antonína Paduánskeho a sv. Jozefa, situované na nárožiach stĺpové-

ho podstavca, boli v rámci ikonografického programu nositeľmi štvrtého ikonografického plánu. Do-
minovala v ňom aktuálna myšlienka protireformačného boja. 

Okrem plnoplastickej sochárskej zložky stĺpa je v hmote konkávnych stien trojbokého podstavca v dvoch
radoch nad sebou zapustených 11 reliéfov. V dolnej časti sú to reliéfy s alegóriami Hladu, Vojny a Moru.
Osem zostávajúcich reliéfov čerpá námet
z Nového zákona a zobrazuje scény zo života
Panny Márie a Ježiša Krista – Zasnúbenie, Zve-
stovanie, Navštívenie, Narodenie, Krst Krista,
Obetovanie, Klaňanie troch kráľov a Útek do
Egypta.

V priebehu uplynulých stáročí bola táto pa-
miatka viackrát opravovaná a reštaurovaná, tak-
že v podobe, v akej sa nachádzala pred terajším
reštaurovaním, už zaznamenala značný úbytok
barokového originálu.

Náročnosť súčasného reštaurátorského zása-
hu podmienil predovšetkým veľmi zlý stav pa-
miatky, zapríčinený tak prirodzeným starnutím
pamiatky, ako aj nie vždy šetrným zaobchádza-
ním v priebehu uplynulých storočí. Pre získanie
predstavy o osudoch kremnického stĺpa je na-
sledovný prehľad o minulých zásahoch:
1765 – 1772 Vznik stĺpa sv. Trojice a jeho 

osadenie na kremnické námestie.
cca 1820 Pravdepodobne prvé konzer-

vo  vanie deštruovanej kamennej hmoty súso-
šia (použitá ľanová fermež). Vtedy došlo aj 
k polychrómovaniu sochárskej výzdoby si vý -
mi a červenými olejovými  farbami.

1889 – 1894 Stĺp reštaurovaný pod patroná-
tom Uhorskej pamiatkovej komisie. Prieskum 
a znalecký posudok na pokyn ministra Albína
Csákyho vypracoval sochár slovenského 
pôvodu Alois Stróbl. Na Stróblovo odporúčanie
boli potom vlastnými reštaurátorskými prá-
cami poverení Július Szász a Lajos Horn. 
Otázky umeleckohistorického charakteru 
bo li konzultované s Dr. Bélom Czoborom. Pri 
Szászovom reštaurovaní došlo k výmene rela-
tívne veľkej časti barokovej sochárskej výzdoby.
Kópie boli vyhotovené z iného prírodného 
kameňa (vápenec zo Sóskútu z Maďarska). 
Demontované  originály sôch sa na Slovensku 
nenachádzajú a ich ďalší osud nepoznáme. 
Za Szászovho zásahu boli reštaurované a čiastočne rekonštruované aj kovové atribúty svätcov, tvoriace 
súčasť výzdoby stĺpa. Stĺp reštauroval český sochár Jindrich Čapek. Práce mali viac konzervačný charakter, 
rozrušený kameň bol spevňovaný fluátmi.

1954 – 1957 Stĺp reštaurovali sochári Ľudovít Ladislav Pollák a  Valerián Vavro. Aplikovali rovnaký me to -
dický postup ako v 19. storočí, zvetraný kameň konzervovali vápenným hydrátom a tie barokové skul ptúry, 
ktoré boli výrazne poškodené, nahradili kópiami z prírodného kameňa. 
Používali pieskovec z Čiech a zo Slovenska. Barokové originály, ktoré nahradili kópiami, uskladnili v pro- 
vizórnom lapidáriu kremnického mestského múzea. 

1982 – 1984 Prípravné práce na reštaurovanie stĺpa v rámci Štátnych reštaurátorských ateliérov. 
Vypracovaný návrh na reštaurovanie pamiatky, súčasťou ktorého okrem reštaurátorského a umelecko-his-
torického prieskumu bol aj petrologický prieskum a grafická dokumentácia stĺpa. Uskutočnila sa demon-
táž niekoľkých menších kusov sochárskej výzdoby stĺpa a kovových atribútov. Ďalšie práce sa neuskutoč-
nili pre nedostatok finančných prostriedkov a nutnosť atypického lešenia. 

1992 – Reštaurátorský výskum a spracovanie návrhu na reštaurovanie Stĺpa sv. Trojice kolektívom
reštaurátorov pod vedením Mgr. Igora Hovoriča, v zložení akad. soch. Jaroslav Kuba, akad. soch. Tomáš 

Lupták, akad. soch. Miroslav Polgár, Prof. Jozef Porubovič, akad. soch., Mgr. František Šmigrovský,
Imrich Fodor (štukatér a remeselník), akad. mal. Dušan Golha a PhDr. Ingrid Ciulisová (historik umenia). 

30 T. Lupták: Reštaurovanie Morového stĺpa sv. Trojice v Kremnici. Prínos reštaurátorskej metodiky

Slohová anylýza stĺpa. JV pohľad
Style analysis of the column. View from the South-East
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Slohová anylýza stĺpa. Západný pohľad
Style analysis of the column. View from the West 

Slohová anylýza stĺpa. SV pohľad
Style analysis of the column. View from the North-East 

Reštaurovanie bolo realizované v rokoch 1992 – 2005. Z dôvodu nedostatočného finančného krytia
sa práce etapizovali v technologickej náväznosti. Z hľadiska možného metodického prístupu bolo reštaurova-
nie náročné. Na reštaurovanie už nebolo prevzaté čisto barokové dielo, ale dielo zložené v zásade z troch
časových vrstiev: 1. Autentické barokové hmoty, zachované najmä v architektonickej zložke. 

2. Kópie sôch a ďalších prvkov z 19. storočia zo Szászovho reštaurovania. 
3. Kópie sôch z 50. rokov 20. storočia z reštaurovania Vavrom a Pollákom. .

Bolo preto potrebné individuálne pristupovať ku každej z týchto časových vrstiev tak, aby sa naplnila
 ideová koncepcia obnovy.

Ideová koncepcia reštaurovania bola od počiatku položená na obnovu (v dosiahnuteľnej miere)
pôvodného barokového výrazu diela ako celku, keďže väčšina kópií z predchádzajúcich opráv nebola vyho-
vujúca pre ďalšie ponechanie na stĺpe. Szászove kópie z 19. storočia sa síce pomerne verne držali originálu,
boli však už v havarijnom technickom stave. Kópie z 50. rokov 20. storočia boli v pomerne vyhovujúcom sta-
ve, ale značne sa odlíšili od originálu čím sa strácal ich primárny barokový charakter. Uvažovalo sa preto
o odstránení kópií a ich nahradení kópiami novými, ktoré by vernejšie vychádzali zo zachovaných fragmentov
originálu, z prípadných archívnych prameňov a z analógií. 

Pri voľbe metodiky reštaurátorského zásahu sa zohľadňovala predovšetkým potreba prioritnej záchrany
deštruovaného barokového originálu, ktorý ešte ostal zachovaný na stĺpe. 

Hlavným problémom tohto exteriérového súsošia bola nevhodná voľba pri výbere kameňa. Andezitový tuf
zo Zvolenskej župy, z ktorého bola vybudovaná zásadná časť architektúry stĺpa a (Stanettiho) sochárskej
 výzdoby, nebol schopný dlhodobo odolávať namáhavým klimatickým podmienkam Kremnickej doliny. Tento
kameň je vrchnou vrstvou vyvrenín nerovnomernej tvrdosti, obsahujúci väčšie a menšie úlomky andezitu
(ktoré sú niekoľko krát tvrdšie) pojené poréznou lávou. Počas reštaurátorského výskumu sme  diagnostikovali
jeho mimoriadne zlú kondíciu v súvislosti s jeho petrografickou skladbou. Na niektorých miestach architektúry  
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stĺpa boli úbytky originálu 20 až 30 cm, povrch bol uzavretý za-
solenou krustou s pevným depozitom uhlíka, kameň nebol
schopný rovnomerne sa zbavovať vody. Časti dochovanej so-
chárskej výzdoby vytvorenej z tufu pripisujeme autorstvo prá-
ve dielni Dionýza Stanettiho. Z dobových materiálov je známy
spor medzi Stanettim a Vogerlem o vhodnosť použita tufu na
sochársku výzdobu tohto stĺpa. Práve Vogerle odmietol tuf ako

nevhodný materiál a svoju časť sochárskej výzdoby realizoval do oravského pieskovca. Tieto originály zvetrá-
vali prirodzenejšie a do dnešných dní nesú barokovú modeláciu a dynamiku.  

Andezitový tuf vo svojej podstate smeruje toto súsošie k deštrukcii. Len pre túto zlú voľbu materiálu bolo
potrebné pristúpiť k ra zant nému reštaurátorskému zásahu už po 120 rokoch, v 1889 – 1894, počas ktorého do-
šlo k výmene väčšiny menších častí sochárskej výzdoby (serafíni a putti), ktoré vo svojich menších objemoch
deštruovali najskôr. Podľa dobových záznamov opadávajúce kusy poškodili aj pôvodnú balustrádu s dvomi
pármi nosičov svetla. K urýchleniu de  štrukcie kamennej hmoty pravdepodobne prispelo aj napenetrovanie
súsošia ľanovou fermežou okolo roku 1820 a prekrytie celého povrchu olejovou farbou. Pokračujúcu de štruk -
ciu pod po rilo aj väčšie množ stvo ky selín používaných v tech no lo gických procesoch Kremnickej mincovne
a dym z nedokonalého spaľovania vykurovacích telies mestských domov. Podstatné sú aj klimatické pod -

mienky v tejto lokalite s tep lot -
nými výkyvmi v zimných me -
siacoch. Práve nevhodnosť vo-
ľby kameňa a stav celej docho-
vanej sochárskej výzdoby si
vyžiadal zásadné riešenie v ná -
vrhu na reštaurovanie. 
V tomto zmysle sme sa rozhod-

li, že barokové originály ako aj
kópie z 19. stor., tvoriace dopo-
siaľ súčasť stĺpa, budú nahra-
dené rekonštrukčnými kópia-
mi a po reštaurovaní  prezen-
tované vo verejnom lapidáriu.
Andezitový tuf, z ktorého bola

vytvorená väčšia časť súsošia,
nebolo vhodné znova použiť na
rekonštrukčné kópie demonto-
vaných originálov. Použiť iné
dru hy neporušeného prírodné-
ho kameňa z miestnych lomov
bolo nereálne. Väčšina lomov
je v sú časnosti poškodená de -
štruktívnym spôsobom ťažby
pomocou trhavín, čím sa zvyšuje
rizko pre životnosť takejto rekon-

Demontáž originálov zo stĺpa. Dismounting of the originals from  the column

Deštrukcia konštrukčných prvkov stĺpa. Stav
pred reštaurovaním. Destruction of the column
construction elements. The state before restoration

32 T. Lupták: Reštaurovanie Morového stĺpa sv. Trojice v Kremnici. Prínos reštaurátorskej metodiky

Deštrukcia tela stĺpa. Stav pred reštaurovaním.
Destruction of the shaft. The state before restoration

Celkový pohľad na lešenie stĺpa v roku 1993. 
Scaffolding arround the column in 1993
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Dionýz Stanetti: Sv. Rozália, andezitový tuf. Stav po de-
montáži sochy zo stĺpa pred reštaurovaním (hore) a plas  -
tická rekonštrukcia sochy v hline pred zaformovaním.
Dionýz Stanetti: St. Rosalia, andesite tuff. The state after
 dismantlement of the column before restoration (above) and the
plastic reconstruction in clay before moulding

T. Lupták: Reštaurovanie Morového stĺpa sv. Trojice v Kremnici. Prínos reštaurátorskej metodiky 33

Dionýz Stanetti: Sv. Sebastián, andezitový tuf. Spodná
časť sochy až po rúšku bola doplnená počas rekon -
štrukcie v roku 1894 sochárom J. Szászom vo vápenci.
Stav pred demontážou sochy na stĺpe pred reštaurova-
ním (vľavo), stav počas čistenia a vpravo plas tická
rekon štrukcia sochy v hline pred zaformovaním. 
Dionýz Stanetti: St. Sebastian, andesite tuff. Lower part (up to a
 loincloth) was created by sculptor Július Szász in  limestone
 during the reconstruction in 1894. The state before
 dismantlement of the column (left),  during the cleaning and the
plastic reconstruction in clay before moulding (right)

 štrukčnej kópie vytesanej z kameňa poškodeného mikrotrhlinami. Po zvážení všetkých spomínaných okol-
ností sme sa rozhodli pre vytvorenie kópií z tech nologicky vydusaného armovaného umelého kameňa na mi-
nerálnej báze. Petrografické rozbory boli použité ako podklad pre zloženie suchej zmesi z pieskov, štrkov
a kamenných drvín podľa percentuálneho zloženia. Ako pojivo boli použité portlandské cementy s väčším
obsahom zvyškového vápna. Demontované originály prešli úvodnými etapami reštaurátorskej realizácie
až po fixovanie kamennej hmoty. Následne boli plasticky a rekonštrukčne scelené modelovacou hlinou
približne do výrazu 90% do cho va nosti. Z tak to reverzibilne upravených originálov boli sňaté negatívne
kaučukovo-sádrové klinové formy. V regulovanom procese boli postupne dusaním vypĺňané a kompletizova-
né. Na vnútornú armatúru boli použi té tyče z nerezu. Po rozobraní foriem boli rekon štrukčné kópie povrchovo

zjednotené a optic ky scelené. Inten zita fareb-
ného výrazu bola u všetkých kópií po -
tlačená o stupeň svet lej šie z dô vodu odľah-
čenia celkového výrazu súsošia. 
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Anjeli nesúci božské srdce.
Autor: Dionýz Stanetti. Mate-
riál: andezitový tuf. Stav
pred reštaurovaním. Na koľ -
ko boli osadení na po merne
chránenom  mieste,  zachova-
li sa v najlepšom stave zo
všetkých Stanettiho sochár-
skych diel na stĺpe. Sú pre-
zentáciou autorovej maj-
strovskej modelácie. Vpravo:
stav po ukončení reštaurova-
nia, rekonštrukčná kópia
Dionýz Stanetti: Angels carrying
the God’s heart, andesite tuff.
State before restoration.  Since the
sculpture was placed in relatively
well protected position, it belongs
to the best preserved Stanetti’s
sculptures at the  column. It
represents author’s mas ter
modelation. Right: con dition
after  restoration, copy of recon-
structed sculpture

34 T. Lupták: Reštaurovanie Morového stĺpa sv. Trojice v Kremnici. Prínos reštaurátorskej metodiky

Rekonštrukčné kópie vo formách.
The reconstruction copies in the moulds

Detail stĺpa po reštaurovaní. Kópia dvojserafína v strede.
Detail of the column after restoration. The copy of double seraph in the middle

Plastická rekonštrukcia v hline pred formovaním.
The plastic reconstruction in clay before moulding 

Dionýz Stanetti: Dvojserafín. Materiál: andezitový tuf
Dionýz Stanetti: Double seraph. Material: andesite tuff

Stav počas reštaurovania.
The state during restoration
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Stav pred demontážou na stĺpe. 
The state before dismounting at the column 

Stav pred demontážou na stĺpe. 
The state before dismounting at the column 

Stav po očistení. The state after cleaning

Stav pred reštaurovaním. 
The state before restoration

Rekonštrukcia v hline pred zaformova-
ním. The reconstruction in clay before moulding

Rekonštrukcia v hline pred zaformovaním.
The reconstruction in clay  before moulding

Martin Vogerle: Sv. Kliment. Materiál: oravský pieskovec.
Martin Vogerle: St. Climent. Material: sandstone from Orava region

Martin Vogerle: Sv. Karol Boromejský, oravský pieskovec.
Martin Vogerle: Statue of St Charles Borromeo, sandstone from Orava region
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Stav pred demontážou na stĺpe. 
The state before dismounting 

at the  column. 

Zvestovanie. Stav reliéfu pred reštaurovaním. 
The Annunciation. Relief before restoration

Zvestovanie. Stav reliéfu po reštaurovaní. 
The Annunciation. Relief after restoration

Stav po očistení. The state after cleaning Plastická rekonštrukcia v hline pred
 zaformovaním. The plastic reconstruction
in clay before moulding

Demontáž kaučukovo-sadrovej
klinovej formy. Príprava na
zhotovenie rekonštrukčnej kó-
pie. Taking a rubber-and-plaster
wedge-shaped mould. The prepara -
tion for the reconstruction copy

Martin Vogerle: Sv. František Xaverský. Materiál: oravský pieskovec.
Martin Vogerle: St. Francis Xavier. Material: sandstone from Orava region

Odlišný metodický problém predstavoval spôsob reštaurovania 11 reliéfov z podstavca stĺpa. Ich
stav bol silne narušený. Povrchovou aj hĺbkovou deštrukciou kamennej hmoty nastala značná degradácia re -
liéfnej modelácie spôsobená zrážkovou vodou, ktorú prepúšťali nefunkčné a poškodené tufové rímsy. Degra-
dácia v niektorých prípadoch spôsobila úplnú nečitateľnosť reliéfov a amorfnosť tvarov. Idea rekonštrukcie
na hmotu pôvodného originálu nebola technologicky a metodicky vhodným riešením.

Autorský kolektív reštaurátorov prišiel s návrhom zhotovenia nových tenkostenných reliéfov, ktoré by  boli
predsadené pred ošetrené, ale nedopĺňané originály a ktoré by naplnili požiadavku esteticko-optického sce-
lenia výrazu stĺpa ako celku. Na týchto sekundárnych reliéfoch by bolo možné vytvoriť scény voľnejšie, to zna-
mená vytvoriť tzv. invenčné kópie. Z hľadiska metodiky pamiatkovej starostlivosti bol tento návrh prijatý jed-
noznačne kladne ako riešenie vyhovujúce aj zásadám pamiatkovej praxe. Zo spomínaného návrhu bola reali-
zovaná prvá etapa, plastické a optické scelenie podporené rekonštrukciou architektonickej skladby reliéfov.
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Kópie z 20. storočia sa stali závažnejším metodickým problémom, okolo ich výmeny alebo ponecha-
nia na stĺpe sa viedli rôzne odborné diskusie. Metodickým zámerom bola ich výmena práve v súvislosti so sna-
hou priblížiť výraz celého diela pôvodnému barokovému vzhľadu. Metóda akceptovania a prezentovania „vrst-
vených dobových zásahov“ nebola považovaná v tomto prípade za najvhodnejšiu. K odstráneniu týchto výra-
zovo nie celkom vydarených sôch však nakoniec neprišlo. 

Bol akceptovaný návrh na reštaurovanie s koncep ciou ponechania kópií z 20. storočia  ako dobového
dokladu prístupu reštaurátorskej realizácie z rokov 1954 – 1957. V celkovom prezentovaní súsošia, bol výraz
týchto kópií opticky a plasticky scelený s výrazom celku.

Stav pred reštaurovaním. 
The state  before restoration

Stav počas čistenia. 
The state during cleaning

Plastická rekonštrukcia sochy pred zaformovaním. 
The plastic reconstruction in clay before  moulding

Stav po očistení. 
The state  after cleaning

Stav počas odsoľovania. 
The state  during desalting

Plastická rekonštrukcia sochy
pred zaformovaním. 

The plastic reconstruction in clay
before  moulding

Július Szász: Sv. Barbora. Materiál: vápenec.
Július Szász: St. Barbara. Material: limestone

Július Szász: Immaculata. Materiál: vápenec.
Július Szász: Immaculata. Material: limestone
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Primárna baroková balustráda z andezitového tufu sa nezachovala. Pravdepodobne po poškodení bola
nahradená na prelome 19. a 20. storočia novou pieskovcovou. Tento novotvar nerešpektoval pôvodný baro-
kový výraz a gradáciu. Nová balustráda bola osádzaná na staticky narušené schodište, excentricky s asi 12 cen-
timetrovou chybou.

Pred započatím reštaurovania bola balustráda a pôvodné schodište demontované. Dôvodom bolo osade-
nie mohutného zastrešeného lešenia. Bolo potrebné vykonať náročnú iventarizáciu (obr.) všetkých kamen-
ných článkov. Schodisko pred demontovaním nebolo zamerané a stopy osadenia v teréne boli už nečitateľné.

Na osadenie schodníc, balustrády a pôvodnej dlažby sme vypracovali ideálny projekt rekonštrukcie. Po-
dľa dochovaných originálov schodníc sme určili výšku aj hĺbku schodnice. Pre upresnenie pôdorysu sme pou-
žili nasucho zloženú balustrádu v ideálnej rovine. Pracovali sme pomocou veľkorozmerných šablón, hliníko-
vých profilov a vodováh. Pri tejto ideálnej rekonštrukcii sme museli empiricky rešpektovať v kompromisoch
všetky anomálie originálu. Chýbajuce schodnice sme doplnili výduskami v umelom kameni. 

Základy pre schodisko a balustrádu realizoval dodávateľ spoločne s realizáciou statiky stĺpa technológiou
vertikálnej a diagonálnej mikropilotáže.  

Pre osadenie balustrády sme vytvorili samostatne dilatujúci vencový základ prepojený prahom balustrá-
dovej bráničky. Novotvar balustrády bol spájaný železnými kramľami zalievanými maltovinou. Z dôvodu roz-
dielnej rozťažnosti kovov a kameňa sme pre spájanie prvkov balustrády použili skryté kramlovanie v pružnej
lepiacej malte.

Pôvodnú predimenzovanú dlažbu sme z dôvodu lepšieho odvodnenia osadili medzi základom balustrády
a stĺpom do mäkkého oddrenážovaného lôžka z kamennej drviny. Drenážny systém dlažby sme prepojili
s odrenážovaním celého schodiska.

Fragment pôvodnej balustrády. The fragment of  the original balustrade Demontovaná balustráda (Štátne reštaurátorské ateliéry,
1984) . Dismounted balustrade (State restoration studios, 1984)

Inventarizácia a identifikácia častí schodiska
počas reštaurátorského výskumu v roku 1992

Making an inventory and identification of the parts 
of staircases during the restoration research in 1992

Identifikácia častí rozobratej balustrády. Identification of 
 individual parts of dismounted balustrade
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Príprava na montáž dlažby.
Preparation for the placing of  pavement

Osadená pôvodná dlažba so základom balustrády a rekonštruovaná časť schodiska.
The placed original paving with the basement of the balustrade and reconstucted part of staircases

Sochy a balustráda uložené v ateliéri počas reštaurovania. The sculptures and balustrade placed in the studio during the restoration
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40 T. Lupták: Reštaurovanie Morového stĺpa sv. Trojice v Kremnici. Prínos reštaurátorskej metodiky

Osádzanie spodnej rady balustrády
Placing the bottom row of balustrade

Osádzanie balustrády.
Placing the.balustrade
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T. Lupták: Reštaurovanie Morového stĺpa sv. Trojice v Kremnici. Prínos reštaurátorskej metodiky 41

Hore: Pohľad zhora (z plošiny)– v procese pravidelnej údržby stĺpa – na ideálnu rekonštrukciu schodiska a proces osádzania balustrády.
Dole: Balustráda pred dokončením

Top: View (from the crane bench)– in the process of regular maintenance – of the ideal reconstruction of staircases and the process of placing the balustrade.
Down: Balustrade closely before finishing
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42 T. Lupták: Reštaurovanie Morového stĺpa sv. Trojice v Kremnici. Prínos reštaurátorskej metodiky

Reštaurovanie bolo rozdelené do siedmich etáp: 
1. Reštaurátorský výskum a vypracovanie návrhu na reštaurovanie.
2. Záchranná demontáž sochárskej výzdoby a reštaurovanie tela stĺpa po korunnú rímsu. Stabilizácia statiky 

(pohybu, výkyvu) tela stĺpa.
3. Stabilizácia a konzervovanie demontovaných originálov sochárskej výzdoby a vyhotovonie rekonštrukč-

ných kópií.  
4. Reštaurovanie kovových atribútov sôch. 
5. Reštaurovanie spodnej časti tela stĺpa a 11 reliéfov.
6. Statické zabezpečenie. Reštaurovanie schodov, dlažby a balustrády.
7. Reštaurovanie demontovaných originálov sochárskej výzdoby a vytvorenie lapidária.  

Po druhej etape reštaurovania sa kolektív ustálil v zložení: Mgr. Igor Hovorič (vedúci kolektívu), akad. soch.
Tomáš Lupták, akad. soch. Jozef Porubovičo, Mgr. František Šmigrovský a Imrich Fodor (štukatér a remesel-
ník). Reštaurátorské práce na stĺpe boli ukončené v roku 2005. 

V súčastnosti prebieha 7. etapa: reštaurovanie demontovaných originálov sochárskej výzdoby a vytvorenie
lapidária v priestoroch bývalej kočiarne Radnice v Kremnici.

Zvoleným reštaurovaním barokového súsošia sme vytvorili presvedčivé zdanie, že pozorovateľ pozoruje
originál v primeranom stupni dochovanosti. Zároveň chránime sochársku výzdobu tohto súsošia ako proto-
typ v priestore lapidária. 

S odstupom času môžeme zhodnotiť reštaurátorskú metodiku ako úspešnú, lebo jej životaschopnosť po-
tvrdilo úspešné aplikovanie v ďalších reštaurátorských realizáciách kamenných súsoší. Úspešná reštaurátor-
ská metodika sa transformuje na metodiku pamiatkovú a ako modelové riešenie sa ďalej uplatňuje. Tento pro-
ces si uvedomujeme bez toho, aby sme naň kládli výnimočný dôraz. 
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T. Lupták: Reštaurovanie Morového stĺpa sv. Trojice v Kremnici. Prínos reštaurátorskej metodiky 43

Podhľady na zreštaurovanú sochársku výzdobu stĺpa pred demontážou lešenia
The views from below of the restored sculptural decoration of the column before the dismounting the scaffold
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Vytmelená a rekonštruovaná rímsa a jej oplechovanie oloveným plechom zlepšujúcim vodný režim rímsy a reliéfov stĺpa.
Filled and reconstructed cornice covered with lead sheets that  improve the water regime of both cornice and the reliefs

44 T. Lupták: Reštaurovanie Morového stĺpa sv. Trojice v Kremnici. Prínos reštaurátorskej metodiky
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T. Lupták: Reštaurovanie Morového stĺpa sv. Trojice v Kremnici. Prínos reštaurátorskej metodiky 45

Vrch stĺpa so súsoším Sv. Trojice a archanjelom Gabrielom počas demontáže lešenia. Dole: Kompletizované torzo sv. Trojice pod 
prístreškom vo dvore Múzea. The top of column with the sculpture of the Holy Trinity and Archangel Gabriel during the dismounting of the scaffold.

Down: Completed torso of the Holy Trinity under the roof at the Museum yard.
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46 T. Lupták: Reštaurovanie Morového stĺpa sv. Trojice v Kremnici. Prínos reštaurátorskej metodiky

V ďalšej časti odprezentujeme v bodoch niekoľko reštaurátorských prístupov v procese tejto realizácie,
ktoré sa úspešne podarilo použiť v ďaľších a kontinuálnych reštaurátorských realizáciách exterierových ka-
menných súsoší.
1. etapa Reštaurátorský výskum a vypracovanie návrhu na reštaurovanie

a) termografický výskum tela stĺpa identifikoval železnú stabilizačnú konštrukciu vo vertikálnej osi, 
ktorá sa v oblasti korunnej rímsy rozdeľuje v troch smeroch trojramenného pôdorysu; 

b) geofyzikálne merania potvrdili zloženie jadra stĺpa po korunnú rímsu, ktoré je vyplnené a odizolo-
vané násypom z kameniva;

c) petrografické rozbory hornín z kamenných architektonických článkov tela stĺpa a sochárskej výzdoby.
2. etapa Záchranná demontáž sochárskej výzdoby a reštaurovanie tela stĺpa po korunnú rímsu. 

Stabilizácia statiky (pohybu, výkyvu) tela stĺpa.
a) použitie stabilizačnej kovovej konštrukcie pre manipulácu pri demontovaní kamenných originálov 

sôch;
b) vyhotovenie odtokového úžľabia tela stĺpa nad korunnou rímsou pre zabránenie zavlhnutia reliéfov 

a poškodených architektonických článkov v spodnej časti stĺpa;
c) komplexné spevnenie architektonického výrazu a zmenšenie plochy v rámci rekonštrukcie tela stĺpa;
d) fyzikálne metódy merania výkyvu hornej časti tela stĺpa pomocou sklenenej vertikálnej tyče.

3. etapa Stabilizácia a konzervovanie demontovaných originálov sochárskej výzdoby a vyhotove-
nie rekonštrukčných kópií.

a) rekonštrukčné kópie vyhotovené v umelom kameni technológiou výduskov do negatívnych foriem 
zo zmesí drvín, pieskov a štrkov, na základe petrografického rozboru pojených portlandskými 
cementami a nerezovou armatúrou.   

4. etapa Reštaurovanie kovových atribútov sôch
a) galvanicky nanesená ochranná vrstva kovových atribútov

5. etapa Reštaurovanie spodnej časti tela stĺpa a 11 reliéfov
a) oplechovanie dvoch horizontálnych ríms oloveným plechom s predsadeným okapovým nosom 

pomohlo odraziť zrážkovú vodu z tufovej korunnej rímsy, ktorá by nebola schopná dlhodobo plniť 
svoju funkčnú úlohu. Pozitívna zmena vodného režimu spodnej časti tela stĺpa a ochrana torz reliéfov.

6. etapa Statické zabezpečenie. Reštaurovanie schodov, dlažby a balustrády
a) statické zabezpečenie a základový systém schodiska bolo realizované metódou vertikálnej a diago-

nálnej mikropilotáže;
b) balustráda je spájaná skrytými kotvami a upevnená do samostatne dilatujúceho armovaného zákla-

dového venca; 
c) dlažba je osadená do kameninového lôžka s drenážnym systémom;
d) odrazenie povrchových zrážkových vôd od základových pásov schodiska a balustrády pomocou 

drenážneho systému.
7. etapa Reštaurovanie demontovaných originálov sochárskej výzdoby a vytvorenie lapidária

a) demontované originály sôch budú umiestnené v priestoroch radnice, kde vznikne lapidárium ako 
viacúčelový výstavno-konferenčný priestor. Týmto riešením budú spojené dve NKP.

Na záver chceme poďakovať kolegovi Jozefovi Porubovičovi ako nášmu Profesorovi, ktorý sa na realizácii zúčast-
nil ako radový člen autorského kolektívu. Poďakovať chceme za profesnú podporu a skúsený nadhľad pomocou ktoré-
ho sme spoločne udržali sviežosť v procese mnohoročnej realizácie.
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T. Lupták: Reštaurovanie Morového stĺpa sv. Trojice v Kremnici. Prínos reštaurátorskej metodiky 47

Hore: Pohľad na stĺp na jeseň 2005 v deň opätovného vysvätenia.
Above: The column in autumn 2005, on the day of its re-consecration.

Vľavo: Počítačová simulácia 7. etapy reštaurátorskej realizácie: umiestnenie zreštaurovaných originálov v lapidáriu
Left: Computer simulation of the 7th phase of restoration: placing of restored originals in the lapidarium
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Súsošie Kristus na Olivovej hore radíme k najvýznamnejším neskorogotickým pamiatkam na Slovensku.
Dielo je situované v nike v juhozápadnej časti farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorý je súčas-

ťou komplexu objektov hradného areálu v Banskej Bystrici – národnej kultúrnej pamiatky.
Nehlboká nika má nepravidelný pôdorys a je zaklenutá malou sieťovou klenbou. Pašijová scéna sa odo-

hráva uprostred skalnatej krajiny. Reliéf je komponovaný do niekoľkých priestorových plánov, ktoré sú tra-
dičným stredovekým spôsobom radené nad sebou. V popredí skalnatého terénu sú po oboch stranách  umiest -
nené voľné, trojrozmerne chápané sochy sediacich apoštolov Jakuba a Jána, medzi nimi reliéfna postava
spiace ho apoštola Petra. 

Ideové a kompozičné centrum scény predstavuje monumentálna socha kľačiaceho Krista v takmer nadži-
votnej veľkosti, obrátená k anjelovi stojacemu na skalnatom brale v pravej časti niky. 

Zadný priestorový plán tvorí zobrazenie Getsemanskej záhrady s exotickou vegetáciou, do ktorej cez
bránku v plote vstupuje početný zástup vedený Judášom. Mnohofigurálna scéna je obohatená o epizodické
momenty úteku a ozbrojených stretnutí okolo plota. Vysoký horizont mesta uzatvára veduta ideálneho mesta
s opevnením, baštami, obytnými budovami a kostolom. 

Celé dielo je vlastne kombináciou súsošia s voľnými sochami apoštolov s Kristom a reliéfu, ktorý zobra-
zuje prostredie deja a ilustruje príbeh.

Ústredný ikonografický motív reliéfu je v klenbe doplnený piatimi sprievodnými reliéfmi anjelov s ná -
strojmi Kristovho umučenia, spolu so znakmi donátorov M. Kőnigsbergera a V. Műhlsteina.

Pred vlastnou realizáciou reštaurátorských prác bol vykonaný podrobný reštaurátorský výskum. Na za-
čiatku výskumu bolo celé dielo zamerané a po drobne fotograficky a graficky zdokumentované. Pomocou

hĺbkových a ploš ných sond, ktoré boli
ihneď zakreslené do grafickej dokumen-
tácie, bol postupne vymedzený rozsah
a kvalita zachovania originálu gotického
diela vrátane pôvodnej polychrómie
a zlátenia.
Zároveň bol preukázaný roz sah  ne -

skorších, hlavne tufových a štukových
doplnkov a niekoľko vrstiev premalieb
s poslednou zjednocujúcou romantic-
kou premaľbou z roku 1902. Mechanic-
kými skúškami boli zistené rôzne stup-
ne zvetrania pieskovca. Najväčšie zvetra-
nie kameňa bolo preukázané na detai-
loch s jemnou modeláciou, ako sú vlasy,
brada, detaily vegetácie a pod. 
Pôvodná polychrómia sôch a reliéfu bo-

la rovnako ako zlátenie zachovaná len
torzovito a lokálne bola opadaná až na
kameň. Napriek takémuto poškodeniu
bola však preukázaná v plnom rozsahu
pôvodná farebná skladba neskorogotic-
kého diela. Pri plošných sondách boli
zároveň vykonané skúšky na odstraňova-
nie povrchových nečistôt a premalieb.

Odobraté vzorky pigmentov a tmelov
boli podrobené fyzikálno-chemickej
analýze, ktorá preu kázala odlišnosť pou-
žitých materiálov a skladbyy pigmentov-
na origináli a novších doplnkoch. Po vy-
hodnotení výsledkov reštaurátorského
výskumu prichádzali po stránke meto-
dickej do úvahy v podstate dve alternatí-
vy ďalšieh opostupu reštaurátorských

48 J. Filo: Reštaurovanie súsošia Kristus na Olivovej hore

Reštaurovanie súsošia Krista na Olivovej hore 
v nike farského kostola Nanebovzatia Panny Márie 

v Banskej Bystrici v rokoch 1989 – 1995
Akad. soch. Ján Filo

Stav pred reštaurovaním. The state before restoration

Zbornik REMATA 2008 vnutro:Zbornik BB/2007  7.9.2009  0:59  Stránka 48



prác: buď rešpektovať
v hmo te a výraze existujú-
ci stav s romantickou
zjednocu júcou fareb nos -
ťou, alebo pri znať a v ma-
ximálnej miere reš pek -
tovať rozsah, stav za-
chovania a pô vodný vý -
tvarný výraz nesko ro -
gotického die la bez se -
kundár nych, mate riá -
lovo a for mál ne odliš-
ných doplnkov tak, aby
nebola porušená pô -
vod ná celistvosť diela.

S prihliadnutím na
celkovú koncepciu pri jatú
pri komplexnej ob no ve
fasád, pri ktorej bol v ma -
ximálnej miere reš pek -
tovaný pôvodný rozsah
ne skorogotickej výzdo by
kos tola, a vzhľa dom na po-
merne dobrý stav zacho-
vania originálu vrátane
pôvodnej poly chrómie
a zlá tenia, bola prijatá
druhá alternatíva.

J. Filo: Reštaurovanie súsošia Kristus na Olivovej hore 49

Sv. Jakub. Stav pred reštaurovaním.
St. Jacob. The state before restoration

Sv. Jakub. Polovičné čistenie.
St. Jacob. Half cleaning

Sv. Jakub. Stav po očistení
St. Jacob. The state after cleaning

Sv. Jakub. Detail lepenia drapérie
St. Jacob. Detail of the gluing of drapery
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50 J. Filo: Reštaurovanie súsošia Kristus na Olivovej hore

Sv. Ján. Stav pred reštaurovaním.
St. John. The state before restoration

Sv. Ján. Polovičné čistenie
St. John. Half  cleaning

Sv. Ján. Detail. Stav po očistení
St. John. Detail. The state after cleaning

Dôvodom pre túto alternatívu boli tiež dia-
metrálne rozdiely medzi kvalitne opracovaným
originálom z konca 15. storočia (pieskovec) a re -
me selným spracovaním novších doplnkov z kon -
ca 18. storočia (štuka), ktoré sa javili výrazne ruši-
vo najmä v miestach napojenia doplnkov na bloky
reliéfu.

K určitému kompromisu v za chovaní dopln-
kov sa pristúpilo v prípade štukových dopln kov
k časti reliéfu s Nebeským Jeruzalemom. Tu boli
k originálu v štuke doplnené zobrazenia niekto-
rých architektúr, o ktorých sa medzi obyvateľmi
Banskej bystrice tradovalo, že ide o zobrazenie ur-
čitých konkrétnych jestvujúcich (Radnica), alebo
už zaniknutých bystrických pa miatok (kos tol sv.
Ducha). Vzhľadom na určitú historickú, resp. do-
kumentárnu hodnotu tejto časti doplnkov, bol
v tomto prípade vykonaný transfer a táto časť vý-
zdoby je uložená v Stredoslovenskom múzeu
v Ban skej Bystrici.

Pre potreby reštaurátorských prác bol zhoto-
vený ateliér, ktorý bol pristavaný priamo k otvoru
niky.

Hrubé nečistoty a usadené depozity boli
odstránené z celého povrchu  diela mechanickým
spôsobom, čiastočne pomocou zmäkčovadiel.
Z pozadia niky boli odstránené neskoršie štukové
doplnky a v spodnej časti bol rozobratý tufový ná-
syp, do ktorého boli zapustené spodné časti plastík.

Z reliéfu i sôch boli odstránené všetky neskor-
šie doplnky a plomby, ktoré svojou modeláciu
a štruktúrou nezodpovedali originálu. Po jednot -
livých vrstvách boli sňaté niekoľkonásobné pre -
maľ by rôzneho charakteru až na pôvodnú poly chró-

Sv. Ján. Detail drapérie a rúk po očistení.
St. John. Detail of the drapery and the hands after the cleaning
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J. Filo: Reštaurovanie súsošia Kristus na Olivovej hore 51

Detaily reliéfu „Judášov sprievod“. Stav počas reštaurátorského prieskumu.
Details of the relief “Judas’ crowd“. The state during restoration research

Detail reliéfu „Veduta“. Stav počas reštaurátorského prieskumu.
Detail of the relief “Veduta“. The state during restoration research

miu diela. Pieskovcové bloky, z ktorých je reliéf zložený, boli podľa potreby lokálne spevnené, sochy apošto-
lov a Krista boli petrifikované  čiastočným ponorom, pri ktorom petrifikačný roztok kapilárnou vzlínavosťou
prenikol do všetkých častí kamenného bloku. Poškodené miesta kameňa boli doplnené a doplombované zme-
sou umelého kameňa, ktorý svojou farebnosťou a štruktúrou napodobí prírodný kameň.

V snahe o zachovanie autentického výtvarného výrazu diela boli vyplombované a doplnené len pohľado-
vo exponované a rušivé poškodenia hmoty. K väčším doplnkom sa pristúpilo len v prípade poškodení rúk
apoštolov, prstov na nohách, poškodených častí tvárí, a najmä na zopnutých rukách Krista, ktoré sa neza-
chovali v pôvodnej podobe. V týchto prípadoch boli chýbajúce časti domodelované s prihliadnutím na au-
tentické detaily na zachovaných častiach originálu.

Mierne povrchové zvetranie kameňa, ktoré pri celkovom výraze nepôsobilo rušivo, bolo ponechané ako
doklad prirodzeného starnutia materiálu, ktoré je primerané historickému veku pamiatky.
Súbežne s reštaurátorskými prácami na sochárskej výzdobe bolo realizované aj statické zabezpečenie klenby,
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52 J. Filo: Reštaurovanie súsošia Kristus na Olivovej hore

Kristus. Detail. Polovičné čistenie
Christ. Detail. Half cleaning

Kristus. Odlievanie rúk
Christ. Casting of the hands

Kristus. Polovičné čistenie
Christ. Half cleaning
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J. Filo: Reštaurovanie súsošia Kristus na Olivovej hore 53

Sv. Peter. Stav pred reštaurovaním
St. Peter. The state before restoration

Sv. Peter. Plošný odkryv
St. Peter. The area uncover

Sv. Peter. Stav počas reštaurátorského výskumu
St. Peter. The state during restoration research
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54 J. Filo: Reštaurovanie súsošia Kristus na Olivovej hore

Kristus. Stav po reštaurovaní
Christ. The state after restoration

Zreštaurovaná klenba a zadný plán scény: 
Getsemanská záhrada so zástupom 

vedeným Judášom. Stav po reštaurovaní
The restored vault and the rear plan of scene: Getsemane 

garden with the crowd led by Judas. The state after restoration
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J. Filo: Reštaurovanie súsošia Kristus na Olivovej hore 55

ktorej časti už boli v havarijnom stave. Po ňom bola vykonaná rekonštrukcia pozadia a úprava skalnatého te-
rénu v spodnej časti.

Poškodené a chýbajúce časti polychrómie a zlátenia boli doplnené napodobivou retušou tak, aby dielo
opticky scelili v duchu pôvodného výtvarného výrazu. Rovnako ako pri doplňovaní kameňa, i pri retušiach bol
zvolený spôsob, pri ktorom boli doplnené len opticky a výtvarne exponované miesta s rešpektovaním auten-
ticity originálu a drobnejších poškodení primeraných veku materiálu. Pri procese reštaurovania dochádzalo
tiež k novým nálezovým situáciám a poznatkom, ktoré prehlbovali doterajšie vedomosti o pamiatke.

Architektonickým vyhodnotením klenby bolo zistené, že klenba pôvodne pokračovala ďalej do priestoru
juhozápadného nárožia, mimo priestor terajšej niky. Toto zistenie potvrdilo predchádzajúci predpoklad, že
pôvodne išlo o dielo viac priestorovo rozvité, so samostatnou architektúrou, a že sochy – pôvodne umiestne-
né v priestore – boli až dodatočne, pravdepodobne pri prestavbe kostola v 18. storočí, vtesnané do terajšieho
priestoru.

Doplnkovým archeologickým prieskumom sa však v teréne nepodarilo zistiť žiadne pozostatky predpo-
kladanej architektúry alebo jej častí, a to pravdepodobne preto, lebo táto časť terénu bola v minulosti niekoľ -
kokrát porušená, a to najmä pri odvodňovaní krýpt a niekoľkonásobnom kladení dlažby.

V priebehu reštaurátorských prác sa nálezom časti pôvodne exteriérového kvadrovania kaplnky Tela Kris-
tovho (dnes v interiéri niky) potvrdil tiež predpoklad, že ako termín post quem pre započatie prác možno sta-
noviť rok 1472, kedy bola kaplnka založená.

Po ukončení reštaurátorských prác nastala potreba nutného zabezpečenia a prezentácie pamiatky spôso-
bom primeraným pamiatkovým a výtvarným hodnotám diela, pretože predchádzajúce presklenie s použitím
rámu s hustým rastrom a malými tabuľkami z vysokoreflexného tenkého skla sa ukázalo ako nevyhovujúce tak
z hľadiska zabezpečenia, ako aj vnímania a prezentácie pamiatky. Architektonický návrh zohľadnil požiadav-
ky na zabezpečenie diela pred mechanickým poškodením a zároveň riešil presklenie diela tak, aby ho bolo
možné vnímať ako celok, bez nežiaducich vysokých reflexov a hustého členenia rámovej konštrukcie. Na pre-
sklenie boli navrhnuté veľkoplošné sklenené tabule s požadovanými parametrami a zníženou reflexnosťou,
pojené na dotyk.

Vzhľadom na finančné možnosti, technické parametre dostupného skla a niektoré statické aspekty, nebo-
lo možné rám, do ktorého boli sklá osadené, vylúčiť úplne, ale podarilo sa ho minimalizovať na nosné kon -
štrukčné prvky, ktorými sú nárožný stĺpik a vodorovný nosník, ktorý bol zároveň využitý ako osvetľovacia ram-
pa. Obidva prvky boli architektonicky vyriešené tak, aby pokiaľ možno pôsobili čo najmenej rušivo a vo vý-
raze a kvalite boli primerané pamiatkovým hodnotám diela.

Realizované reštaurátorské práce potvrdili skutočnosť, že v prípade uvedeného diela ide o mimoriadne
kvalitnú neskorogotickú prácu z obdobia okolo roku 1500 zachovanú v kameni, ktorá je svojim monumentál-
nym chápaním na Slovensku ojedinelá a bezprostredne nadväzuje na vyspelé kultúrne centrá, ako boli v tom
období na severe Krakov a na juhu Viedeň.

Vznik diela spadá do obdobia rastúcej prosperity mesta na prelome 15. a 16. storočia, ktorá sa okrem iné-
ho odrazila aj vo veľkorysej neskorogotickej prestavbe farského kostola. Prestavba bola od 70. rokov 15. sto-
ročia dotovaná predovšetkým bohatými mešťanmi a banskými podnikateľmi, z ktorých najštedrejšími boli
Kolmanovci, Plathovci, M. Kőnigsberger a V. Műhlstein.

Poslední dvaja boli medzi iným aj donátormi Olivovej hory, ako o tom svedčia ich znaky umiestnené spo-
lu s reliéfmi anjelov, držiacich nástroje Kristovho umučenia, v sieťovej klenbe niky. M. Kőnigsberger, banský
podnikateľ a od roku 1481 člen mestskej rady, bol vari najštedrejším mecenášom v Banskej Bystrici na prelo-
me 15. a 16. storočia. Zbohatol banským podnikaním a obchodovaním s vínom. Význam jeho donátorskej ak-
tivity nielen pri prestavbe farského kostola, ale aj kostolov v blízkom okolí, ako napr. Sásovej, Jakube a Starých
Horách, je známy a všeobecne uznávaný. Nedoceneným je však, ako sa zdá, jeho význam ako sprostredkova-
teľa živých, nielen obchodných, ale aj kultúrnych kontaktov s vyspelými európskymi kultúrnymi centrami,
naj mä Viedňou a Augsburgom ešte pred príchodom thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti.

Druhý z donátorov, Vít Műhlstein, bohatý bystrický mešťan, zvolenský župan a kremnický komorský gróf,
patril medzi najväčších podnikateľov v meste a jeho okolím pred prevzatím baní thurzovsko-fuggerovskou
spoločnosťou. Už v roku 1472 založil kaplnku Božieho Tela, ku ktorej bola neskôr pristavaná architektúra Oli-
vovej hory. V roku 1479, keď sa stal zvolenským županom sa spolu s ďalším bystrickým mešťanom, Peterma-
nom, podieľal sa na prestavbe veže kostola, ktorá slúžila zároveň ako mestská pokladnica.

Z hľadiska doterajšieho poznania sochárskych diel miestnej proveniencie reštaurátorské práce potvrdili
zaradenie Olivovej hory do skupiny diel, ktoré vznikli v okruhu autora reliéfu hlavy sv. Jána Krstiteľa,
 pochádzajúceho z blízkeho Tajova. Okrem tohto diela sem patria i figurálne konzoly v kaplnke sv. Barbory
a hlavný oltár sv. Antona a Pavla pustovníkov v Sásovej pri Banskej Bystrici. Dielam tohto okruhu sú veľmi
 blízke i sochy z Kalvárie v nadstavci oltára sv. Barbory vo farskom kostole a dve monumentálne sochy sv.  Petra
a Pavla na západnej strane veže.

Spoločným znakom všetkých spomínaných diel je úzka súvislosť s tajovským reliéfom, Ktorého autor bol
zrejme silnou individualitou a výrazne sa podieľal na produkcii huty pracujúcej na prestavbe kostola, pričom
podstatne ovplyvnil jej členov a slohovú orientáciu niektorých diel. Tento okruh spája najmä zvýšený záujem
o anatomickú presnosť v modelácii so sklonom k naturalistickému detailu. Zástup, ktorý pod Judášovým 
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 velením vchádza cez bránku do záhrady, predstavuje typologicky rôznorodú a individualizovanú skupinu
 postáv, v ktorej sa výrazne presadzujú najmä ľudové typy zo sedliackych a baníckych vrstiev. Ide o zachytenie
individuálnych rysov figúr, často s použitím naturalistických nadsádzok, ba až sklonom ku karikatúre.

Je to prejav, ktorý úzko súvisí s novým chápaním človeka v duchu narastajúceho dobového individualiz-
mu, ktorého prejavom je ostatne celá neskorogotická prestavba kostola. V tomto duchu treba zrejme chápať
i spolu pôsobenie dôsledne uplatňovanej stredovekej symboliky, vzťahujúcej sa ikonograficky k zobrazenému
výjavu, nasledujúcej smrti a zmŕtvychvstania Krista na jednej strane a zobrazeniu dobových reálií v podobe
zbraní a módnych doplnkov na strane druhej.

Súsošie Krista na Olivovej hore. Stav po reštaurovaní
Sculpture of Christ on the Mount of Olives . The state after restoration
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Archívna fotografia z roku 1954
Archival photo from 1954

Archívna fotografia z roku 1955: klenba a triumfálny oblúk
Archival photo from 1955: the vault and the arch of triumph

Reštaurovanie nástenných malieb rímsko-katolíckeho 
Kostola sv. Mikuláša biskupa v Porube.

Akad. mal. Jozef Dorica – akad. mal. Miroslav Šurin

Úvod
Stredoveké nástenné maľby v rímsko-katolíckom kostole sv. Mikuláša biskupa v Porube boli známe už od

konca 19. storočia, a to konkrétne v presbytériu a čiastočne i v lodi. Následne v prvej dekáde 20. storočia sa
uskutočnilo prvé reštaurovanie odokrytých plôch nástenných malieb budapeštianskym reštaurátorom Istvá-
nom Grohom ktoré v období 1901 – 1911 čistil a „obnovoval”. Ďalšie rozsiahle reštaurovanie nástenných ma-
lieb realizoval v známom rozsahu v rokoch 1956 – 1957 Edmund Massányi. V rokoch 1966 – 1968 reštau-
roval fasády kostola Albert Leixner.

Absencia celkového výskumu objektu i jeho pripravovaná obnova vyvolali potrebu komplexnej sumarizá-
cie poznatkov o rozsahu a stave nástenných malieb. 

V rokoch 1997 – 1998 bol realizovaný v rozsahu celého objektu reštaurátorský výskum kolektívom auto-
rov: zodpovedný reštaurátor – akad. mal. Miroslav Šurin, akad. mal. Jozef Dorica, akad. mal. Mário Flaug-
nati, akad. mal. Vojtech Mýtnik. 

Prieskum zahrnul priestory predsiene, podvežia, lode, svätyne, sakristie, klenby, trámový strop, kamenné
články i podlahu. Výsledkom bol podrobný elaborát Správy z reštaurátorského výskumu (1998).

Výskum priniesol značné množstvo nových poznatkov. Okrem detailného vyhodnotenia nálezových situá-
cií a zhrnutia výsledkov výskumu všeobecne stanovil nutnosť odstránenia premalieb nástenných malieb
a ostatných zásahov z 20. storočia.

Od roku 2001 sa etapovito realizovalo reštaurovanie objektu a jeho vytipovaných interiérových častí ako
aj prípravné reštaurátorské zásahy. Došlo k reštaurovaniu a znovuosadeniu renesančného maľovaného trá-
mového stropu, sanácii poškodených omietok interiéru, čisteniu a tmeleniu nástenných malieb, celkovej ob-
nove predsiene, vytvoreniu novej podlahy a pod. Počas týchto prác došlo k odokrytiu ďalších nových nálezo-
vých skutočností napr. dekoratívnej časti nástenných malieb nad víťazným oblúkom prekrytých stropom, fi-
gurálnej maľby Snímanie z kríža na južnej stene víťazného oblúka, niky v južnej stene svätyne, renesančnej
maľ by na zábradlí schodov kazateľnice, konsekračných krížov, drevených fragmentov pravdepodobne z pô -
vodného stredovekého stropu maľovaných šablónou a ďalších.
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Fotografia z roku 1955. Klenba svätyne – proroci
Photo from 1955. The vault of the sanctuary – the prophets

Fotografia z roku 1955. Klenba svätyne – Kristus
Photo from 1955. The vault of the sanctuary  – Christ

Fotografia z roku 1955. Stena svätyne – sv. Mikuláš
Photo from 1955. The vault of the sanctuary – St. Nicolaus

Fotografia z roku 1955. Klenba svätyne – Zvestovanie a apoštoli.
Photo from 1955. The vault of the sanctuary  – Annunciation and the apostles
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Fotografia z roku 1960. Obnova výmaľby
Photo from 1960. Renewal of the surface decoration

Fotografia z roku 1960. Stena svätyne – sv. Bartolomej
Photo from 1960. Wall of the sanctuary – St. Bartholomew

Fotografia z roku 1960. Východná stena svätyne – apoštol.
Photo from 1960. Eastern Wall of the sanctuary – apostle

Fotografia z roku 1968. Južná stena, triumfálny oblúk s pochabými  pan -
nami. Photo from 1960. Southern wall, the arch of triumph with the silly virgins
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Popis priestoru presbytéria
Svätyňa sa otvára hrotitým víťazným oblúkom, ktorý nasadá na kamennú rímsu s jednoduchým vyložením

a skosením. Na južnej strane víťazného oblúka je osadená kamenná valcová kazateľnica. Horná rímsa má sko-
senie, bubon rečniska dosadá na vyložený prstenec a podopiera ho z oboch strán kónicky sa zužujúci pilie-
rový podstavec preložený v strede plintom. Pilier stojí na kruhovej pätke. Kazateľnica je prístupná schodíkmi
z priestoru svätyne, ktoré majú vysoké plné ohradenie. 

Svätyňa je zaklenutá valenou klenbou, na severnej stene je polychromovaný portál do sakristie s lomeným
ukončením, hranu má profilovanú jednoduchým okosením s nábežníkom pri sokli. Východnú a južnú stenu
svätyne perforujú pôvodné okná – východné so stredným kamenným prútom a trojlistou kružbou a jedno-
duchšie južné, bez stredového deliaceho prúta.

Zásadná stredoveká úprava realizovaná s najväčšou pravdepodobnosťou od konca 14. storočia je zastúpe-
ná omietkovou vrstvou, na ktorej je celoplošná maliarska výzdoba prezentovaná v súčasnosti v celom rozsahu
presbytéria a lode, pričom najmä presbytérium dnes predstavuje kompletnú figurálnu výzdobu vysokej
umelec kej úrovne. V južnej stene počas reštaurátorského výskumu bola objavená nika, pravdepodobne širšej
sedílie.

Zakreslenie výzdoby svätyne – rezopohľad južný, M 1:75
Drawing of the sanctuary decoration – southern view section, scale 1:75

Zakreslenie výzdoby klenby svätyne – rezopohľad východný,, M 1:75
Drawing of the sanctuary decoration – southern view section, scale 1:75

Zakreslenie výzdoby interiéru. Hore: rezopohľad západný, detail, 
M 1:75; pod ním rezopohľad východný, detail, M:1:75.

Drawing the interior  decoration. Above: western view section, detail, scale 1:75; 
below:  eastern view section, detail, scale 1:75

partially damaged painting

damaged painting

suplemented plaster – contour
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Zakreslenie výzdoby svätyne – rezopohľad severný, M 1:75.
Drawing of the sanctuary decoration – nothern view section, scale 1:75
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Deatily „Zvestovania Panne Márii“ východnej steny presbytéria. Hore: Boh
prinášajúci Ježiška; vpravo: Panna Mária. Stav pred reštaurovaním. 
Details of „Annunciation to the Virgin Mary“ at the eastern wall of the presbytery. 
Above: God bringingthe small Jesus, right: Virgin Mary. The state before restoration

Deatil fresky z klenby presbytéria: Kristus-Pantokrator v mandorle, okolo symboly
šty roch evanjelistov. Stav pred reštaurovaním. Detail of the fresco on the presbytery vault:
Christ-Pantocrator in the mandorla, around the symbols of four Evangelists. The state before
 restoration

Popis nástenných malieb na klenbe
Nástenné maľby v interiéri presbytéria sú realizované technikou fresky súvisle pokrývajú vnútorný plášť

presbytéria a všetky plochy triumfálneho oblúka, kde sa zachovali v pomerne dobrom stave. Výmaľba pres-
bytéria obsahuje jednotne koncipovanú maliarsku výzdobu. Plocha klenby je pokrytá modrou oblohou
s centrálne umiestneným motívom Krista – Pantokratora v mandorle obklopeným symbolmi štyroch evan-
jelistov. Pri vrchole mandorly je situovaný Sv. Ján a Sv. Matúš, nižšie Sv. Marek a Sv. Lukáš. Obrazy orla
a anjela sú vložené do okrúhlych rámov s menami evanjelistov a nečitateľnými latinskými textami. Ďalšie dva
symboly, lev a býk, sú zobrazené voľne bez orámovania s nápisovými páskami len s menami  S. MARCUS  a S.
LUCAS. Vedľa symbolov evanjelistov sú v kruhovom orámovaní s latinskými nápismi umiestnené postavy cir-
kevných otcov sediacich za písacími pulpitmi – Sv. Augustín, Sv. Gregor, Sv. Hieroným a Sv. Ambróz.
V nápisoch sú latinské mená S. AVGUSTINUS, S. GREGORIUS, S. ERONYMUS,  S. AMBROSIUS a ďalšie nečita-
teťné texty. V západnej časti klenby sú zobrazené na oblohe medzi hviezdami personifikované symboly slnka
a mesiaca.

V oblúkovom ukončení východnej steny presbytéria je situovaný monumentálny výjav Zvestovania Pan-
ne Márii, ktorý je po celom obvode le-
movaný pásom, v spodnej časti obohate-
ným ľaliovým motívom v bordúre. Figu-
rálna kompozícia je maľovaná na neu-
trálnom pozadí, vľavo je zobrazená po-
stava Archanjela Gabriela s veľkými kríd-
lami prinašajúceho žezlo v tvare štylizo-
vanej ľalie. V pravej časti sedí na tróne
s architektonicky riešeným baldachý-
nom Panna Mária s rukami vystretými
pred sebou, smerujúcimi k ovorenej kni-
he. Vo vrchnej časti je zobrazená polpo-
stava Boha prinášajúceho malého Ježiš-
ka. Za trónom je kľačiaca postava slúžky
so sklonenou hlavou. Medzi postavami
Archanjela Gabriela a Panny Márie je
umiestnená váza so štylizovaným kve-
tom ľalie a nad ňou je rozvinutá nápiso-
vá páska v dvoch radoch s ťažko čitateľ -
ným latinským nápisom AVE MARIA... . 
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Východná stenu presbytéria. Detail s postavami apoštolov sv. Júda
Tadeáša a sv. Šimona. Stav pred reštaurovaním. 
Eastern wall of the presbytery. Detail with the figures of apostles St. Jude
Taddeaus and  Simon. The state before restoration

Na vnútornej strane triumfálneho oblúka
z pres bytéria je maľba s motívom štylizovanej viničo-
vej rozviliny. Obvod samotného oblúka je dekorova-
ný iluzívnym kvádrovaním v rôznych farbách s geo -
me trickými dekoratívnymi prvkami, zo strany lode
maľovaným motívom zuborezu. Spodná časť špalety
triumfálneho oblúka je odčlenená od hornej časti úz-
kou kamennou rímsou, pod ktorou sú po oboch stra-
nách maľované konsekračné kríže. Špaleta trium -
fálneho  oblúka nad rímsou obsahuje ikonografický
motív Podobenstva o piatich múdrych a piatich ne-
rozumných pannách oddelených navzájom úzkymi
pásmi s ne či ta teľnými latinskými textami. Vľavo sú
zobrazené múdre panny s ho riacimi lampami
v rukách, svätožiarami a korunkami na hlavách, vpra-
vo sú nerozumné panny s obrátenými lampami.

Popis nástenných malieb na stenách
Maliarska výzdoba stien presbytéria je rozvrhnutá

do dvoch horizontálnych pásov, ktoré sú návzájom
oddelené bordúrami s motívom ľalie a pletenca. 

Vo vrchnej časti po obvode presbytéria je súvislý
pás arkád s trojlistovými oblúkmi na tenkých stĺpi-
koch, medzi ktorými sú zobrazené postavy apoštolov
s knihami v rukách. Niektorí z nich držia osobné
 atribúty. Odetí sú v dlhých bohato riasených rúchach
a nad hlavami majú kruhové svätožiary. Hlavice stĺpi-
kov sú spojené páskami s menami apoštolov písanými
majuskulou. Na severnej stene zľava je to Sv. Júda
 Tadeáš s nápisom S. IVDA, Sv. Šimon s nápisom S. SI-
MON, ďalej nasleduje neidentifikovaný apoštol
s knihou a nečitateľným menom, potom Sv. Tomáš
s nápisom S. THOMAS a Sv. Matúš s nápisom S. MATIAS.
Na východnej stene zľava pokračuje Sv. Ján s nápisom
S. IOHANNES, Sv. Peter s ná pisom S. PETRVS, Sv. Pavol
s nápisom S. PAVLVS a Sv. Jakub mladší s nápisom S.
IACOBUS. Na južnej stene zľava Sv. Bartolomej s ná -
pisom S. BARTOLOMEV a v prie store vybúraného ba-
rokového okna dve chýbajúce postavy apoštolov. Ako
posledná postava v rade pri triumfálnom oblúku je zo-
brazený patrón kostola Sv. Mikuláš. Neurčení alebo
chýbajúci apoštoli zostávajú Sv. Ondrej, Sv. Filip a Sv.
Jakub starší. 

Medzi postavami apoštolov na východnej a južnej
stene sú situované dve pôvodné gotické okná, ktorých
špalety nesú fragmenty originálnej dekoratívnej
maliar skej výzdoby. 

Spodný pás maliarskej nástennej výzdoby tvorí po
celom obvode presbytéria nariasený záves – lambre-
kýn, na severnej stene prerušený portálom do sakris-
tie a siahajúci až po vrchol jeho lomeného oblúka. 

Východná stenu presbytéria. Detail výjavu „Zvestovanie“ s posta-
vou Panny Márie a slúžky, pod ním postavy apoštolov. Detaily apoš-
tolov. Stav pred reštaurovaním. Eastern wall of the presbytery. Detail of
the scene of Annunciation with the figure of Virgin Mary and the kneeling
servant. Below the  figures of apostles. The state before restoration 
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Špaleta triumfálneho oblúka s motívom múdrych
panien. Stav pred reštaurovaním. 

The scuntion of the arch of triumph with the motive 
of clever  virgins. The state before restoration

Triumfálny oblúk zo strany
presbytéria s motívom vini-
čovej rozviliny. Stav pred
reštaurovaním. The arch of
 triumph  from the side of the pres-
bytery with the motive of rinceau

Špaleta triumfálneho oblúka s motívom nerozum-
ných panien. Stav pred reštaurovaním. 

The scuntion of the arch of triumph with the motive 
of silly virgins. The state before restoration
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Ideový zámer reštaurovania 
bol určený predovšetkým budúcim využitím pamiatky ako živého kultového priestoru, ktorý bude aj po

reštaurovaní slúžiť pôvodnému účelu. Cieľom reštaurovania bolo dosiahnúť  kvalitatívne vyšší stupeň pre-
zentácie Národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je ukážkou stredovekého urbanistického komplexu opevnenej
 vidieckej sakrálnej stavby  s prezentáciou kvalitnej maliarskej produkcie. V zmysle stanovenej metodiky to bo-
lo obnovenie plnohodnotného a nenarušeného pôvodného stredovekého výrazu.

Reštaurovanie nástenných malieb
Výsledky nedeštruktívnych a deštruktívnych metód reštaurátorského výskumu, archívny výskum a sta -

novená metodika umožnili precizovať technológiu reštaurovania nástenných malieb v rozsahu celého  inte -
riéru kostola.

Sondážny výskum. Zľava: severná strana triumfálneho oblúka, západná stena presbytéria, východná stena presbytéria, východ. stena lode
Probe research. From left: northern side of the arch of triumph, western wall of the presbytery, eastern wall of the presbytery, eastern wall of the nave. 

Sondážny výskum. Zľava: severná stena presbytéria, južná stena presbytéria, južná stena lode
Probe research. From left: northern wall of the presbytery, southern wall of the presbytery, southern wall of the nave. 

Sondážny výskum. Zľava: severná stena lode, západná stena lode.
Probe research. From left: northern wall of the nave, western wall of the nave. 
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Sondážny výskum. Nálezové situácie
Probe research. Locations of finds
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Vľavo: Kristus-Pantokrátor v mandorle z klenby presbytéria;  hore: Zvestovanie na
východnej stene presbytéria; dole: detail pásu apoštolov a pás lambrekýnu pod

ním. Stav po očistení a vy tmelení. 
Left: Christ-Pantocrator in the mandorla on the vault of the presbytery; above: The Annunciation
to the  Virgin Mary on the eastern wall of the presbytery; below: detail of the horizontal strip with
the figures of apostles and draped curtain – lambrequin. The state after the cleaning and filling

Reštaurátorské práce začali odstránením poško-
dení súvisiacich so zavĺhaním soklovej časti muriva
s omietkami. Sanačný zásah bol realizovaný ako zo
strany interiéru tak aj zo strany exteriéru. Následne
bolo realizované prinavrátenie adhézie pôvodnej
omietky k mu rivu.

Pod sekundárne zamurovaným barokovým
 oknom v južnej stene svätyne bol objavený priestor,
ktorý pravdepodobne slúžil ako sedília. Na jeho
okrajoch sa zachovali nábehy jeho zaklenutia.
 Rekonštrukcia klenby sedílie bola realizovaná analo-
gicky podľa zachovaného zaklenutia južného okna
svätyne. Priestor barokového okna nad sedíliou  bol
celoplošne zamurovaný.

Následne bola realizovaná časovo náročná etapa
odstránenia sekundárnych zásahov – premalieb
z reštaurovania nástenných malieb zo začiatku a po
polovici 20. storočia. Tieto premaľby  mali celoploš-
ný charakter s tým, že identicky rešpektovali tvaro-
slovie zachovaného originálu. V priebehu približne
sto rokov ich existencie došlo k ich výraznej farebnej
devastácii. Už základný sondážny výskum priniesol
významné zistenie farebnej odlišnosti originálnej
vrstvy od premaľby. Zároveň potvrdil pomerne dob-
ré zachovanie nosnej omietky nástenných malieb
a ich vysokú výtvarnú kvalitu. 

S odstraňovaním premalieb boli zároveň odstrá-
nené všetky sekundárne tmely, mladšie opravy ce-
mentových omietok a ostatné nevhodne riešené zá-
sahy: vedenie elektroinštalácie a podobne.

Po komplexnom očistení nástenných malieb
v priestore svätyne, na víťaznom oblúku, na kazateľ -
nici a na portáli do sakristie bolo realizované tmelenie
chýbajúcich častí omietky a ostatných väčších či men-
ších poškodení. Charakter spracovania tmelov reš-
pektoval  lokálne zachovaný originál v jeho štruktúre
i v kopírovaní nerovností kamenného muriva  stien.
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Hore: Kristus-Pantokrátor v mandorle z klenby presbytéria;  pod ním
vľavo Zvestovanie na východnej stene presbytéria; vpravo: detail vý-

chodnej steny so Zvestovaním, pásom apoštolov a lambrekýnu. 
Stav po reštaurovaní. 

Above: Christ-Pantocrator in the mandorla on the vault of the presbytery; below
left: The Annunciation to the  Virgin Mary on the eastern wall of the presbytery;
 below right: the detail of the eastern wall with the Annunciation to the Virgin

 Mary, horizontal strip with the figures of apostles and draped curtain – lambrequin.
The state after restoration
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Chýbajúci konsekračný kríž na ľavej strane triumfálneho oblúka bol hmotovo, tvarovo a farebne rekon -
štruovaný analogicky podľa zachovaného konsekračného kríža na jeho pravej strane.

Pred retušou boli tmely farebne monochrómne upravené a následne bolo realizované  zjednotenie savos-
ti omietky a tmelov. Retuš bola realizovaná postupne od zachovaného originálu citlivým sceľovaním za úče-
lom dosiahnutia jednotného výrazu celku. Miera retuše bola počas prác konzultovaná podľa potreby s me -
todikom a zástupcami reštaurátorskej komisie z dôvodu dosiahnutia čo najoptimálnejšieho výtvarného výra-
zu. Technicky bola retuš realizovaná podľa potreby nápodobivo, miestami rekonštrukčne. V miestach veľ -
koplošných absencií originálu bola vykonaná náznakovým doplnením v zjednodušenom tvare a miernym
 farebným posunom.  Pri maliarskom prednese retuše sme podľa potreby použili čiarkovanú retuš, prípadne
celistvý farebný doplnok v zmysle vyššie uvedených kritérií.

Retuš nástenných malieb vykonali v mesiacoch január až máj 2008: akad. mal. Miroslav Šurin, akad. mal.
 Jozef Dorica, Vladimír Kubovčiak a Pavol Santa.

Použité materiály:
PLM – Al, vápenná malta, Socrat 2802 A, detergent, octová voda, Keim biosil, Keim fixatív, Paraloid B72, 
Xylén, Primal AC 33, Primal SF 016, minerálne pigmenty Kremer, akvarelové farby.
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Reštaurovanie renesančného arkiera meštianskeho Ebnerovského domu
na Námestí SNP č. 22 v Banskej Bystrici 
Akad. soch. Ivan Škandík, Mgr. art. Jan Janda

Úvod
V roku 2006 bol realizovaný reštaurátorský výskum a následne aj reštaurovanie fasády Ebnerovho domu

spolu s jeho arkierom. Dom sa nachádza na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Tvorí súčasť radovej zástavby, kto-
rá ho uzatvára zo severozápadnej strany. Je štvortraktový priechodného typu, štvorpodlažný, podpivničený
pod hlavnou budovou. Jeho hlavná fasáda je orientovaná do námestia. Celkový dnešný výraz dostal prestav-
bou v druhej polovici 19. storočia s plným rešpektovaním renesančného arkiera. Dominantu výzdoby hlavej
fasády tvorí renesančný arkier z roku 1636 pripisovaný majstrovi Weinhardtovi zo Spišských Vlachov, kto-
rý je koncipovaný v slohu vyspelej severotalianskej renesancie.

História
V roku 1626 zachvátil Banskú Bystricu rozsiahly požiar,

po ktorom nasledovala obnova mesta s čulou stavebnou
aktivitou a v jej rámci prestavali aj priečelie Ebnerovho do-
mu. Výskumom a nálezmi bolo potvrdené východné náro-
žie neskorogotického domu v severovýchodnom trakte
s neskorogotickým sedlovým portálom a tordovanými pät-
kami v prechodovej chodbe a ďalšími fragmentárnymi ná-
lezmi. Dom prešiel viacerými úpravami, ale až veľkou re-
nesančnou prestavbou bol na pravej strane hlavnej fasády
osadený renesančný  arkier. Po ďalšom požiari v roku 1761
boli pôvodne – pravdepodobne – trámové stropy na dru -
hom poschodí  nahradené kamennými klenbami. Rozsiah-
lymi prestavbami prešla budova v druhej polovici 19. a za -
čiatkom 20. storočia. Prestavby realizované na stavbe
v dru hej polovici 20. storočia mali devastujúci a neslohový
 charakter.

Podľa signatúry na strednom pilieri dielo – portál s ar -
kierom – vytvoril v roku 1636 sochár Ján Weinhart zo Spiš-
ských Vlachov (IOHANNES WEINHART OALASIENSIS
SCVPLSIT 1636). Ján Weinhart sa vyučil v dielni svojho

otči ma W. Köninga v Mní-
chove. Počas vandrovky sa
na podnet Turzovskej rodi-
ny usadil v Spišských Vla-
choch. Na Spiši začal pôso-
biť ešte v prvom desaťročí
17. storočia. Svoju činnosť
vyvíjal v oblasti turzov -
ských politicko-ekono mic -
kých záujmov na Spiši aj
v Banskej Bystrici (činný
1636 – 1652). Názorovo vy  -
šiel zo severonemeckej vý-
tvarnej tvorby, ovplyvne-
nej najmä manierizmom.
Je popredným reprezen-
tantom neskororenesanč-
nej tvorby na Slovensku.
Predpokladá sa, že v Ban-
skej Bystrici je autorom aj
Náhrobku J. Frisowitza (1620, fasáda Kostola sv. Kríža), a Náhrobku H. Thie-
leho (1638, fasáda Kostola Nanebovzatia Panny Márie, tzv. farský). K jeho prá-
cam niektorí bádatelia zaraďujú aj krstiteľnicu z Kostola sv. Kríža v Banskej
Bystrici (1652). Medzi jeho práce treba zahrnúť aj dve pamätné dosky zapus -

tené do fasády prízemného domu na  Hviez -
doslavovej ulici v Spišských Vlachoch.

Kresba arkiera z roku 1880
Drawing of the oriel from the year 1880

Fotografia z konca 19. storočia
Photograph from the end of the 19th
 century
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Banskobystrický ar-
kier má síce konzervatív-
ny ráz, pretože sochár pre-
berá formy, mieša štýly,
používa grafické predlo-
hy, ojedinelý je však ikono-
grafický program výzdoby.
Po prvýkrát sa tu v de ji -
nách slovenského sochár-
stva 17. storočia objavujú
aj témy z antického sveta.
Na čelnej strane parapetu
umiestnil tvorca dva prí-
behy z Líviových rímskych
dejín: Marcus Curtius
a Mu cius Scavolea. Na
bočné steny umiestnil for-
mou typologického para-
lelizmu postavy Starého
zákona: Dávida s hlavou
Goliáša a Juditu s hlavou
Hloferesa. Obe starozá-
konné postavy určuje iba
uvedený atribút na relié-
foch. Antickou tematikou
zobrazil aj príbehy Mucia
Scaevolu (sám si páli ruku
pred vládcom, aby dokázal
svoju nebojácnosť) a Cur -

tia (vrhá sa do priepasti). Postavy sú vyjadrením
cnos tí jedinca, pričom reliéfy s antickou tematikou
dokonca zdôrazňujú sebaobetovanie pre záchranu
iných. Preto sa predpokladá, že vlastníkom domu
mohol byť popredný patricij či člen mestskej samos-
právy.

Rešt aurátorský výsk um
Cieľom reštaurátorského výskumu bolo získať ob-

jektívny obraz o stave a druhu povrchových vrstiev
a materiálov, ich fyzikálny materiálový stav, určenie
a realizáciu predchádzajúcich stavebných a reš tau -
rátorských zásahov, určenie pôvodnosti diela, signa-
túr, korektúr a doplnkov. 

Na dosiahnutie požadovaných výsledkov sme pou-
žili nasledovné metódy výskumu: 

a) obhliadkový výskum, 
b) sondážny výskum, 
c) petrografický rozbor kameňa. 
Realizovaný výskum priniesol poznatky o stave ka-

meňa, ktorý bol narušený pôsobením nepriaznivých
poveternostných vplyvov a dochádzalo k jeho degra-
dácii a rozdrobeniu, pričom sa strácal reliéf výzdoby.
Kameň bol poškodzovaný aj neustálim pôsobením
vodorozpustných solí. Preto sa v roku 1969 uskutoč-
nilo reštaurovanie arkiera. Z tohto zásahu sa na relié-
foch objavujú tvarové doplnky (tmely), ktoré boli
však na viacerých miestach uvoľnené od podkladu
a nevyhovovali ako po farebnej stránke, tak po strán-
ke technologickej (neboli paropriepustné). 

70 I. Škandík – J. Janda: Reštaurovanie renesančného arkiera Ebnerovského domu v Banskej Bystrici

Fasáda Ebnerovho domu. Stav pred reštaurovaním. Façade of the Ebner’s house. The state before restoration
Dole: grafické znázornenie sekundárnych zásahov. Below: graphic definition of the secondary interventions

Stĺp arkiera. Zľava doprava: stav pred reštaurovaním, po očistení,
po vytmelení, po reštaurovaní. Oriel column. From left to the right:

the state before restoration, after cleaning, after filling and after restoration

�
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Obhliadka kamenných prekladov okien od-
halila ich popraskanie, ktoré spôsobil neprimeraný
tlak sekundárne pristavanej striešky a klenby arkiera. 

Sondážnym výskumom sme odhalili niekoľko
sekundárnych farebných vrstiev a hrubú vrstvu de-
pozitu. Jedna sa nachádza na celom povrchu
a ostatné len lokálne, ale originálnu farebnú úpravu
sa nepodarilo identifikovať. Preto je pravdepodob-
né, že kameň bol prezentovaný bez polychrómie.
Spornou sa javila jedine celoplošne nanesená tmavo-
bordová farebná vrstva, ktorá sa na niektorých mies-
tach nachádzala priamo na kameni, no realizovaním
ďalších sond bola odhalená aj na sekundárnom bie-
lom vápennom nátere, čo ju zaradilo medzi sekun-
dárne vrstvy. Ako sekundárne boli identifikované aj
pilastre a stĺp nachádzajúce sa v spodnej časti oste-
nia zdvojeného vstupu arkiera. Kamene pilastrov
a stĺpa neboli z identického materiálu, nachádzali sa
tu rôzne profilácie a pravdepodobne neboli určené
arkieru. Ich nesúrodý tvar bol korigovaný tehlovým
murivom. Tieto články, osadené pri stavebných úpra-
vách pred rokom 1915, prekrývali primárnu profilá-
ciu. Jedným z hlavných cieľov sondážneho výskumu
bolo definovanie fasádnej vrstvy súvisiacej
s renesančným arkierom. No napriek tomu, že bola
odhalená (s atikou a zuborezom) nebolo možné ju
prezentovať, nakoľko sa zachovala iba vo fragmen-
toch a v minulosti došlo k zmene veľkosti okenných
otvorov. Pri sondáži sa ukázali ako sekundárne po-
stranné pseudorenesančné terakotové rastlinné mo-
tívy a celé zastrešenie arkiera vrátane jeho tehlového
tympanonového ukončenia. Táto nadstavba spôsobi-
la už spomínané statické poruchy na horných pre-
kladoch pôvodných okien. Skúmaním archívnych
materiálov z fondov Budapeštianskeho pamiatkové-
ho úradu sa nám podarilo získať kresbu arkiera
z konca 19. storočia, ktorá dokumentuje stav arkiera
pred jeho prestavbou v druhej polovici 19. storočia.
Túto kresbu iba podporuje neskôr objavená fotogra-
fia z roku 1880.

Arkier Ebnerovho domu. Stav pred reštaurovaním.
The Oriel of the Ebner’s house. The state before restoration
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Detail reliéfnej výzdoby arkiera. Zľava doprava: stav pred reštaurovaním, po očistení, po vytmelení, po reštaurovaní. 
Detail of the oriel rielief decoration. From left: the state before restoration, after cleaning, after filling and after restoration

Stredová časť arkiera. Vľavo: stav pred reštaurovaním, vpravo stav po reštaurovaní. 
Central  part of the oriel. Left: the state before restoration, right: the state after restoration

Petrografický rozbor kameňa nám priblížil percentuálne zastúpenie komponentov pieskovca a to:
 kremeň 50,5 %, živce 11,0 %, karbonáty 23,0 %, základná hmota + tmel 15,5 %. Vek pieskovca zaradil medzi
 treťohorné neogéne sedimenty s možným miestom výskytu v oblasti západného Slovenska, napríklad oblasť
Trstína.

Celý výskum analyzoval vývoj domu od obdobia gotiky až do súčasnosti a na jeho základoch sa stanovil
 postup ďalšieho reštaurovania, pretože predchádzajúce snahy o reštaurovanie nespôsobili zásadné zmeny vo
výtvarnom riešení či zmene charakteru diela. 

Významné boli nálezy fotografie a kresby z 19. storočia, ktoré nás viedli k nutnosti realizácie zmeny
 zastrešenia arkiera do pôvodného tvaru valbovej strechy. Jedná sa o jedinú výraznú zmenu v celkovom
 výraze domu.
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Strecha arkiera. Stav pred reštaurovaním
Roof of the oriel. State before restoration

Stav po odstránení sekundárnej klenby arkiera.
State after removal of the secondary vault of the oriel

Rekonštruovaná strecha arkiera pred patinovaním.
Reconstructed roof of the oriel before the aplication of patina

Stav po odstránení sekundárnej strechy arkiera
State after the removal of the the secondary roof of the oriel

Zbornik REMATA 2008 vnutro:Zbornik BB/2007  6.9.2009  23:54  Stránka 73



74 I. Škandík – J. Janda: Reštaurovanie renesančného arkiera Ebnerovského domu v Banskej Bystrici

Výmena kamenných článkov.
Changing of the stone parts

Priebeh rešt aurovania
Reštaurovanie arkiera malo za cieľ v čo najväčšej

možnej miere na kamennom objekte ako celku odstrá-
niť príčiny a doterajšie následky korózie – rozpadu
a zabezpečiť, aby čo najlepšie do budúcna odolával
ďalším  negatívnym vplyvom prostredia. Preto bolo nut-
né realizovať odstránenie novotvaru tympanónu
z tehlového muriva z obdobia secesných úprav
a následne realizovať jeho rekonštrukciu v tvarom
riešení valbovej strieš ky podľa už spomínanej kresby
a fotky. Ako krytina na zastrešenie bola použitá meď
s pa tinovanou úpravou jej povrchu do farebnosti oxi-
du. Pred opätovným zastrešením boli sanované
kamenné články prekladov  okien lepením a vy stužené
nerezovou armatúrou. V spodných čas tiach arkiera
najmä v miestach zdvojeného  vcho du boli nahradené
pilastre a časť stĺpa tvarovou a materiálovou rekon -
štrukciou originálu. Celá plocha kameňabola očistená
od hrubého nánosu depozitu a sekundárnych fareb-
ných vrstiev ako aj od nevyhovujúcich tmelov z pred -
chádzajúceho reštaurovania. Aby nedošlo k poško -
deniu povrchu kameňa pri čistení, boli na ňom lokálne
ponechané zvyšky tmavobordovej sekundárnej fareb-
nej vrstvy. Tá kvôli svojmu zloženiu (obsahovala kaze-
in) natoľko priľnula k pokladu, že ho pri pokuse od-
strániť ju z povrchu strhávala zo sebou. 
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Arkier. Stav po reštaurovaní.
The oriel. The state after restoration

Fasáda Ebnerovho domu. Stav po reštaurovaní.
Façade of the Ebner’s house. The state after restoration

Po očistení bolo potrebné v spod -
ných častiach uskutočniť odsolenie
kameňa zábalmi buničitou vatou. Po
vyschnutí kamennej hmoty bola hmo-
ta kameňa napustená spevňovacím
petrifikačným prostriedkom na báze
organokremičitanov. Tvarová rekonšt-
rukcia detailov a celkov bola prevede-
ná použitím umelého kameňa v štruk -
túre zhodnej s doplňovaným materiá-
lom. Farebnosť použitého materiálu
tmelu sa zjednotila z ori ginálom ná-
podobivou retušov. Povrch kamennej
hmoty arkiera bol na záver reštaurá-
torských prác upravený hydrofóbnym
náterom.

Reštaurovaním sme sa snažili
 zachrániť a predĺžiť životnosť kul -
túrnej pamiatky – nesko rorene sanč -
ného arkiera. Arkier sa stal prirodze-
nou súčasťou secesnej fasády Ebne-
rovho domu.
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Světelský oltář, monumentální řezbářské dílo přelomu středověku a novověku, patří nesporně
k ojedinělým uměleckým fenoménům, jenž svým významem překračuje rámec Moravy, kde se dnes nachází,
či historických zemí Koruny české, kam se ostatně (díky Liechtensteinům) dostal až v roce 1857. V případě to-
hoto mimořádného díla jde o výsledek uměleckého vývoje ve fázi posledního vzedmutí gotické imaginace, jež
však současně již nesporně čerpala z čerstvých renesančních zdrojů Itálie. Zároveň jde o projev mimořádné
řemeslné virtuozity, která v této vrcholné podobě stěží nachází paralely.1) Předem je však vhodné uvést, že
označení oltář sice odpovídá současné i částečně předchozí funkci díla, jež je ovšem pouhým torzem – frag-
mentem oltáře původního, jenž vznikl jako hlavní oltář světelského klášterního kostela (Zwettl, česky Světlá,
Dolní Rakousy, cisterciácký klášter). V jeho současné podobě jde o (částečně doplněné) retabulum, zbavené

křídel; predela a především mohutný nástavec s figurální kompo-
nentou, žel, zanikly.

Světelskému oltáři byla v předchozím století (a částečně již ve sto-
letí 19.) věnována značná pozornost, lze však zároveň říci, že pod-
statný posun v poznání tohoto díla přineslo právě prozatím posled-
ní restaurování tohoto díla v letech 2006 – 2007 a jemu v poslední
čtvrtině 20. století a na začátku třetího tisíciletí předcházející res-
taurování oltářů, jež je možné zařadit do stejného časového a stylo-
vého kontextu.2) Tím se též odhalily nové pohledy na historickou a
uměleckohistorickou stránku díla, jež byly zkoumány současně
se zmíněnými akcemi restaurování. V rámci restaurování se také
uplatňovaly nové metody zkoumání, umožňující získání exakt ních
výsledků hlavně v oblasti technologií a materiálů.

Aktuální aspekty tohoto fenoménu byly předmětem symposia Svě-
telský oltář v kontextu pozdně gotického umění střední Evropy,
jež proběhlo v červnu 2007 v Mikulově. Jeho hlavním tématem  bylo
určení místa Světelského oltáře v kontextu dobové řezbářské pro-
dukce, obecněji též evropského výtvarného umění; v neposlední
 řadě bylo předmětem zájmu jeho poslední restaurování a zároveň
komparace s obdobnými příklady. Po dobu jed noho roku též probí-
hala na zámku v Mikulově výstava Příběh res tau rování Světelského
 oltáře, v jejíž rámci bylo právě možné průběh restaurování – obmě-
nou jednotlivých částí (postupnou výměnou nerestaurovaných za
restaurované) – sledovat. Pro odborníky a zájemce z řad veřejnosti
se tak naskytla jedinečná příležitost pro detailní studium díla, všech
částí sochařské výzdoby, z bezprostřední blízkosti. V době konání
symposia výstava (a zá roveň závěrečná fáze restaurování) ještě pro-
bíhala, i účastníci této akce pořádané ve spolupráci Národního
 památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně a Re-
gionálního muzea v Mikulově se tedy mohli s vět ši nou demontova-
ných prvků retabula (teda prakticky celou figurální výzdo bou a dal-
šími prvky scény retabula doplňujícími) zblízka a detailně seznámit.

Cílem tohoto příspěvku však není kompilace mimořádně podnět-
ných příspěvků symposia ani úplné popsání procesu restaurování, k čemuž by ostatně vymezený čas nemohl
zdaleka postačovat. Jde především o stručné poukázání na zásadní umělecko-historické a památkářské aspek-
ty, jež spolu s aspekty restaurátorskými vedly ke stanovení restaurátorské koncepce a intervence, a avizovat
sborník symposia, jenž by měl vyjít ještě v roce 2008. Zde budou prezentovány výsledky bádání předních
 evropských znalců umění 16. století a historiků spolu se zkušenostmi restaurátorů Světelského oltáře i ob-
dobných děl v zahraničí. Budiž předesláno, že důvodem pro započetí restaurátorských prací bylo přímé ohro-
žení díla, dané především působením dřevokazného hmyzu i plísní, částečně též rozesycháním spojů a s tím
spojenými dopady na jeho stabilitu. Restaurátorské práce provedla skupina restaurátorů vedená akad. mal.
 Zlatou Dobošovou, jejími spolupracovníky byli MgA.  Jakub Hamsík, MgA. Jáchym Krejča a Václav Veřtát.

76 Z. Vácha: Restaurování Světelského oltáře – fenomén evropského umění přelomu gotiky a renesance

Restaurování Světelského oltáře – fenomén evropského umění 
přelomu gotiky a renesance

(poznámky k restaurování v letech 2006 – 2007)
Dr. Zdeněk Vácha, Česká republika

Perokresba oltáře v původní situaci presbytáře
klášterního kostela (cca 1630 – 1640)

Pendrawing of the altar in its original location in the
presbytery of monastery church (ca 1630 – 1640)

1) O významu oltáře z pohledu dějin umění mj. svědčí skutečnost, že byl zahrnut do výběru nejvýznamnějších  
vyřezávaných oltářů období gotiky – Kahsnitz, R.: Die großen Schnitzaltäre. Spätgotik in Süddeutschland, Österreich, 
Südtirol. München 2005.

2) Zejména oltáře z Mauer bei Melk, Kefermarktu a Heiligen Blut.
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Skupina apoštolů u hrobu. Stav před restaurováním
Group of the Apostles by the Holy grave. The state before restoration

Úvodem stručně několik základních informací.

� Oltář Nanebevzetí Panny Marie, zvaný Světelský, je umístěn jako boční v řk. kostele sv. Barbory v Adamově
u Brna. Název Světelský je odvozen od původního umístění; byl hlavním oltářem cisterciáckého kláštera 
ve Světlé.

� Do Adamova se dostal až v roce 1857, kdy jej od vídeňského starožitníka Georga Placha zakoupil Alois kní-
že z Liechtensteinu a věnoval nově postavenému kostelu sv. Barbory, jehož byl patronem.

� Po krátkou dobu po zakoupení Plachem byl oltář umístěn jako boční v augustiniánském kostele ve Vídni, 
do držení starožitníka se dostal přes různé prostředníky poté, co jej v roce 1852 nabídl ke koupi světelský 
opat Augustin Steininger. Důvodem byla údajná finanční tíseň kláštera.

� První zásadní změna v existenci tohoto díla nastala již v 18. století, hlavní oltář připadal řeholníkům 
staromódní („altväterlich“), proto jej při barokní přestavbě chrámu nahradili oltářem novým. Byl 
demontován a přemístěn do boční kaple Všech svatých, kam se ovšem vešlo pouze retabulum. Zbytek, 
predela, boční křídla skříně a především mohutný nástavec s další bohatou reliéfní a skulpturální 
výzdobou  patrně úplně zanikly. Z doby kolem roku 1630 pochází perokresba zpodobující oltář (jako 
jediná známá) v původním rozsahu na svém původním místě.

� Vznik oltáře zůstává bez oporných bodů co do přesného určení jeho doby a autorství. Dle dendrochrono-
logické analýzy skříně (Znalecký posudek na dendrologický rozbor skříně retabula Světelského oltáře 
v kostele sv. Barbory v Adamově u Brna, okr. Blansko, Ing. Josef Kyncl, Brno 2006) lze vznik oltáře 
(ale spoň skříně, jednotlivé části figurální výzdoby mohly vznikat již dříve) klást po roce 1517 – tradičně je 
počátek prací kladen k roku 1516 a jejich trvání předpokládáno na cca 10 let. Objednatelem byl tehdejší 
světelský opat Erasmus Leisser, jmenovitě je z pramenů znám jen jeden jeho spolutvůrce, a to Andreas 
řečený Morgenstern z Českých Budějovic; patrně však zhotovil právě pouze jeho skříň. 

Oltář byl prokazatelně v minulosti opakovaně rozebrán a opět složen, opravován a doplňován. Poslední
restaurování proběhlo (po rozebrání v roce 1944 a uložení v hrobce klášterního kostela ve Vranově u Brna)
v roce 1947 v dílně bratří Kotrbů v Brně.
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K podobě ret abula
Obdélníková skříň s obloukovým ukončením a s kýlovitým vimperkovým ukončením s vrcholovou kytkou

má rozměry 868 x 372 cm. Celkově obsahuje 51 celých postav, poprsí či hlav. Vnitřní rám je obohacen osmi
drobnějšími figurami světic a světců, částečně doplněnými při opravě v 19. století. Novodobá je též mensa,
predela, svatostánek a části vnější architektury skříně včetně obou archandělů, vše v pseudogotickém, tedy
napodobivém, výtvarném názoru. Skříň retabula je zhotovena z jedlových fošen, do nichž jsou zadlabány ko-
vané skoby, zajištěné zezadu kovanými klínky. Ty sloužily k zavěšení dekorace retabula. Drobné řezby archi-
tektury jsou z lipového dřeva. Z lipového dřeva jsou zároveň všechny figurální řezby oltáře a doprovodné prv-
ky, rozměrnější kompozice jsou slepovány z více kusů – bloků (rozměrné řezby jsou navíc zpevněny železný-
mi pasy, sponami a vruty) a ze zadní strany odlehčeny vydlabáním.

K ikonograf ii
Centrální scénou oltáře je Nanebevzetí Panny Marie. Ve spodní části (sféře pozemské) je kolem hrobu

Panny Marie soustředěna skupina 12 apoštolů, nad nimiž se na oblaku (nadzemská sféra) ve společnosti
 andělů vznáší klečící Panna Maria v gestu modlitby. Součástí andělských kůrů je postava tzv. gnóma, jedné

z nejcharakterističtějších figur
oltáře (andílek – skřítek drží
ořech), jemuž bývá, stejně jako
figuře muže s perlovou čepicí
vpravo, připisována řada význa-
mů. Nad Pannou Marií, střední
vrstvou kompozice, se nachází
oblouk duhy a další vrstva obla-
ků se skupinou pějících andílků.
V horní – nebeské sféře – je sku-
pina nejsvětější Trojice (v ojedi-
nělé podobě tří mužských figur,
pojatých téměř zcela totožně);
koruna držená Kristem a Du-
chem svatým přitom výjev sbli-
žuje se scénou Korunování Pan-
ny Marie. Plocha vrcholu retabu-
la je vyplněna baldachýnem,
v němž lze spatřovat symbol ne-
be. Scény retabula jsou vloženy
do rámce kořenů a kmenů
stromů (dubů), což souvisí
s fun dační  legendou kláštera,
hovořící o jeho založení Had -
marem z Kuen ringu na místě,
kde po zjevení Panny Marie na-
razil první den roku 1138 na
kvetoucí dub.

Ke kontextu
Světelský oltář patří ke skupi-

ně pozdně gotických oltářů, při
nichž se dala přednost pohledo-
vým kvalitám materiálu na úkor
polychromie, jež převažovala
prakticky celý středověk. Vidíme
zde dílo, jehož výtvarný účin
spočíval ve způsobu opracování
dřeva a jeho povrchové úpravě
(zde je potřeba s největší prav -
dě podobností počítat s napou -
ště ním – mořením, cizelováním
a patrně též leštěním), zlacení
a po lychromie se uplatňují  jako 

Detail hlavy apoštola. Stav před restaurováním
Detail of Apostle’s head. The state before restoration
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Detail zadní stěny skříně retabula s železnými konzolami pro zavěšení sochařské výzdoby (v průběhu prací). 
Detail of the back wall of retable with iron brackets for hanging up of sculptural decoration (during the restoration works)

3) Koller, M. – Paschinger, H. – Richard, H.: Untersuchungen und Materialanalysen zur Farbigkeit von Raumschale und 
Schnitzretabel in Mauer bei Melk. Der Schnitzaltar von Mauer bei Melk. Red. Arthur Saliger, Wien 1997, s. 2 – 3.

4) Koller, M.: Der Schnitzaltar von Mauer bei Melk. Ausstellung und Forschungskolloquium, Österreichische Galerie 
Belvedere, Wien, April/Mai 1997. Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 1997, s. 453 – 456.

5) Porubovič, J. – Brázdilová, M.: Traktát o reštaurovaní oltára sv. Juraja z rímsko-katolíckeho Kostola sv. Juraja vo Svätom 
Jure. Zborník prednášok druhého ročníka seminára o reštaurovaní, Bratislava 2004, s. 12 – 18.

subtilně akcentující výtvarný prostředek. I s polychromií se však pracuje dvojím způsobem – jednou jako
s krycí vrstvou, podruhé jako s barevnou lazurou dovolující variabilitu intenzity zabarvení podkladu.

Navzdory jedinečnosti Světelského oltáře, dané především zmíněnou výtvarnou kvalitou a virtuozitou
 provedení, není toto dílo bez přímých analogií ze stejné doby, doby přechodu od gotiky k renesanci. Existuje
řada oltářů, jejichž výtvarný účin je rovněž založen na optických kvalitách materiálu, z něhož jsou vyrobeny.
Tato volná skupina oltářů se začíná konstituovat patrně někdy po polovině 15. století a v linii Niklas Gerhaert
– Tilman Riemenschneider – Veit Stoß – Monogramista IP a jejich následovníků dokonce přežívá až do 17. století.

Nejbližší Světelskému oltáři, dobou vniku a rovněž geograficky, je dřevěný „holzsichtig“ oltář z Mauer bei
Melk. Též díky jeho restaurovaní, jež proběhlo v restaurátorských dílnách rakouského Spolkového památko-
vého úřadu v letech 1996 – 1997, bylo možné již před započetím prací na Světelském oltáři některá výcho-
diska blíže analyzovat a metodické či technologické otázky konzultovat. Jde o mariánský oltář, vzniklý kolem 
roku 1509, jehož pojetí, trochu paradoxně v pokročilejším renesančním pojetí (zejména architektonickým
rámcem), s napouštěním pohledového povrchu dřeva klihem živočišného původu3) a akcentující polychromií
(oči, rty, lemy, oblaka) je Světelskému oltáři blízké.4)

Tento výtvarný názor se neomezil pouze na řezbářské práce, též ve skupině kamenných děl vídeňské
 provenience nacházíme užití stejného principu, výtvarného účinu počítajícího s monochromním pojetím
(„Steinfarbe“) v kombinaci s barevnými akcenty včetně zlacení. Z nich je potřebné zmínit v našem kontextu
především oltář sv. Jiří ze Svätého Jura u Bratislavy (Jurský oltár), který byl restaurován v roce 1992.5) Oltář
s nalezeným datováním 1519 byl původně opatřen nátěrem světle béžové barvy, strukturou a barevností
 blízkým kamennému materiálu, se zlacenými prvky. Jurskému oltáři je podobný především oltář sv. Anny
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z Arcidiecézního muzea (původně z augustiniánského kostela) ve Vídni 6) a dále hlavní oltář zámecké kaple
v dolnorakouském Sierndorfu. Ve stejné kapli se nachází (doposud v této souvislosti nezmiňované) dílo, u ně-
hož můžeme předpokládat stejného mistra jako u Jurského oltáře; jde o torzo kamenného oltáře vyhotovené-
ho pro Wilhelma z Zelkingu, se zobrazením pěti světic (sv. Uršula, Markéta, Kateřina, Barbora a Apolónie).

Ve stejné době, tedy v desetiletích kolem přelomu 15. a 16. století, se rovněž u architektury upouští od
 pestré polychromie ve prospěch působení holého kamene či imitace jeho jednotné barevnosti ve zvoleném
odstínu (steinsichtig/steinfarbig)7), což se uplatňovalo i v natíraných architektonických prvcích (klenební
žebra, přípory) či malovaných dekoracích (iluzivní bosáž apod.) interiérů, u nás kupř. v kapli sv. Šebestiána
(opatské kapli) premonstrátského klášterního kostela ve Znojmě-Louce s datováním úpravy do roku 1487.

6) Kálmán, J.: Viedenský blíženec jurského oltára. ARS 77/81, 1 – 4, Bratislava, s. 258 – 263.
7) Dle klasifikace M. Kollera.

Skupina Nanebevzetí Panny Marie v ateliéru, po vyjmutí ze skříně
Group of the Assumption of the Virgin Mary in a studio, after removing from the altar box
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Centrální scéna Nanebevzetí Panny Marie. Stav po restaurování
Central scene of the Assumption of the Virgin Mary. The state after restoration

K metodě rest aurování
Je možné říci, že v případě Světelského oltáře jde o dvojnásobné torzo. Jednou pro skutečnost, že se jed-

ná o pouhou část původního díla – retabulum bez křídel, potom dále pro skutečnost, že v průběhu existen-
ce došlo i v zachované části k řadě ztrát, redukcí (částečně s opětovnou náhradou, kupř. v případě skulptur
bočních rámu).

Po vyhodnocení celku bylo rozhodnuto, že bude v zásadě respektován torzální stav původních částí oltá-
ře, u novodobých částí (mensa, predela, svatostánek apod.) však bude obnovena integrita doplňků, což zna-
menalo doplnění chybějících detailů včetně povrchové úpravy, převážně zlacení. Výjimku tvořily nalezené
oddělené fragmenty a náprava situací, kdy v minulosti byly oddělené/ulomené části připojené nesprávně.

Prvním krokem, po dílčím výzkumu na místě a odstrojením oltáře, bylo jeho ozáření – radiační ošetření
(Ústav radiačně chemických technologií a biomateriálů Veverská Bitýška), skříň, jež zůstala na místě, byla
ošetřena fungicidními a insekticidními prostředky. 
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Pějící andílci skupiny Nanebevzetí Panny Marie. Stav po restaurování
Singing angels from the Group of the Assumption of the Virgin Mary. The state after restoration

Současně – v počátcích a v průběhu celé akce probíhal chemicko-technologický průzkum (Dorothea
 Pechová) a prvková analýza elektronovým mikroskopem ve spojení s mikrosondou (SEM/EDAX) prostřednic-
tvím pracoviště Geologického ústavu Akademie věd ČR v Praze, Ing. A. Langrová. Přenosným XRF analyzáto-
rem (Dr. Hradilová, Dr. Hradil, laboratoř ALMA) bylo zkoumáno původní stříbření.

Následovalo čištění a celoplošné zeslabování šelakových vrstev z posledního restaurování. Na základě
 dalších průzkumů bylo mj. konstatováno, že původní polychromie je pouze torzální, azurit slabě pojen a jeho
překryv v minulosti proveden pruskou modří. Lokální petrifikace řezeb, ztížená lakovými vrstvami, byly
 provedena Paraloidem B-67 a B-72, petrifikace skříně, mensy a pseudogotických dekorací, byla, tam kde to
 bylo nutné, provedena kalafunou. Spoje byly lepeny adhezivem Acrylkleber 498-20X, jež bylo použito i pro
špány. Defekty byly lokálně tmeleny voskopryskyřičným tmelem a povrch řezeb sjednocen tenkou vrstvou
 damarového laku. Pouze však tam, kde to vyžadovaly suché a matné části povrchu, tedy lokálně. Retuše byly
prováděny barvami Maimeri.

V současnosti je oltář instalován opět v adamovském kostele (blíže na www.adamov.name).
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Blok dvojice apoštolů (po vyjmutí z oltární skříně umístěn v ateliéru, zadní pohled)
Block of the couple of Apostles (after removing from the altar box placed in a studio, rear view)
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Celkový pohled na oltář v Adamově. Stav po restaurování
General view of the altar in Adamov. The state after restoration
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Problematika reštaurovania maľovaných textílií.
Technické a estetické špecifiká zásahov. Príklady realizácií

Elica Cvetkova, Ph.D., Bulharsko
Preklad z anglického jazyka: Mgr. art. Barbara Davidson

Téma Problematika reštaurovania maľovaných textílií je v ostatnom čase stále častejšie diskutovanou v od-
borných kruhoch a bola zaradená do programov mnohých vedeckých sympózií a stretnutí. K ošetrovaniu
týchto delikátnych objektov sa už tradične pristupuje veľmi opatrne, ale až donedávna boli považované len za
„výnimky“ v reštaurátorskej práci. Keďže pomerne málokedy vstupujú do reštaurátorských laboratórií je ich
veľká typologická, technická a technologická rôznorodosť len slabo preštudovaná. Okrem toho, vo väčšine
prípadov nie je vopred stanovená metodika zásahov, čo spôsobuje nedorozumenia a ťažkosti pri práci. To je
dôvod prečo sa odborníci často zdráhajú pracovať na takýchto projektoch a zdá sa, že inklinujú k narábaniu
s nimi podľa svojej vlastnej odbornej kompetencie. Voľba prístupu k zásahom je v závislosti od percentuálne-
ho pomeru textilných a maliarskych komponentov výtvarných diel a podľa ich funkčných vlastností (špeci-
fických pre diela úžitkové alebo diela výtvarného umenia). Na základe tohto sú textílie s maľovanou dekorá-
ciou ošetrované rozdielne – častejšie ako historické textílie a niekedy ako maľby na textilnom nosiči. V oboch
prípadoch je časť ich špecifického charakteru ignorovaný, pretože sú porovnateľné s klasickými maľbami na
plátne len v technickom zmysle, zatiaľ čo ich analógia k umeleckému textilu je skôr v ich funkčnosti. Skutoč-
nosť, že osobitý charakter týchto objektov je len čiastočne zohľadňovaný často spochybňuje úspešnosť a ade-
kvátnosť reštaurátorských zásahov. Po tom, čo na existenciu týchto problémov bolo upozornené a venuje sa
im pozornosť, je jasné, že by sa už nemali ignorovať.

Maľované textílie sú zvyčajne klasifikované podľa ich funkčnej špecifikácie ako artefakty cirkevného, spo-
ločensko-historického, etnografického, scénografického a typicky výtvarne umeleckého charakteru. Ich tech-
nická a technologická diverzita je aj výsledkom individuálneho alebo kombinovaného použitia maľby, grafiky,
tlače a metalizačných techník ako aj iných pomocných dekoratívnych techník. Vzhľadom k skutočnosti, že
väčšina maľovaných textílií, ktoré sa reštaurujú je dekorovaná len maliarskymi prostriedkami, táto prednáška
sa zameriava na problematiku maľovaných diel. Na niektorých artefaktoch je maľba kombinovaná s grafickou
kresbou a nápismi, tlačenými motívmi (viac- alebo jednofarebnými), kovovými krytmi a vláknami, výšivkami,
korálikmi, flitrami, aplikáciami atď. Kombinované použitie rozličných techník výtvarného dizajnu podstatne
komplikuje reštaurátorské zásahy na tomto type objektov a uvedomujúc si limitovanosť tejto prednášky ne-
budem sa ním zaoberať.

Koncentrujúc moju pozornosť na artefakty s maľovanou dekoráciou musím upozorniť na malý rozdiel
medzi zmyslom, ktorý tu dávame výrazu „maľované textílie“ a zmyslom v ktorom ho používajú niektorí iní
 autori. Podľa nich maľované textílie sú len čiastočne dekorované artefakty a pod farebnou vrstvou v zdobe-
ných miestach môže alebo nemusí byť použitá podkladová vrstva. Táto štúdia berie do úvahy obe, úplne ale aj
„iba“ čiastočne zdobené diela bez podkladovej vrstvy. Pozornosť venujem tiež čiastočným dekoráciám s pod-
loženou podkladovou vrstvou, ale tieto vnímam ako zvláštny prípad. Hlavný dôraz kladiem na konzekvencie
priamej interakcie medzi látkami a farebnými filmami ktoré ich pokrývajú.

Táto prednáška je napísaná na základe niekoľkoročnej štúdie, ktorá bola obhájená ako Ph.D. doktorandská
práca s názvom Techniky pre textilnú maľbu. Problematika reštaurovania.

Tu budem prezentovať tú časť výsledkov doktorandskej práce, ktoré sa týkajú technických a estetických
špecifík reštaurátorskej práce. Tieto komplikujú výber rozhodnutí a prinášajú ťažkosti a riziko do výkonu ma-
nipulácií. Moje komentáre k tejto otázke sa zakladajú na empirickom pozorovaní a budú ilustrované príklad-
mi z mojej praktickej skúsenosti. 

Vzhľadom na fakt, že v technickom a technologickom zmysle zaberajú textilné materiály s maľovanou
 dekoráciou  pozíciu medzi prenosnými maľbami s textilným nosičom a dekoratívnymi umeleckými textília-
mi, predpokladá sa, že ich reštaurovanie kombinuje princípy a techniky charakteristické pre v praxi susedia-
ce odbory. Často sa ukáže že nestačí ich len kombinovať, pretože priamo prevzaté metódy nie sú vždy apliko-
vateľné a/alebo nie celkom uspokojujú potreby objektov. Tieto potreby sú podmienené aj charakterom úpra-
vy a problémom deštrukcie aj technickými a technologickými danosťami artefaktov. Tie spôsobujú nutnosť,
že štandardné princípy a techniky vypožičané z reštaurovania textílií a prenosných malieb sa transformujú ,
alebo dokonca zmiešavajú. Parametre týchto transformácií sú pomerne rozsiahle, pretože maľované textílie sú
extrémne rozličné. Táto skutočnosť vylučuje možnosť výkonu rutinných postupov a zťažuje rozhodovanie, ale
naviac niekedy dokonca protirečí tvrdeniam odborníkov z odlišných špecializácií – textilných a maliarskych
reštaurátorov. Aby sa rozpory zmiernili a počet „problematických“ zásahov minimalizoval je nevyhnutné sta-
noviť nový prístup, ktorý je postavený na základe diferencovaného prístupu k maľovaným textíliám. To je prí-
stup, ktorý ich vníma ako samostatnú skupinu objektov na reštaurovanie, berúc do úvahy ich rozličnosti a ich
technické a technologické nepravidelnosti. Tento prístup by umožnil spresniť parametre kombinovania a mo-
difikovania štandardných postupov.

Náročnosť práce s maľovanými textíliami je spôsobená nevyhnutnosťou zaoberať sa problematikou ich se-
parátnych štrukturálnych zložiek zároveň. Textilný nosič a farebná vrstva majú svoje vlastné charakteristické
črty. Ošetrenia potrebujú byť dostatočne efektívne pre každý jeden z rozličných komponentov, ale nemali by 
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Vankúš; autorka: Stefana Petkova Racheva, Ruse, Bulharsko; 30. roky 20. stor.; 38 x 52,5 cm; 
olej na hodvábnom saténe; majiteľ: Regionálne historické múzeum, Ruse. Stav pred a po ošetrení.

Cushion; author: Stefana Petkova Racheva, city of Russe, Bulgaria; the 30s of the 20 c.; 38 x 52,5 cm; 
oil on silk satin; property: Regional Historical Museum, Russe. Condition before and after treatment

spôsobovať drastické zmeny v špecifických vlastnostiach iného komponentu. Popri zostavovaní reštaurátor-
skej stratégie treba brať do úvahy netypickú priamu interakciu látka – dekorácia, ktorá má technický aj este-
tický rozmer. Zásahy by nemali ohrozovať fyzikálnu väzbu medzi komponentmi, ani by nemali ovplyvňovať ich
spoločný výtvarný výraz. V tomto zmysle ťažkosti s ošetrovaním maľovaných textílií môžu byť buď technické-
ho alebo estetického rázu. Účelom diferencovaného prístupu je bilaterálne vyhodnotiť technické osobitosti
práce a odstrániť estetické nezrovnalosti. 

Tento prístup je aplikovaný vo všetkých stupňoch reštaurátorského procesu: čistenie, odstraňovanie ploš-
ných deformácií, dezinfekcia, spevnenie a/alebo montáž na novú podložku, náhrada úbytkov (rekonštrukcia
a reintegrácia). Tieto problémy sú široké a komplexné, a preto tu budem venovať pozornosť len trom aspek-
tom reštaurovania maľovaných textílií – ošetrovaniu vodou, dubláži a kompenzácii úbytkov. V každej
z týchto manipulácií sa iným spôsobom prejavuje potreba diferencovaného prístupu a je spojená s problé-
mami rôzneho druhu, ktoré sa akumulujú počas pracovného procesu.

Otázka ošetrenia vodou zdôrazňuje technickú špecifickosť takéhoto zásahu. Termín „ošetrovanie
 vodou“ znamená všetky reštaurátorské procedúry, ktorých výkon znamená použitie vody – v čistej forme,
 alebo ako rozpúšťadla, alebo riedidla iných substancií. Nebudem sa pristavovať pri rozličných druhoch
 materiálov na vodnej báze, aplikovaných v reštaurátorskej praxi, pretože ich je množstvo. Mojim cieľom je
 analyzovať dôsledky interakcií ich hlavnej zložky – vody, so štrukturálnymi prvkami maľovaných textílií.

Reštaurovanie textilu a maľby preferuje používanie ošetrení pomocou vody a ak je ich použitie možné,
 dáva sa im prednosť pred inými alternatívnymi spôsobmi. Spolu s ich neoddiskutovateľnými výhodami vod-
né ošetrenia majú tiež niektoré nevýhody, z ktorých jedna je pomerne dôležitá pre prácu s maľovanými tex-
tíliami. Je úzko spojená s faktom, že textilné materiály a farebné vrstvy reagujú iným spôsobom keď sú v kon-
takte s vodou a vodnými roztokmi. Keď interakcie oboch týchto rozdielnych zložiek s vodou prebiehajú zá-
roveň, kumulatívny efekt dvoch opačných reakcií zvyšuje nárast signifikantného napätia v objektoch. Takto
vzniká prostredie nielen pre rozpad fyzikálnej väzby látka – dekorácia, ale tiež pre vznik ďaľších deformácií. 

Reakcie celoplošne pomaľovaných textílií na namočenie sú blízke reakciám prenosných obrazov, takže
v mnohých prípadoch môžu byť techniky používajúce vodu prevzaté priamo z praxe s maľbami. V každom
prípade by sme však nemali zabúdať, že absencia podkladovej vrstvy, neprítomnosť lakovej vrstvy a niekedy
dokonca chýbajúca úprava nosiča glejením, mení parametre reakcií, typické pre prenosné maľby, zvyšuje
 riziká a štandardné techniky a je teda nutné modifikovať. Toto modifikovanie môže zahŕňať napr. manipulá-
ciu pod vákuom alebo pod vysokým tlakom, ochraňujúc farebnú vrstvu dočasným prelepom, aplikovanie
 vodných roztokov pulverizáciou, tampónovaním alebo naparovaním, ktoré garantujú limitovaný kontakt
citlivých  materiálov s vodou.

Zvlášť citlivé na vodu sú čiastočne maľované textílie. Prítomnosť nepokrytých plôch často reštaurátorov
 láka ignorovať narábanie s kontrolovaným vlhčením. Napríklad sa vykoná celkové pranie, ktoré je štandardné
v reštaurovaní textilu, ale bohužiaľ vo väčšine prípadov sa ukáže ako nepoužiteľné pre čiastočne maľované
textílie. V týchto artefaktoch rozdielne správanie sa textilu a maľby pri namočení sa prejavuje nielen vo ver-
tikálnom ale aj v horizontálnom smere. Uvoľnenie nepomaľovanej oblasti látky po tom, čo vyschne spôsobu-
je vznik vrásnenia na okraji dekorovanej oblasti, ktoré môže následne poškodiť aj farebnú vrstvu. Keď je voľ -
ná látka umiestnená medzi priľahlými dekorovanými oblasťami, jej uvoľnenie a deformácia po namočení sú
skoro neodvratné. To isté sa stane tiež keď je tam časť textílie, ktorá je zoslabnutejšia než zvyšok.
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Paraván; Európa; koniec 19. – začiatok 20. stor.; stredný panel 113 x 51 cm, bočné panely 113 x 31,3 cm; 
gvaš na hodvábe; súkromný majetok. Stav pred a po ošetrení

Screen; Europe; end of the 19 – beginning of the 20 c.; central panel 113 x 51 cm, side panels 113 x 31,3 cm; 
gouache on silk; private property. Condition before and after treatment

Technické špecifiká vodných ošetrení v reštaurovaní maľovaných textílií sú spojené s nevyhnutnosťou po-
znania charakteristických vlastností jednotlivých materiálov v objektoch a predvídanie ich protichodných
 reakcií. Technické a technologické nepravidelnosti artefaktov často vyžadujú, aby štandardné reštaurátorské
techniky, prevzaté zo susediacich odborov, boli v praxi modifikované takým spôsobom, aby pnutie genero-
vané počas zásahu mohlo byť eliminované. Vzhľadom k porovnateľne nižšej popularite a ich typickej tech-
nickej a technologickej diverzite, tieto objekty by mali byť ošetrované len po úplnom predchádzajúcom tes-
tovaní vybraných metód a materiálov. Treba rátať aj s možnosťou, že reakcie štrukturálnych komponentov
vznikajúce počas vlastného (úplného) zásahu na objektoch sa môžu líšiť od empirickej prognózy. 

Téma dubláže maľovaných textílií rozširuje technickú problematiku a pridáva otázku či nalepovacie
zásahy sú prijateľné pri práci na tomto druhu objektov. Technika používaná na upevnenie originálu na nový
podklad je bodom, v ktorom si najviac protirečia princípy textilného reštaurovania a reštaurovania maľby.
Použitie konsolidačných adhezívnych produktov v reštaurovaní textílií je vysoko limitované, keďže každý
 takýto material spôsobuje neželateľné zmeny v špecifických vlastnostiach látok. Okrem toho sa tiež kompro-
misným spôsobom, zvyčajne nereverzibilne, mení informačná integrita artefaktu. V tomto zmysle sa adhezív-
na dubláž ako konsolidačná metóda aplikuje veľmi zriedkavo – iba keď je konštatované pokročilé oslabenie
textilného materiálu. Vo všetkých ostatných prípadoch sú historické a výtvarné textílie upevňované na nové
nosiče nie pomocou lepidiel ale šitím.

Reštaurovanie maľby siaha po dubláži oveľa častejšie. Aj keď počas posledných desaťročí spôsobila
 tendenciu obmedzovať používanie tejto viac-menej drastickej metódy stabilizácie, dubláž si zachovala svoju
tradičnú popularitu. Vývoj niektorých techník ako cold lining, nap-bond method, loose lining, insert lining,
spolu s vývojom nových materiálov vhodných na ich realizáciu umožnili vyhnúť sa, alebo aspoň zmierniť
 neželané vplyvy dublovacej procedúry, a prispôsobiť jej aplikáciu špecifickým požiadavkam jednotlivých
 artefaktov.

Bez ohľadu na negatívny vzťah reštaurátorov textilu k dubláži pomocou adhezív, mnohí z nich ju považujú
za prijateľnú keď ide o ošetrenie maľovaných textílií. Napriek tomu by sme nemali zabudnúť, že práve pre
 tento účel vstúpilo nalepovanie do praxe reštaurovania textilu koncom 19. – na začiatku 20. stor.  Dôvodom
tohto bolo, že upevňovanie na nový nosič našívaním je nekompatibilné nielen s technickou, ale aj s estetic-
kou charakteristikou maľovaných textílií a toto platí pre celkovo a aj pre len čiastočne dekorované artefakty.

Aj keby bola principiálne kompatibilná s dublážou, ktorá je typická pre reštaurovanie maľby, dubláž ma-
ľovaných textílií má množstvo technických odlišností. Tu opäť, ako som už spomenula skoršie keď som sa ve-
novala problematika vodných ošetrení, mnoho prípadov vyžaduje transformáciu štandardných dublážových
techník, aby sa eliminovalo vytvárané pnutie. Ďaľší rozdiel spočíva v prístupe k voľbe dublovacieho adhezíva 
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Vankúš; autorka: Guerguina Cacova, Ľaskovec, Bulharsko; 30. roky 20. stor.; 54 x 43 cm; 
olej na bavlneno-hodvábnom damasku; súkromný majetok. Stav pred a po ošetrení
Cushion; author: Guerguina Tsatsova, city of Lyaskovets, Bulgaria; the 30s of the 20 c.; 54 x 43 cm; 

oil on cotton-silk damask; private property. Condition before and after treatment

a nového nosiča – tie musia spĺňať svoju spevňujúcu funkciu čo najmenej ovplyvňujúc špecifické danosti
 originálnych materiálov, zvlášť tých textilných. V tomto ohľade je výber v súlade s požiadavkami stanovenými
v reštaurovaní textilu a možné varianty pre novú podložku sú pomerne limitované. To isté platí pre dublova-
cie adhezívum, kde výber je opäť vedený snahou o maximálne zachovanie prirodzenej mäkosti a splývavosti
originálnej látky. 

Príklady dubláže prezentované v prednáške sa týkajú reštaurovania niekoľkých artefaktov s rozdielnou
funkčnou, technickou a technologickou povahou, a ktoré boli tiež na rozličnom stupni zachovania. Tieto prí-
klady ilustrujú snahu o výber takých konkrétnych materiálov, ktoré najlepšie spĺňajú rozdielne potreby jed-
notlivých objektov. Ustanovenie diferencovaného prístupu k maľovanému textilu vylučuje možnosť štandar-
dizácie zákrokov a prikláňa sa k spoločnej tendencii v reštaurovaní: vyhodnocovať a prispôsobovať prácu uni-
kátnym danostiam každého jedného výtvarného diela.

Čo sa týka reštaurovania maľovaných textílií, tento princíp sa najbežnejšie uplatňuje počas procesného
kroku obsahujúceho kompenzáciu úbytkov (rekonštrukcia a reintegrácia). Ukazuje sa, že pri rekon -
štrukcii niektorých chýbajúcich častí a ich reintegrácii, estetické protirečenia a viacnásobné technické mož-
nosti a s nimi spojené komplikácie dosahujú vrchol. Problémy reštaurovania, charakteristické pre tento krok
reštaurátorského procesu, vychádzajú z technologickej špecifickosti artefaktov, ktorá musí byť zdôraznená pri
zásahoch ani nie tak veľmi v technickom, než skôr v estetickom zmysle. Reštaurovanie textilu a maľby posky-
tujú uspokojujúci estetický efekt rekonštrukcie a sceľujúcich procedúr rozličným spôsobom, používajúc roz-
ličné techniky a materiály. V tomto zmysle existujú pre výkon náhrady úbytkov na maľovaných textíliách nie-
kedy viaceré než len jednu možnosť. Nanešťastie, technická rôznorodosť možností zásahov neuľahčí prácu
 samotnú, pretože konečné výsledky majú rozličné estetické vlastnosti. Tieto sa často zdajú byť navzájom ne-
porovnateľné a v mnohých prípadoch dokonca nevhodné pre tieto „nezvyčajné“ objekty. Adekvátna náhrada
úbytkov v maľovaných textíliách je možná len vtedy, keď sa zhromaždia rozličné druhy poznatkov, keď sa tech-
niky skombinujú a niekedy modifikujú, alebo dokonca zmiešajú. Výber určitého postupu veľmi závisí na sub-
jektívnom postoji reštaurátora a na jeho/jej znalostiach princípov a metód získaných v rozličných oblastiach
praxe. Táto skutočná subjektívnosť úsudku je príčinou prečo stratégie zásahov a ich príslušné konečné
 výsledky môžu byť často spochybňované. 

Keď sú artefakty pomerne dobre zachované alebo veľmi poškodené, je rozhodnutie o ošetrení takpo -
ve diac viac zhodné. V mnohých prípadoch najvhodnejšia stratégia pre náhradu úbytkov takýchto objektov 
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Epitaf; Bulharsko; 1826; 103x133cm; tempera na hodvábe; súkromný majetok. Stav pred a po ošetrení
Epitaph; Bulgaria; 1826; 103 x133cm; tempera on silk; private property.

Condition before and during treatment

 znamená kombinovať prístupy typické pre reštaurovanie textilu a maľby pri ich aplikácii na zodpovedajúci
materiál (respektíve na látku alebo na farebnú vrstvu). Podobný prístup bol zvolený pre reštaurovanie hod-
vábneho vankúša, maľovaného olejovými farbami, ktorý bol v pomerne dobrom stave (viď obr. na str. 86).

Niekedy, nech je už technologická špecifickosť akákoľvek, obrazové vlastnosti výtvarných diel a charakter
ich poškodenia si vynútia transformáciu aplikovaných techník. Príkladom podobnej úpravy klasickej metódy
z reštaurovania maľby je ošetrenie trojpanelovej hodvábnej zásteny (paravánu), tenko maľovanej gvašovou
technikou. V tomto prípade boli rekonštrukčné prvky – ktoré vyplnili početné úbytky v originálnej látke – re-
integrované priamym retušovaním bez predchádzajúceho podloženia výplní a ich textúra pomohla imitovať
originálny reliéf povrchu (obr. na str. 87). 

Vlastnosti ošetrovaných objektov často vyžadujú aby reštaurátorské techniky, prevzaté z praxe reštauro-
vania textilu alebo maľby, boli aplikované nezvyčajným spôsobom napr. v oblasti nepríbuznej súčasti artefak-
tu, alebo sú dokonca zmiešané. Pre toto je príznačným zásah na čiastočne maľovanom vankúši, vyrobenom zo
zmiešaného druhu damasku (s bavlnenou osnovou a hodvábnym útkom), ktorý zohráva úlohu dekoratívnej
maľby. Nedekorovaná časť jeho nosiča sa skladá z dvoch plôch s rozlišným stavom zachovania a pre ich re-
konštrukciu boli použité rozdielne metódy. V lepšie zachovanej vonkajšej oblasti bolo množstvo malých fľa-
kov, kde bola zničená len akoby machová povrchová štruktúra damaskovej látky, zatiaľ čo bavlnené vlákna
osnovy sa zachovali. Keďže úbytky kazili celkový výtvarný účinok artefaktu, boli vyplnené adhezívne fixova-
ným vláknitým machom, ktorý bol potom reintegrovaný farebne pomocou retuše. V druhej oblasti, ktorá je
situovaná v centrálnej časti textilného objektu a obrubuje maľovaný výjav, degradácia hodvábnych vlákien
 útku spôsobila ich spráškovatenie a tieto následne na mnohých miestach povypadávali. V tej istej ploche sú
tiež oblasti s rozpáranými a uvoľnenýcmi bavlnenými vláknami osnovy. Textilná štruktúra v ých miestach bola
 rekonštruovaná vyplnením trhlín paralelnými vláknami. Tieto vlákna boli nalepené na lepivé filmy Plextol
D360, ktoré boli predtým fixované na zadnú stranu damaškovej látky len v oblastiach trhlín. Na takto rekon-
štruovanej textilnej štruktúre bolo prevedené farebné zjednotenie oblastí s povypadávaným útkom (obr. na
str. 88).

Keď sa reštaurátorské techniky prevzaté z praxe reštaurovania textilu alebo prenosnej maľby aplikujú ne-
zvyčajným spôsobom alebo zmiešajú, konečný výsledok získa nové estetické charakteristiky. Tieto sú nepo-
rovnateľné s modelmi vzniknutými v susediacich oblastiach profesie, ale sú zároveň nevyhnuteľnosťou. Ten-
to fakt vyžaduje aby zásahy na maľovaných textíliách sú hodnotené podľa rozšírených estetických kritérií, kto-
ré reprezentujú integrálnu súčasť špeciálneho prístupu alebo tzv. diferencovaného prístupu k objektom „ma-
ľovaných textílií“.
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Transparentná ikona „Zmŕtvychvstanie Krista“ z kostola Sv. Mikuláša, Drjanovo, Bulharsko; 20. roky 20. stor.; 196 x 98 cm; 
olej na bavlne. Stav pred a po ošetrení

Transparent icon “Resurrection of Christ” from the church of St Nicholas, \city of Dryanovo, Bulgaria; the 20s of the 20 c.; 196 x 98 cm; oil on cotton.
Condition before and during treatment

Je nemožné vykonať úspešné reštaurátorské zásahy na maľovaných textíliách mimo systém diferencova-
ného prístupu, pretože ten vníma tieto artefakty ako integrálny celok z nepríbuzných komponentov a pri -
spôsobuje sa všetkým ich špecifikám. Ináč sa vždy jednému z komponentov prikladá väčšia dôležitosť než
 iným, čo ovplyvňuje technologickú a výtvarnú integritu výtvarných diel. Nanešťastie, systém diferencovaného
prístupu je nejasný a rozhodnutia o zásahoch sú často spochybňované. Základom tohto je porovnateľne slab-
šia popularit objektov „maľovaných textílií“ v reštaurátorskej praxi. Ich problematika je zvyčajne prezentova-
ná vo forme ojedinelých prípadových štúdií alebo je skúmaný ich princíp, ale vo vzťahu k artefaktom so spo-
ločnou typológiou. Bulharské publikácie sa sústreďujú hlavne na zásahy na vojnových a profesijných zásta-
vách a transparentoch. Typologická rôznorodosť objektov bola málokedy v centre záujmu a úplne maľované
artefakty sú často oddeľované od tých len čiastočne dekorovaných. Tieto dva druhy objektov majú napriek
 tomu mnoho podobných problémov, ktorých pridružovanie by pomohlo nájsť a stanoviť niektoré špecifické
pravidelnosti práce s nimi. Tieto vlastné pravidelnosti určujú konštrukciu diferencovaných prístupov. Dalo by
sa to definovať presnejšie len na základe viacerých skúseností a výmene názorov, čiže diskusia o reštaurovaní
maľovaných textílií je životne dôležitá pre ich zachovanie. Stanovenie diferencovaného prístupu nie je možné
keď nie je prítomná rozšírená kompetencia, t. j. kompetencia v oblasti oboch – reštaurovania textilu aj reš-
taurovania maľby. Táto rozšírená kompetencia garantuje úspešné kombinovanie princípov a techník, ktoré sú
schopné naplniť potreby artefaktov najvhodnejším možným spôsobom.
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Restaurování klenby presbytáře kostela svatého Václava v Mikulově.
Poznání vývoje štukové výzdoby v rámci restaurátorského procesu.

Martin Číhalík
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně

Úvod
Od roku 2006 probíhá postupná rehabilitace štukové výzdoby klenby kapitulního kostela svatého Václa-

va v Mikulově. Význačnou kolegiátní kapitulu založil v roce 1625 František kardinál z Dietrichsteina, jedna
z vůdčích postav politického a kulturního dění Moravy v 1. třetině 17. století.

V rámci průzkumných prací byla pod nejnovější povrchovou úpravou – štukatura v bílé, plochy kápí
v okrové a žebra v červené barvě se zlaceným perlovcem (provedeno metalem) – objevena původní poly-
chromovaná výzdoba. Relativně kompaktní stav zachování polychromie a absence mladších výtvarně hodnot-
ných vrstev přispěla k rozhodnutí provést plošný odkryv a restaurování raně barokní barevnosti, byť
s vědomím možných následných problémů s neočekávanými situacemi, které mohou nastat při plošných
 odkryvech. Tyto obavy se až na některé detaily v lodích kostela ukázaly jako liché a „návrat“ k původnímu
 výrazu jako přijatelný. 

František kardinál z Dietrichsteina (1570 – 1636) 
Z rozsáhlého životního díla kardinála je nutné na tomto místě a pro toto téma zdůraznit jeho vztah k umění

a uměleckému mecenátu. Výrazně se podílel na proměně architektonické podoby svých sídelních měst,
v Brně vystavěl v těsné blízkosti Biskupského dvora palác pro sebe a svůj rod, účastnil se výstavby  jezuitské
koleje. Když po roce 1612 přesídlil olomoucký biskupský dvůr do Mikulova (pravděpodobně v souvislosti se
stěhováním císařského dvora z Prahy do Vídně) nastala postupná výrazná proměna i tohoto  jihomoravského
města.

Ve dvacátých letech založil již zmiňovanou Význačnou kolegiátní kapitulu, samozřejmě s probošstvím
a domy pro kanovníky, uvedl do města piaristy a kapucíny. Získal papežské povolení pro zbudování Svaté chý-
še podle vzoru italského Loreta – dnešní rodová hrobka. Nejvýraznější fundací je svatý Kopeček na návrší nad
městem. Mikulov se v průběhu 20. let 17. století stává významným kulturním a politickým centrem Markrab-
ství moravského, na krátkou dobu zde byla přestěhována dokonce i mincovna.

Kostel svatého Václava
Stojí zřejmě na místě románské svatyně původní české vsi. První spolehlivá zmínka je datována k roku

1276. Gotickou stavbu zahájila huť parléřovské orientace na počátku 15. století. Po vypálení husity v roce 1426
byl opravován až do 16. století provizorně, kdy byl presbytář zaklenut síťovou klenbou. Současnou podobu zís-
kal v letech 1625 – 1636.

Kostel je orientovanou trojlodní stavbou s odsazeným pětiboce uzavřeným kněžištěm. Síňové trojlodí uza-
vírá na západní straně přístavek s panskou oratoří, přístupnou krytou chodbou ze zámecké cesty. Obvodové
zdivo presbytáře i trojlodí je opatřeno kamennými opěrnými pilíři bez odstupnění. V presbytáři jsou částeč-
ně zachována původní vysoká okna s kamenným ostěním a mírným lomeným obloukem. Interiér je zaklenut
v kněžišti síťovou žebrovou klenbou s plynule navazujícím hvězdicovým obrazcem závěru, trojlodí valenou
klenbou se styčnými výsečemi. Obě části jsou zdobeny bohatou štukaturou s motivy akantových rozvilin
s andílčími okřídlenými hlavami a hlavami andílků v zakončení rozvilin, erbovní, či emblematickou výzdobou
vztahující se k dietrichsteinskému rodu. Klenba presbytáře patří k pozdně gotické stavební etapě, klenba troj-
lodí byla zbudována nově po zřízení kapituly.

Restaurování, popisy nálezů
Koncepce restaurování byla stanovena jako odkryv a restaurování původní vrstvy související se vznikem

štukové výzdoby.
Žebra, akantové rozviliny a figurální kompozice v odstínech šedé barvy, plocha klenby okrová. Z plas tic -

kých štukových akantů vyrůstají do plochy kápí iluzivní stvoly, zaplňující prázdnou část klenby, celý vegeta-
bilní ornament je akcentován tenkou červenou linkou. V průběhu odstraňování sekundárních vrstev a upev-
ňování uvolněných štukatur, v místech kde byl možný hlubší průzkum, bylo zjištěno, že barevné vrstvy jsou
nakonec dvě a celá raně barokní výzdoba klenby byla v krátkém časovém intervalu obměněna a při zachová-
ní původní barevnosti doplněna o plastické prvky. 

Přímo na kamenných žebrech z pozdně gotické stavební fáze je dochována šedá barva, která navazuje na
malířskou výzdobu kápí s motivy akantového dekoru, andílčích hlav a erbovních znamení. Kardinálův erb byl
objeven pod „současným“ štukovým rovněž v malířském provedení, ovšem obrácený (čitelný směrem od
 oltáře). Odkryt nebyl erb celý, pouze části jeho klenotů na ploše klenby po stranách erbu štukového. 

Nová štuková vrstva částečně překryla starší výzdobu s tím, že respektovala obrys, ale ponechala některé
prvky, například části akantových iluzivních stvolů. Finální výraz tak kombinuje štukovou a malířskou výzdobu
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ve velmi zajímavých variacích vegetabilních motivů doplněných o figurální a erbovní složku. Výraz celé klen-
by je umocněn rovněž barevným laděním šedého štuku v různých valérech, živé okrové plochy klenebních
kápí a iluzivních akantových stvolů barevně vycházejících ze štukové části. Celá kompozice je podtržena čer-
venou linkou.

Interpretace vývoje štukové výzdoby
I. Pozdně gotické zaklenutí presbytáře kamennou žebrovou klenbou z let 1500 – 1520, s dnes nezjiště-

nou původní povrchovou úpravou kamene. Výzdoba nebyla zjištěna ani v plochách klenby.
II. Šedá úprava žeber přímo na kameni, okrová klenebních ploch a iluzivní akantová malba. V centrální

ploše byl umístěn erb kardinála čitelný od oltáře. Tato výzdoba pravděpodobně přímo souvisí se zřízením Vý-
značné kolegiátní kapituly v roce 1625, byla provedena velmi rychle a v jednodušších výtvarných formách.

III. Štuková výzdoba. Navázala na malované akantové tvary, jež částečně nahradila výtvarně náročným
štukovým dekorem. Kamenná klenební žebra byla omítnuta a teprve potom pojata v šedé barevnosti. Kardi-
nálský erb byl otočen tak, aby byl čitelný směrem od lodi kostela. Nová výzdoba pokračovala plynule na no-
vou klenbu v síňovém trojlodí a lze ji zařadit do let 1625 – 1636.

Obě raně barokní vrstvy na gotické stavbě přímo souvisí s mecenátem Františka kardinála z Dietrichsteina,
z nichž první byla zřejmě provedena narychlo, o čem svědčí i výtvarné provedení, pro danou příležitost a dru-
há s konceptem jednotné výzdoby kleneb v celém kostele za účasti kvalitních umělců – štukatérů, které kar-
dinál do Mikulova přivedl.

Hypotetické časové zařazení vzniku obou etap vychází prozatím pouze ze známých historických mezníků
vývoje města, kdy jeho podobu výrazně ovlivnil příchod nového majitele. Za první impuls považuji právě za-
ložení Význačné kolegiální kapituly u kostela svatého Václava, kdy tato událost vedla k první výzdobě klenby
presbytáře. S následnou přestavbou trojlodí kostela a jejím novým zaklenutím proběhla i úprava presbytáře,
která navázala na materiálovou podobu výzdoby lodí. Výrazová podoba štukatury kleneb vycházela naopak
z motivů v presbytáři. 

Celkový pohled na klenbu závěru presbytáře před započetím restaurátorských prací.
Complete view onto the vault of the end of presbytery before the beginning of the restauration works
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Celkový pohled na klenbu závěru presbytáře po skončení restaurátorských prací.
Complete view onto the vault of the end of the presbytery after finishing of the restoration works.

Druhá fáze sjednotila nové trojlodí se „starým“ presbytářem a v hmotové podobě je konečnou. Pozdější
úpravy pouze měnily barevnou prezentaci klenby.

Restaurátorské práce pokračují postupně i na klenbách jednotlivých lodí, zde je štuková vrstva s iluzivními
doplňky vrstvou primární, pod níž nejsou žádné jiné povrchové úpravy.

Závěr
Nové poznání složitého vývoje výzdoby klenby presbytáře zatím není podloženo, či rozšířeno dalším

 archivním ani uměleckohistorickým výzkumem. Další studium je výrazně limitováno nedostupností, respek-
tive neuspořádáním kapitulního archivu. Probíhající restaurátorská obnova, která se z interiéru přesunula
i na plášť budovy, umožňuje provádění detailních průzkumů a důslednou dokumentaci všech nových nálezů
s tím, že je nutné tyto závěry dále propracovávat a upřesňovat.
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94 M. Číhalík: Restaurování klenby presbytáře kostela svatého Václava v Mikulově

Detail erbu kardinála Dietrichsteina v klenbě presbytáře. 
Štukový erb ve stavu retuší původní polychromie, plocha klenby s odkrytými částmi malovaného erbu.

Detail of the coat of arms of the cardinal Dietrichstein in the vault of the presbytery. 
Stucco coat of arms during the state of retouches of the original polychrome, 

area of the vault with uncovered parts of the painted coat of arms.
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Cola Petruccioli: Zvestovanie (1380)
a reštaurovanie transferovanej nástennej maľby

Ildikó Jeszeniczky, Maďarsko
Z maďarčiny preložil akad. soch. Michal Staudt

Károly Pulszky, riaditeľ budapeštianskej Celoštátnej galérie v 90. rokoch 19. storočia, počas svojich ciest
v Taliansku, obohatil zbierku galérie mnohými umeleckými predmetmi, tabuľovými maľbami a freskami,
 ktoré nakúpil z talianskych palácov a chrámov odsúdených na demoláciu alebo určených na prestavbu. 

Umelecké diela sa mu dostali do rúk väčšinou prostredníctvom antikvárnikov, takže nie vždy sa mu poda-
rilo zistiť ich pôvod, ale stalo sa aj – ako v prípade našej prezentovanej nástennej maľby – že ich objavil  priamo
„in situ“ v pôvodnej budove a objednal ich sňatie a následné reštaurovanie. 

V septembri roku 1894 pro stredníctvom starožitníka Mariana Rocchiho kúpil aj obraz Zvestovanie,
 pochádzajúci z bočnej steny, spolu
s freskami alegorických ženských
postáv pôvodne namaľovanými na
strope prvého poschodia Palazzo
Isidori v Perugii. 

Na plátno transferovaná násten-
ná maľba prechovávaná v Budapeš-
ti je významným príkladom nesko-
rogotickej umbrijskej maľby. Podľa
katalógu Szépművészeti Múzea die-
lo vzniklo okolo roku 1380, au -
torom je  Cola Petruccioli a bolo vy-
hotovené v sieni prvého poschodia
paláca, ktorá bola pôvodne použí-
vaná ako kaplnka. 

Scéna sa odohráva v gotickom
interiéri, na ľavej strane kľačiaci an-
jel prináša zvesť Márii, sediacej
pred lektorským pultom na pravej
strane obrazu. Na chýbajúcej časti
pravdepodobne bola zobrazená
holubica Ducha Svätého. Obraz vy-
hotovený freskovou technikou je
olemovaný patronovým ornamen-
tom, plastické glorioly boli kryté
kovom, mohla to byť listrová imitá-
cia zlata.

V predošlom desaťročí sa histo-
rikom umenia podarilo lokalizovať
v Perugii dodnes stojacu budovu
Palazzo Isidori, reštaurovanie zo-
stávajúcich nástenných malieb zo
série fresiek práve prebieha. 

O predaji a transferovaní ná-
stenných malieb sa zachovali viace-
ré písomné dokumenty, najstarší je
z roku 1871, v ktorom Francesco
Bassardini, vtedajší majiteľ, v liste
ponúka starostovi, že má v pláne
sňať fresky z prvého poschodia pa-
láca a predať ich mestu. 

Na Bassardiniho list starosta ne-
odpovedal, po niekoľkých rokoch
ponuku dedičia zopakovali. 

V máji 1889 vedenie mesta Pe-
rugia vymenovalo trojčlennú dele-
gáciu odborníkov na posúdenie stavu a významu fresiek. Referát odborníkov ani prosba majiteľa však nesta-
čili starostovi, aby ho presvedčili o kúpe. Po piatich rokoch Károly Pulszky spoznal umeleckú hodnotu fre siek,
objednal ich sňatie a vyplatil za ne nákupnú cenu.

Palazzo Isidori, Perugia
Palazzo Isidori, Perugia
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V lete 2005 sme spolu s kolegyňou Kornéliou Forray dostali poverenie od múzea na reštaurovanie tejto ná-
stennej maľby.

Reštaurátorské práce boli pripravené sériou podrobných analýz a zameraní. Počas bádania sme vyhľadali
všetky možné dokumenty, výsledky všetkých umelecko-historických prieskumov, archívne fotografie; spraco-
vali sme reštaurátorské dokumentácie fresiek z tohto cyklu, analógie reštaurátorských postupov a odborné
články.

V lete 2005 sme cestovali do Perugie, aby sme si na mieste mohli naštudovať fragmenty fresiek v Palazzo
Isidori, ktoré boli odkryté v roku 1994 a patria do rovnakého cyklu fresiek ako Zvestovanie z toho istého ob-
dobia. Po paláci nás sprevádzala pani Paola Passalaqua, poverená odkrytím a následným reštaurovaním. Palác
je v majetku Univerzity v Perugii a v tom čase bol v renovácii. 

Naskytla sa nám možnosť skúmania na mieste, ktoré nám bolo nápomocné aj pri riešení problémov pri vy-
hotovení návrhu na reštaurovanie a ovplyvnilo aj samotný priebeh jednotlivých etáp reštaurovania.

Skúmajúc nerovný povrch fragmentov sme mohli vidieť, že ani povrch nástenných malieb zachovaných na
stene nie je hladký, ale je ďaleko od silného vlnitého povrchu Zvestovania a sú odlišné aj vo svojom charakte-
re. Došli sme k záveru, že detaily fragmentov fresiek sú zvlnené vplyvom murovania a spôsobu omietania, kým
zvlnenia transferovaných malieb vznikli jednoznačne vplyvom zošúverenia plátna. Pani Passalaqua nám refe-
rovala o ťažkostiach pri upevňovaní a konzervovaní nástenných malieb, presnejšie: že jednotlivé vrstvy nebo-
li vhodne prepojené ani medzi sebou ani k stene a pojidlo základnej omietky bolo úplne zoslabnuté. Tieto skú-
senosti boli analogické s našimi, tenké intonacco strhnuté aj s nástennou maľbou, bolo tiež veľmi drobivé. 

Preskúmali sme aj sieťovinu používanú na pripevnenie omietky na strope a spôsob výroby a kladenia br-
vien. Na základe štylistickej a technickej analýzy fresky Zvestovania sme bezpochyby zistili, že vznikol v jednej
etape so zachovanými fragmentmi, v tvarosloví sa viacerými detailmi tiež viaže k nim, ako je napr. aj pás s mo-
tívom patronového olemovania. 

Ak porovnáme na
pôvodnom mieste zacho-
vané fragmenty a alegoric-
ké ženské postavy zo stro-
pu na jednej strane s vyob-
razením Zvestovania, tak je
zjavné, že Zvestovanie
môžeme považovať za naj-
významnejší kus série z
týchto dôvodov: máme
presné údaje o umiestnení
fresky v rámci interiéru sá-
ly. Z písomných dokumen-
tov vieme, že návštevník
pri vstupe do palazza
najprv zbadal tento cent-
rálne umiestnený obraz. 

Obraz bol pravdepo-
dobne pri transferovaní
poriadne poškodený, ani
voľba jemne tkaného plát-
na, na ktoré bola freska na-
lepená, nebola najšťastnej-
šia (možno po spoznaní
zlých vlastností tohto plát-

na je pochopiteľné, prečo pôvodné stropné „lôžko“ malieb bolo vyhotovené zo sieťoviny z medených drôtov
a zo sadry.

Rozmery dnešnej maľby sú 162 x 238 cm, maľba je nalepená na hrubo tkanú vrecovinu a bola napnutá na
podrám so stredným vystužením a s možnosťou dopnutia rohovými klinmi. Podrám bol na viacerých miestach
poškodený. Zadnú stranu natreli hrubou vrstvou litoponom pojeným glejom, pravdepodobne týmto chceli
stabilizovať statiku textílie. 

Plátnový nosič na celej ploche bol mimoriadne zvlnený, s mnohými preliačinami a nerovnosťami, stvrd-
nutý na plech, vrstva omietky bola silne popraskaná, materiálová kompaktnosť bola slabá. Plastická modelácia
gloriol používaná pre zvýraznenie, v našom prípade bola pre nezrovnalosti plastičnosti veľmi rušivá. Na veľ -
kých plochách (napr. na Máriinom šate, v ploche fľaku veľkosti niekoľkých dlaní, medzi dvomi postavami asi
pol štvorcového metra, pozdĺž prasklín atď.) pôvodná omietka a farebná vrstva úplne chýbali. 

V strede obrazu, na strane anjela je markantná jedna podlhovastá úprava, ktorá svedčí o tom, že fresku sa
im podarilo strhnúť len v dvoch častiach a len po sňatí ich znova spojili.

Farby retuší aplikované počas rôznych opráv sa časom menili, celá plocha sa znečistila. 

Fotografia Zvestovania urobená v ostrom bočnom svetle. Stav pred reštaurovaním
Photography of the Annunciation taken in sharp side light. The state before restoration
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Dokumentácia nedeštruktívnej analýzy povrchu maľby po prevzatí obrazu na reštaurovanie (pri ra-
zantnom osvetlení, UV luminiscenciou a infra zábermi), sumarizácia výsledkov analýz odobratých vzoriek bo-
li základom pri určovaní výberu používaných materiálov, aplikovaných technológií a spôsobu očistenia.

Pri skúmaní UV luminiscenciou rôzne reštaurátorské zásahy, lokality znečistení, miera degradácie kon-
zervačných látok sa javia v odlišných farebných tónoch. Na infračervených záberoch sa objavili podkresby,
rôzne pigmenty sa javili vo farbách a hĺbkach pre nich charakteristických.

Na fotografiách priečnych nábrusov a prachových vzoriek sú viditeľné vrstvy farieb a omietky, zrnitosť pig-
mentov a ich optické vlastnosti.

Fotografia Zvestovania urobená v UV luminiscencii.
UV-luminiscence of the Annunciation

Detaily Zvestovania urobené v IČ reflektografii.
IR reflectography  of the details of the Annunciation

Detaily tváte a vlasov Márie a anjela. Details of the faces anf hairs
of Mary and of the angel. The state before restoration
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Na základe získaných zistení môžeme konštatovať, že:
– nástenná maľba bola sňatá aj s omietkou,
– podľa historických dokumentov sa dajú identifikovať stopy po 4 – 5 zásahoch,
– pôvodné pigmenty boli tieto:

� Prírodný lapis lazuli nachádzajúci sa na Máriinom plášti a na stuhe šatu anjela. V Európe bol 
rozšírený  najmä v stredoveku, ale sporadicky sa nachádza aj v baroku. Je isté, že tento pigment 
poukazuje na bohatého mecéna, používala sa len v malom množstve a len na kvalitných dielach. 

� Cinober – bol objavený na Máriinom šate. Prírodný, minerálny pigment.
Podľa Pozza: „Je to veľmi obľúbená farba, ale s vápnom je nestála. Ak je maľba pod strechou, tak ju 
radi používajú, ale sa musí prispôsobiť na nástennú maľbu týmto spôsobom: daj prach pigmentu do 
keramickej nádoby a zalej vodou s ktorou si hasil vápno; zlej ho a znova prilej vápennú vodu a toto 
zopakuj niekoľkokrát. Týmto sa cinober prepojí s vlastnosťami vápna a nikdy ich nestratí.“

� Železitá červená je na anjelskom rúchu. Prírodný zemitý pigment, kysličník železitý. Jeho pomeno-
vanie je veľakrát podľa lokality nálezu, farba sa mení podľa obsahu hydridov a anhydridov.
Pozzo: „Oker červený (Terra rossa), podobne ako ostatné zemité farby je výborný pre fresku.  Používa 
sa na telovku, drapériu a aj na iné.“

� Siena prírodná, na Máriiných vlasoch. Je to špeciálny oker, ktorý je pomenovaný podľa dobre  
známeho toskánskeho mesta. Pri mikroskopickom a chemickom rozbore je zaraďovaný do skupiny 
pigmentov s obsahom kysličníka železitého.
Pozzo: „Používa sa na tieňovanie žltých drapérií.“

� Oker žltý, Máriin lektorský pult, hydrát kysličníka železa rôzneho zloženia.
Pozzo: „Svetložltým okrom nazývajú pigment svetložltej a tmavožltej farby, ktorý sa nachádza v okolí 
Ríma.“
Oker je spozorovateľný aj na záberoch UV luminiscenciou vo svojom typickom zafarbení. Analýza  
jeho sprievodných prímesov (hlina, kremík atď.) dáva odpoveď aj na dôvody vzniku pľuzgierov a 
následné  odlupovanie vrstvy okra.

� Zelená zem, pozadie za čítacím pultom, typický zemitý pigment.
Pozzo: „Vo freskovej maľbe jediná zelená farba na maľovanie drapérie je z Verony, lebo všetky  ostatné, 
umelo vyrobené farby sa neznášajú s vápnom.“ Predpokladáme, že ju použili aj na inkarnátoch.

� Biele, vysoké svetlá boli očividne robené vápnom. Uhličitan vápenatý – sú známe rôzne varianty:  
krieda, vápno, mušľa, škrupinka vajíčka, koraly, atď.

� Vo vrstvách podmaľby a v niektorých miešaných farbách nachádzame čierny pigment z dreveného 
uhlia.

Plastickú gloriolu Máriesme posilnili injektážou Plextolu B500.
Maria’s moulded halo was streghted with injecting of Plextol B500

Vľavo: detail zadnej strany obrazu v bočnom svetle
Left: detail of the back side in side-light 
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Po upevnení a injektovaní uvoľnenej vrstvy omietky a farby sme pristúpili ku sňatiu maľby zo starého pod-
rámu. Rozpadávajúce sa ohyby napínacieho plátna sme napustili umelým voskom BEVA 371, týmto istým ma-
teriálom sme na plátno nažehlili pásy ľanového plátna, čím sme spevnili statiku okrajov. 

Obraz sme napli na nový, dočasný, na mieru vyrobený podrám, aby sme v tomto napnutom stave  mohli
eliminovať freskovej maľbe cudzie vlastnosti – hlavne nerovnosti povrchu – bez možného zošúverenia plátna.
Vo vodorovnej polohe sme naparovali, zmäkčovali maľbu a po postupnom dopnutí rohovými klinmi sme ob-
raz zaťažili mramorovými platňami (obr.). Tento proces sme v čase jedného mesiaca viackrát zopakovali. 

I. Jeszeniczky: Cola Petruccioli: Zvestovanie (1380) a reštaurovanie transferovanej nástennej maľby 99
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Čistenie maľby znečistenej viacerými zásahmi, napustenej rôznymi konzervačnými materiálmi, viackrát
retušovanej bolo možné len tak, že sa rozpúšťadlá aplikovali pomocou bandáží. Uhličitan amónny, hydroxid
amónny, chemikálie Selecton-u B zmiešané s kremelinou (diatomickou zeminou) sme naniesli na plochu ma-
ľby na dvoch-troch dm2 a po uplynutí určitého času sme špinu zmyli vodou. Po očistení sme zistili skutkový
stav poškodení, proporcie pôvodných častí, objasnil sa nám rozsah poškodení ale aj bohatosť a jemná harmó-
nia, ktorá bola charakteristická pre kolorit obrazu.

Čistenie maľby pomocou obkladov 
napustených rozpúšťadlom.

Cleaning of the paintinge with help 
of bandages infused with the solvent

Proces čistenia maľby pomocou obkladov napustených rozpúšťadlom.
Process of cleaning the painting with help of packs infused with the solvent

Stav po očistení
The state after cleaning
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Spráškovatelé, kyselinou vyžraté okrajové časti
plátna sme spevnili plátennými pásmi upevne -
nými umelým voskom  Beva 371
The powdered and with acid damaged edge parts we
 reinforced with canvas strips adhered with the artificial vax
 Beva 371

Chýbajúce miesta pozdĺž deštruovaných okrajov sme neretušovali, doplnili sme ich
materiálom identickým farebnosťou a zrnitosťou pôvodného povrchu omietky. 
We did not retouch the missing areas along the destructed edges, but filled them with the material
 identical with original in its colour and grains

Po tomto úkone sme najprv spevnili spráškovatelú omietku esterom kyseliny kremičitej, skorigovali sme
aj deformovaný tvar gloriol. V navlhčenom stave sme ich natlačili do formy, zo zadnej strany sme rozpárali od
omietky oddelené plátno a jeho polohu sme zabezpečili lepidlom Plextol B 500. Chýbajúce časti omietky sme
vytmelili a celok sme spevnili riedko tkanou textíliou z umelých vlákien.

Súčasne s týmto pracovným úkonom sme vyhotovili aj projekt na nový podrám, pri ktorom sme dbali na
to, aby okrem rohových klinov boli aj
pod obrazovou plochou výstuže s mož-
nosťou klinového dopnutia a celá  plo-
cha obrazu bola zospodu zabezpečená. 

Napnutie obrazu sme realizovali po-
mocou nových nalepených spevňova-
cích okrajových pásov plátna, ktorých
okraj sme ohli naspäť a nažehlili na
pôvodné plátno. Do zdvojenej vrstvy
plátna sme nabili kovové očká (brázky
dole) a skrutkami s podložkami sme
obraz priskrutkovali na podrám.
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Doplňovanie chýbajúcej omietky sme začali s prihliadnutím na estetické požiadavky. Okrem tohto sme
tmelili aj na tých miestach, kde si to stabilita omietky vyžadovala. 

Tmel pozostával z: 1 diel múčky kremenca
1 diel vápencovej múčky
1 diel kaolínu
3 diely dolomitu (dolomit je minerál kryštalizujúci v trigonálnej sústave, chemicky 

uhličitan horečnato-vápenatý - CaMg(CO3)2 )
zajačí glej 7% 
a málo Plextolu B500

Počas odborných konzultácií a v priebehu jedného roka stráveného pri obraze sa vytvárali jasné črty pro-
jektu na mieru a metodiku estetickej obnovy. Dospeli sme k záveru, že pre nedostatočné množstvo informá-
cií o pôvodnom maliarskom tvarosloví najväčšie chýbajúce časti nebudú rekonštruované, tieto plochy sme za-
členili do okolia neutrálnou omietkou.  

Menšie nedostatky, ktoré sa podľa okolitého kontextu s istotou dali doplniť sme kvôli estetickej celistvos-
ti obnovovali. Pohľadová architektúra a interiérový mobiliár obklopujúci postavy podľa vtedajšieho zvyku ne-
boli konštruované s jedného bodu – ohniska; po načrtnutí systému kompozície sa niektoré časti dali zrekon-
štruovať. 

Ošúchané časti boli len v tých prípadoch vyretušované, ak ich vzhľad bol rušivý resp. nečitateľný. 

Okrem kvalitatívneho zachovania materiálnej podstaty našim základným cieľom bolo aj obnovenie
pôvodného autorského zámeru, navrátenie vnútornej rovnováhy harmonických estetických hodnôt spro -
stredkujúcich metafyzický odkaz.

Literatúra:
Dr. Fehér, Ildikó: O cykle alegorických fresiek v Palazzo Isidoro v Perugii. Szépművészeti Múzeum Bulletin 

92 – 93/ 2001
Referát vyhotovený 9. mája 1889 z prehliadky na mieste, autori:  Luigi Carattoli, Francesco Moretti 

a Matteo Tassi.
Pozzove citáty v: Berger, E.: Fresko und Sgrafittotechnik. Mníchov 1909.

Stav po očistení povrchu, konzervovaní a transferovaní na nový nosič.
The state after cleaning, conservation and transfering onto the new carrier
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Chýbajúce časti maľby, ktoré bolo možné doplniť v záujme jej estetickej celistvosti, sme zrekonštruovali. 
Zľava: stav pred reštaurovaním, po vytmelení a po rekonštrukcii

The missing parts of the painting which it was possible to add for the sake of aesthetical integrity, we reconstucted.
From left: the state before restoration, after filling, after reconstruction

Detaily anjela. Stav po reštaurovaní
Details of the angel. The state after restoration
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Detaily Panny Márie a celok obrazu po reštaurovaní. Details of the Virgin Mary and the whole painting after restoration

104 I. Jeszeniczky: Cola Petruccioli: Zvestovanie (1380) a reštaurovanie transferovanej nástennej maľby
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Iluzívna výmaľba interiéru grófskej kaplnky Csákyho kaštieľa
Bratislava – Prievoz

Akad. mal. Miroslav Šurin
Spolupracovníci: Vladimír Kubovčiak, Martin Petruš

Dejiny územia dnešného Prievozu sú veľmi úzko späté s oblasťou, v ktorej sa obec nachádza. Leží totiž na
starej stredovekej tzv. podunajskej ceste v mieste, kde sa už koncom 13. storočia v písomných prameňoch
 objavuje zmienka o prechode – brode cez Dunaj. Samostatná osada Prievoz sa sformovala pravdepodobne až
počas 14. storočia, kedy sa na Dunaji spomínajú dva brody pri Bratislave, horný a dolný. Horný, nazývaný tiež
Ober Ufer alebo Fö rev sa poprvýkrát objavuje v písomných prameňoch v testamente z roku 1382 a v od -
bornej literatúre býva stotožňovaný s dnešným Prievozom. V roku 1441 získavajú obec Rozgoňovci a od to-
hoto roku sa stáva Prievoz majetkom bratislavského hradného panstva, ktoré vlastnilo viacero osád v blízkosti
Bratislavy a na Žitnom ostrove. Táto situácia sa nezmenila až do polovice 17. storočia. Vtedy časť majetkov pre-
šla pod správu rodu de Pauli a v roku 1775 sa časť Prievozu dostala do držby Pálffyovcov, od ktorých v roku
1882 gróf Csáky odkúpil rozsiahle pozemky. A práve s jeho pôsobením je spojená výstavba neoslohového kaš-
tieľa v rozsiahlom parku. Kaštieľ postavený medzi rokmi 1900 – 1902 dal vystavať gróf Eugen Csáky spolu so
svojou manželkou Rudolphinou rodenou Stadion, ktorých erb sa nachádza na južnej fasáde kaštieľa nad
 oknami prízemia, vpravo od hlavného vstupu. Stavbu kaštieľa zadal gróf známej bratislavskej firme Kittler
a Gratzl. 

Kaštieľ s bohato členeným pôdorysom vznikol na mieste starej poľovníckej chaty a od nej vzdialenej ka-
plnky. Kaštieľ mal pôvodne množstvo panských a hosťovských izieb s prepychovým zariadením, knižnicu, je-
dáleň, veľký salón, herňu, súkromnú kaplnku, miestnosti pre služobníctvo a rozsiahle hospodárske zázemie.
Vo veľkom okrúhlom výstupku na východnej fasáde kaštieľa sa nachádzala zimná záhrada, ktorá sa zároveň vy-
užívala ako hudobný salón. Celý kaštieľ  mal od začiatku regulované ústredné kúrenie, strecha bola pokrytá
farebnými glazovanými škridľami kombinovanými s čiernou bobrovkou. Súčasťou areálu boli aj stajne a rozsi-
ahly anglický park.

Po Csákyovcoch sa od roku 1916 majiteľom kaštieľa stal Pavol Zsolnay, ktorý ho v roku 1933 predal rádo-
vým sestrám kongregácie dcér sv. Františka z Assisi, ktoré si tu zriadili kláštor a nemocnicu (v budovách staj-
ní), v priestore zimnej záhrady vytvorili vlastnú kaplnku – Oratórium Božského srdca Ježišovho, ktorá záro-
veň plnila funkciu farského kostola. Grófsku kaplnku využívali rehoľné sestry aj naďalej pre súkromné účely.

V priestore konchy osadili betónovú jaskyňu Lurdskej Panny Márie (preto sa medzi sestrami táto kaplnka
označuje ako Lurdská) a pravdepodobne v tomto období boli reštaurované vitráže okien. 

Po zoštátnení, od roku 1956 slúžil objekt kaštieľa ako sanatórium pre pacientov vysokého veku. Od toho-
to obdobia sa kaplnka nevyužívala vôbec. Postupne dochádzalo k chátraniu celého priestoru, zavlhnutiu mu-
rív a omietok, ktoré spôsobilo narušenie celej južnej časti drevenej empory, silnému celoplošnému znečiste-
niu  stien pavučinami, prachom a k opadaniu časti nástenných malieb.

Po roku 1989, po zmene politického režimu, sa kaštieľ dostal opätovne do rúk sestier Kongregácie dcér sv.
Františka z Assisi, ktoré v roku 1991 vykonali rozsiahle úpravy fasád, rovnako ako  celkovú rekonštrukciu in-
teriérov, prispôsobenú  požiadavkám rehoľného života. 

Kaplnka, zriadená v kaštieli už pri jeho výstavbe, slúžila ako súkromná modlitebňa grófa a jeho rodiny.
 Prístupná bola dvoma samostatnými vstupmi z priestoru záhrady a zároveň vnútorne prepojená
s miestnosťami v západnej časti zvýšeného prízemia kaštieľa, z ktorých sa vstupovalo cez malú kruhovú pred-
sieň priamo na emporu kaplnky. Vnútorné zariadenie a jeho výmaľba boli poňaté v duchu klasicizmu. Vytvá-
rali jednotný a monumentálne pôsobiaci celok, v ktorom harmonizovali všetky časti interiéru, prepojené de-
tailami a výzdobnými prvkami

Kaplnka má štvorcovú loď, zaklenutú stlačenou kupolou na pendantívoch, otvárajúcu sa cez víťazný
 oblúk do polkruhovej svätyne zaklenutej konchou. Výmaľba, vitráže, konštrukcia empory a mobiliár
vypĺňajú a zjednocujú  sugestívne pôsobiaci priestor. 

V žiadnych zachovaných prameňoch sa však nedozvedáme nič o pôvodnom zasvätení kaplnky. Na základe
ikonografického rozvrhu výmaľby, ktorá obsahuje medailóny so scénami Zvestovania Panne Márii, Narode-
nia Krista a Korunovania Panny Márie, vytvorené v technike grissaille, je takmer isté, že bola zasvätená
 Panne Márii. Tento fakt potvrdzuje aj farebná vitráž v okne svätyne, na ktorej sa ako dominantný motív na-
chádza nápis MARIA.

Celá výmaľba je realizovaná na vysokej profesionálnej úrovni. Výzdoba  vrcholí cez pendantívy so zobra-
zením štyroch evanjelistov v kupole, ktorej ústredným motívom sú lúče. Figurálne poňaté sú aj vitráže ter-
málnych okien, prerezaných v bočných múroch kaplnky, znázorňujúce sv. Dominika a ďalšieho dominikán-
skeho mnícha, blahoslaveného Karola Csákyho, rodovo príbuzného predchodcu majiteľa kaštieľa zo 14. sto-
ročia.
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Vykonaný reštaurátorský výskum, ktorého predmetom bola výmaľba interiéru kaplnky potvrdil, že
v celom zachovanom rozsahu ide o originálnu výmaľbu z obdobia okolo roku 1900, kedy bola realizovaná
stavba samotného kaštieľa, členitého pôdorysu, ktorého primárnou súčasťou bola od začiatku aj súkromná
 kaplnka, slúžiaca pre potreby grófa Eugena Csákyho a jeho rodiny. Na základe množstva detailov a charakte-
ru výzdoby, ktoré sa opakovane nachádzajú ako samostatné prvky nielen na fasádach celého objektu kaštieľa,
ale aj v jeho interiéroch, môžeme konštatovať, že pravdepodobným autorom výtvarného návrhu podoby ka-
plnky, rovnako ako samotného kaštieľa, bol stavebný majster Kittler. V prípade kaplnky však vytvoril ucele-
né, veľmi kvalitné a premyslené dielo v duchu klasicizmu, ktorému sa podriaďuje celá tektonika stavby, ná-
stenná maľba, podoba dreveného mobiliáru (vrátane oltára), vitráže a terazzová dlažba. Všetko časti, ktoré vy-
tvárajú monumentálne pôsobiaci celok s bravúrne technicky a umelecko-remeselne prevedenými prácami. 

Na plochách stien, s dodnes zachovanou výmaľbou, sa výskumom nepotvrdili žiadne sekundárne zásahy
ani vážne poškodenia, a tak môžeme konštatovať, že ide o primárnu etapu výmaľby, dochovanú dodnes.

Technologicky sa na vrstve primárnej omietky nachádza tenký biely hladený náter, obsahujúci uhličitan
vápenatý, na ktorom je prevedená maľba. Jej sivo-okrový podklad dopĺňa okrovo-zlatý dekor, pri vzniku kto-
rého bolo použité plátkové zlato kladené na olejovú vrstvu mixtiou tak, že pri dopade svetla vytvára dojem
plasticity a zároveň imituje neexistujúci svetelný zdroj. Preto pri akomkoľvek uhle pohľadu máme dojem
 hĺbky a priestorovosti. Súčasťou takto vytvorenej nástennej maľby sú figurálne výjavy, prevedené v technike
grissaile, v prípade postáv štyroch evanjelistov, nachádzajúcich sa na plochách sférických trojuholníkov, do-
plnené zlátenou mriežkou na pozadí. 

Maliarska výzdoba kupoly 
a detail poškodenia výzdoby pred reštaurovaním

Decoration of the cupola and the detail of the damaged painted decoration 
before restoration
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Detaily poškodenia maliarskej výzdoby kupoly.
Stav pred reštaurovaním

Details of the damaged painted decoration of the top of the cupola.
The state before restoration
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Sv. Lukáš (vľavo), sv. Marek (vpravo). Motívy výzdoby z pendantívov. Stav pred reštaurovaním   
St. Lucas (left), St. Marc(right). The motives from the pendantives decoration. The state before restoration

Medailón s motívom Narodenie Ježiška v oblúku medzi pendantívmi, pod medailónom Zvestovania
The medallion with the motif of the Naivity in the arch between pendandives, under the medallion with Annunciation.

Sv. Matúš (vľavo), sv. Ján (vpravo). Motívy výzdoby z pendantívov. Stav pred reštaurovaním   
St.Mathias (left), St. John (right). The motives from the pendantives decoration. The state before restoration
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Medailón s motívom Korunovanie Panny
Márie v lodi kaplnky pod kopulou. 

Stav pred reštaurovaním.
The medallion with the Coronation of the Virgin

 Mary in the arch between pendandives.
The state before restoration

Medailón s motívom Narodenie Ježiška 
v oblúku medzi pendantívmi. 

Stav pred reštaurovaním.

The medallion with the motif of the Naivity in the
arch between pendandives.
The state before restoration

Medailón s motívom Zvestovanie Panne
Márii v oblúku medzi pendantívmi.

Stav pred reštaurovaním.

The medallion with the Annunciation to the
 Virgin Mary in the arch between pendandives.

The state before restoration         
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Pohľad do svätyne kaplnky.
Stav pred reštaurovaním
The view into the chapel’s sanctuary.
The state before restoration

�
Pohľad do lode kaplnky.
Stav pred reštaurovaním

The view into the nave of the chapel.
The state before restoration

Pohľad do svätyne po reštaurovaní.
View of the sanctuary after restoration
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Reštaurátorská realizácia iluzívnej výmaľby interiéru:

� odstránenie degradovaných a zasolených omietok; realizácia sanačného programu (sanačné práce 
realizovala stavebná firma pred začiatkom reštaurátorských prác); 

� očistenie od prachu a depozitov – mechanicky, suchým aj mokrým procesom, podľa potreby a podľa 
možností, s pomocou mäkkých štetcov a hubiek;

� fixovanie spráškovatelej farebnej vrstvy maľby (prostriedkom Sokrat 2802A, Primal SF 016 vo 
vhodnej a vyskúšanej koncentrácii) pritláčaním uvoľnenej maľby k podkladu pomocou hubiek;

� injektáž a spevnenie nesúdržných a uvoľnených vrstiev omietky (použité boli podľa potreby 
prostriedky Ledan TA 1 Sokrat 2802A), PLM-AL

� dočisťovanie maľby pregumovaním
� prekreslenie jednotlivých dekoračných prvkov na pauzovací papier, výroba pomocných kartónov

– rekonštrukcia; 
� vytmelenie poškodení, resp. prasklín v omietke, a to v dvoch vrstvách do roviny originálu, nová 

 omietková hmota svojou štruktúrou, farebnosťou a skladbou rešpektuje charakter pôvodného povrchu, 
povrch tmelov bol upravený jemným tmelom a vybrúsený; 

� rozkreslenie rekonštruovanej výmaľby;  
� rekonštrukčná retuš na základe skúšok bola zvolená metóda rekonštrukčnej retuše, ktorá sa ukázala ako 

najvyhovujúcejšia pre optimálne scelenie maľby a priblíženie sa jej charakteru, rekonštrukcia iluzívnej 
výmaľby rešpektuje pôvodný spôsob výstavby a vrstvenia maľby, použité boli minerálne interiérové farby, 
v soklovej časti nastavené disperziou – proti oderu;   

� scelenie maľby metódou napodobivej retuše (medailóny s výjavmi, evanjelisti, vzhľadom na neveľký 
a lokálny charakter úbytkov), použité akvarelové a temperové farby, iriodin pojený Primalom SF 016.
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Nástenné maľby kupoly.
Stav po reštaurovaní

Wall paintings in the cupola.
The state after restoration
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Iluzívne nástenné maľby  po reštaurovaní
Illusive wall  paintings after restoration
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Detaily iluzívnych nástenných malieb po reštaurovaní.
Details of the ilusive wall paintings after restoration
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116 J. Puškár:  Seminár sv. Štefana – Stephaneum – v Trnave

Kolektív reštaurátorov: Mgr. art. J. Puškár, Mgr. art. R. Illés a kolektív, Mgr. K. Klačanská

Objekt Seminára sv. Štefana v Trnave je súčasťou komplexu univerzitných budov. Je situovaný v seve -
rovýchodnej časti mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava. Objekt je zapísaný v Ústrednom zozname pamiat-
kového fondu SR ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod číslom 1043/13.

Najstarší seminár sv. Štefana založený arcibiskupom Mikulášom Oláhom v roku 1560 sídlil postupne až do
roku 1724 na viacerých miestach. Jeho terajšia budova bola vybudovaná z darov Štefana Koháryho, kanovní-
ka Méreyho a vikára Spáczayho. V roku 1850 bol seminár presťahovaný do Ostrihomu a až do roku 1886 dom
obýval arcibiskupský vikár. V tomto roku tu bol zriadený katolícky chlapčenský sirotinec, od roku 1945 začal
slúžiť potrebám detského domova. V roku 1995 bol objekt uzatvorený.

Budova Stephanea sa vrátila do vlastníctva rímskokatolíckej cirkvi v roku 1997.
Barokový palác – Seminár sv. Štefana v Trnave – bol postavený ako súčasť univerzitných budov v r. 1724

podľa projektu neznámeho viedenského autora z okruhu J. L. Hildebrandta. 
Objekt Seminára sv. Štefana v Trnave predstavuje kultúrno-historickú pamiatku palácovej sakrálnej archi-

tektúry. V rámci historickej zástavby mestského jadra má aj výraznú urbanistickú hodnotu. Je nositeľom
 architektonickej, výtvarnej, historickej hodnoty, hodnoty veku a historického dokumentu. Patrí medzi vý-
znamné objekty so zachovaným množstvom architektonických a umelecko-historických detailov a prvkov
(klenby, kamenné, štukové, drevené, kovové prvky) a zachovanou pôvodnou dispozíciou. 

Architektonicko-výtvarný celok fasád s polychrómovanou nízko reliéfnou štukovou výzdobou
s figurálnymi, rastlinnými a ornamentálnymi prvkami je nositeľom mimoriadne významnej pamiatkovej
 hodnoty. Vzhľadom na rozmanitosť a neopakovateľnosť jednotlivých motívov presahuje rámec Slovenska
a v rámci stredoeurópskeho priestoru predstavuje unikátne výtvarné riešenie priečelia tohto objektu.

Seminár sv. Štefana v Trnave je situovaný ako nárožný objekt Halenárskej  ulicea a ulice M. Schneidera-Tr-
navského, na spojnici najstarších trnavských námestí v smere východ – západ  (Námestie sv. Mikuláša
a Trojičné námestie) a spojnici stredovekých brán mestského opevnenia v smere sever – juh.

Je to dvojpodlažný štvorkrídlový palác so stredným uzavretým pozdĺžnym dvorom, okolo ktorého vedie
spojovacia chodba. Súčasťou objektu je oktogonálna kaplnka zaklenutá kupolou a vyzdobená freskou. Auto-
rom maliarskej výzdoby je Johann I. Cimbal.1

Seminár sv. Štefana – STEPHANEUM – v Trnave
Mgr. art. Juraj Puškár

Axonometrický pohľad na objekt paláca.
Axonometry view of the palace object

Baroková veduta Trnavy z roku 1745.
Baroque veduta of Trnava from 1745

1 Buran, D. a kol.: Dejiny slovenského výtvarného umenia - BAROK. SNG, Bratislava 2003, s. 54. Johann Ignáz Cimbal 
(1722, Bílovec – 1795, Viedeň) rakúsky maliar, ktorý pracoval tiež v Maďarsku, hlavne v západnej časti Zadunajska.
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Seminár sv. Štefan. Ocelorytina podľa kresby J. Makaya z roku 1878.
St. Stephan’s Seminary. Steel-engraving according to a drawing by J. Makay from 1878

Seminár sv. Štefan. Severná fasáda (z ulice M. Schneidera-Trnavského). Stav na začiatku reštaurátorského prieskumu
St. Stephan’s Seminary. The nothern façade (from the street of M. Schneider.Trnavský. The state at the beginning of the restoration survey
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Čelná západná fasáda je 10 oso-
vá s rytmom 4–1–5, orientovaná
do Halenárskej ulice, má v 5.
osi vstupný kamenný portál.

Portál s polkruhovým nadpra-
žím na rímsach, vo vrchole
s plastickým klenákom a po stra-
nách s nábežnými kameňmi.
Portál je ohraničený bosovaný-
mi pilastrami. Na pilastroch je
kladie, ktoré na vrchnej rímse
nesie dva figurálne reliéfy (se-
kundárne). Reliéfy majú obdĺž-
nikový tvar, sú orientované na
šírku.

Plošná rovina v pozadí reliéfu,
pred ňou je plastická forma níz-
keho reliéfu (stojace figúry
v pozadí scény) a vysokého reli-
éfu (jedna kľačiaca postava).

Reliéfne postavy sú zachytené
v pohybe s patetickými gestami.
Modelácia je hladká, riasenie
drapérie do mäkkých záhybov
rešpektuje proporcie tela. Tváre
s výrazom zbožnosti, až teatrál-
ne. Po stránke sochárskej precíz-
ne vypracované.

Ľavý figurálny výjav znázorňu-
je troch najvyšších svetských
predstaviteľov kráľovstva nesú-
cich tri insígnie kráľa pri koru-
novácii. Prvý hodnostár nesie
žezlo, druhý hodnostár nesie
kráľovskú korunu, tretí, kľačiaci,
hodnostár nesie na poduške krá-
ľovský plášť a pravdepodobne
niesol aj kráľovské jablko. Za
svetskými hodnostármi sú zná-
zornení štyria cirkevní hod-
nostári účastní korunovácií. Pr-
vým je ostrihomský arcibiskup,
ktorý ako prímas a hlavný cele-
brant korunovácií nesie arcibis-
kupskú berlu. Za ním sú ostatní
traja cirkevní hodnostári, z kto -
rých je možné predpokladať ar-
cibiskupa kaločského a dvoch
sufragánnych biskupov.

V pravej časti súsošia sa na-
chádza erb Uhorska. Erb pozo-

stáva z tradičných arpádovských strieborno-červených brvien, znázorňujúci južné kraje kráľovstva, Dolné
Uhorsko, ako aj z erbu Horných Uhier, slovenských krajov kráľovstva.

Pravý figurálny výjav znázorňuje pravdepodobne zástupcov cechov, miest a vysokého vzdelania. Aj
v pravej časti sa nachádza erb. Ide o erb Koháryiovcov. Na erbe je vyobrazený lev s korunou na hlave, ktorý
nesie v pravej labe meč a stojí na troch vŕškoch. 

Prostredný obdĺžnikový priestor. Uprostred, medzi figurálnymi výjavmi, sa nachádza obdĺžnikový priestor,
ktorý pravdepodobne v minulosti niesol označenie využitia budovy. Pod opadnutým sekundárnym náterom
sa dá rozpoznať zopár písmen a číslic. Presné znenie nápisu, prípadne nápisov, bude upresnené po dokonče-
ní umeleckého prieskumu fasády. 

Madona s dieťaťom. Nad nápisom sa nachádza kruhový kamenný výjav znázorňujúci Madonu  s malým die -
ťaťom. Je pravdepodobné, že v kruhu okolo výjavu sa nachádza nateraz neznámy nápis.
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Reliéfna výzdoba nad neskororenesančným portálom, Halenárska ulica. 
Stav z roku 2007 – pred reštaurovaním. 

Relief decorations above the late-renaissance portal. Street Halenárska. 
The state from the year 2007 – before restoration
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Detail plošného čistenia severnej fasády.
Detail stavu po očistení: rozhranie prízemia a 1. poschodia, podokennej a nadokennej výzdoby

Detail of area cleaning of the nothern façade. 
Detail of the state after cleaning: between ground floor and first floor, window-sill and lintel decoration

Severná fasáda je 14-osová, orientovaná do ulice M. Schneidera-Trnavského.
Dve okná sú zamurované, slepé (k hlavnej fasáde). Na okenných otvoroch na prízemí je zachovaných 12

plochých kovaných prevliekaných mreží. Fasáda je horizontálne členená kordónovou rímsou, v prízemí je rus-
tika. Obdĺžnikové okná s kamennou ušnicovou šambránou sú na prízemí ukončené rozoklaným frontónom
a pí niovými šiškami. Vo vlyse medzi šambránou a frontónom je štuková výplň ohraničená maskarónmi alebo
rozetami, riešená odlišne nad každým okenným otvorom. Na poschodí sa opakuje obdobný rytmus zdvoje-
ných pilastrov s kompozitnými hlavicami ako na hlavnej fasáde. Pod novšími nátermi fasád sa zachovali zvyš-
ky pôvodného viacfarebného plastického zdobenia s maskarónmi, zatiaľ jediné svojho druhu na Slovensku.
Sokel je kamenný s neskoršími cementovými nátermi.

Severná fasáda Stephanea. Farebná rekonštrukcia stavu z roku 1724 na základe reštaurátorského výskumu.
The northern façade of the Stephaneum. Colour reconstruction of the state from the year 1724 based on the restoration research
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Objekt STEPHANEA vlastní a spravuje najprv Bratislavsko-trnavská arcidiecéza, teraz už len Trnavské arci-
biskupstvo (skratka ABU – TT). Reštaurovanie fasád objektu Stephanea a je financované združenými pro -
striedkami z grantov Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“ 1.1. a vlastníka – Rímskokatolícka cirkev,
Trnavská arcidiecéza.

Ako reštaurátori sme sa do styku s objektom Stephanea dostali po prvýkrát v jarných mesiacoch roku
1999, keď nás vlastník objektu ABU-Trnava vyzval, aby sme vzhľadom na katastrofálny, havarijný stav fasád ne-
jako podchytili rozpadávajúce sa časti omietok.

Stabilizovali sme najpoškodenejšie časti fasád ako z Halenárskej tak z ulice M. Schneidera-Trnavského.
V priebehu prác nás pani riaditeľka vecne príslušného KPÚ Trnava požiadala, aby sme realizovali prvý zisťo-
vací výskum fasád objektu. Tento sme realizovali v priebehu asi 3 – 4 týždňov a po prvýkrát sme mali možnosť
si všimnúť a uvedomiť nádhernú a unikátnu štukovú výzdobu, dovtedy ukrytú zhruba 1 – 2 cm hrubou vrst-
vou veľmi nekultúrnych sekundárnych povrchových úprav, špín, depozitov a holubích guánov.

Tento prvý zisťovací výskum predstavoval zhruba 50 – 60 sond rozličných veľkostí, približne rovnomerne
plošne rozmiestnených po oboch fasádach tvoriacich nárožie a vo všetkých výškových úrovniach. Pretože vý-
skum sa musel vykonať rýchlo, zároveň s upevňovaním omietok, prenajali sme si vysokozdvižnú plošinu. Vlast-
ník objektu však v tom čase akémukoľvek výskumu nebol priaznivo naklonený, preto sme za spomenutú prá-
cu nikdy nedostali honorár. Na základe realizovaných sond štukovej a farebnej výzdoby sme však získali po-
merne presný obraz farebnej a štukovej výzdoby objektu, čo sa neskôr ukázalo ako rozhodujúce.

Po viac ako ôsmych rokoch od realizácie prvého výskumu a hlavne z výrazne iných personálnym obsade-
ním ABU - Trnava v investičnom oddelení nás vlastník, užívateľ a správca požiadal o spracovanie Návrhu na
reštaurovanie fasád Stephanea. Boli zimné mesiace 2006 – 2007 a s kolegom sme sa snažili oprášiť spomien-
ky, fotografie, grafiky a všetky nálezy zo starého prieskumu a nevyhnutné detaily sme napriek zime a zlému
počasiu dopracovávali a doplnili malým doplnkovým výskumom vonku v snehu a mraze na fasádach, respek-

tíve pod nimi. 

Na začiatku marca 2007 reštaurátorská
komisia schválila návrh na reštaurovanie.
Zmluva s investorom bola podpísaná
v auguste 2007 a v septembri 2007 započali
reštaurátorské práce.

Vlastník objektu v roku 2000 až 2007
kompletne opravil strechu celého objektu
a prakticky ho vyprázdnil. V letných mesia-
coch 2007 bol vypracovaný sanačný posu-
dok, ktorý však bol veľmi necitlivý k za -
chovaným výtvarným hodnotám fasád a ob-
jektu. Nedal sa preto použiť. Po realizácii veľ -
koplošných sond z „veľkého doplnkového
výskumu“ započatého v septembri 2007, sme
videli, zistili a doslova i cítili, že prízemné
časti až do výšky 4,5 m boli hlavne na ulici M.
Schneidera-Trnavského mimoriadne zavlh-
nuté a neuveriteľne deštruované. Degradácia
nádherných štukových omietok postúpila
v tom čase natoľko, že v úrovni pod kordó-
novou rímsou bolo uvoľnených 80%
a v úrovni 2,5 m nad zemou takmer 95% už
zničených omietok.

V priebehu rozsiahleho doplnkového
výskumu z kompletným petrografickým roz-
borom kamenných častí a mikrochemickým
rozborom omietkových častí sme za spoluú-
časti vlastníka ABU -Trnava (v zastúpení Ing.
Mgr. P. Kučera, Ing. Š. Zvončan) a KPÚ TT
(v zastúpení Mgr. K. Klačanská, Ing. arch. G. Kve-
tanová) prizvali odborníka na premeranie
stavu a navrhnutia riešenia kompletnej saná-
cie objektu (Ing. Cebecauer).
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Prízemné okná z Halenárskej ulice s košovou mrežou. 
Stav pred reštaurovaním

Ground floor windows furnished with basket in the Halenárska street. 
The state before restoration
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Stratigrafia sondy S1. 
2. okenná os fasády M.S.-T. od východu. 
Celok a detail škály. Stav počas čistenia.

Stratigraphy of S1 probe. 
The 2nd window axis of the northern façade from the east. 

The unit and the detail of the scale. The state during cleaning

Stratigrafia sondy S3.
5. okenná os fasády M.S.-T. od východu. 
Celok a detail škály. Stav počas čistenia.

Stratigraphy of S1 probe.
The 5th window axis of the northern façade from the east. 

The unit and the detail of the scale. The state during cleaning
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Zároveň bol prizvaný statik na riešenie statických problémov objektu v severovýchodnom trakte (Ing.
Šmátrala, Ing. Kohút) predovšetkým v súvislosti s povrchom fasád i možností pravdepodobného statického
zabezpečenia cez ne.

Výsledky návrhu statického zabezpečenia neboli také hrozivé, hlavne nám prakticky nezasahovali do už
beztak minulými vekmi zdevastovanými fasádami ako výsledky sanačného prieskumu. 

S návrhom riešení už prof. Bako, ktorý robil prvý sanačný posudok v máji – júni 2007 konštatoval, že ob-
jekt je mimoriadne zavlhčený. Rovnako sanačný prieskum z mesiacov máj – jún 2008 nám dal hrozivé infor-
mácie o stave zavlhnutia a o obsahu najnebezpečnejších solí. Vlhkosť v priebehu roka vlastne vôbec
nepoklesla,  niekde dosahovala úroveň až 13,5 % (15 % je tehla položená vo vode!).

Tento hrozivý stav vlhkosti mal z minulosti niekoľko zásadných príčin:
strecha – do objektu zatekalo cez poškodenú strechu a komíny na viac ako 100 miestach a niekde veľmi

intenzívne. 
Na objekte boli v obrovskom množstve prakticky všade v interiéri ale i v exteriéri použité veľmi silno ce-

mentom nastavené omietky, v suterénnych častiach a v pivničných priestoroch to bola kompletne súvislá vrst-
va od 3 do 7 cm hrubá až modrého betónu.

V interiéri boli urobené betónové dlažby a na stenách bol do výšky cca 1,5 m - 2 m asfaltový náter s
takmer betónovými omietkami. Kde neboli omietky, boli mramorové obklady a v exteriéri to boli do výš-
ky zhruba 2 - 3 m mimoriadne silné cementové omietky skoro až ako betónové škridle. 

Veľmi rozsiahlym spôsobom zatekali žľaby a dažďové zvody a to i v átriu aj na fasádach.
Mnohé povrchy stien v interiéri práve v styku s exteriérovými fasádami boli opakovane natreté hrubou

olejovou farbou alebo vykachličkované až po strop (klenbu) na čisto cementovom lepidle. 

Vnútorné kanalizačné rozvody v minulosti rozsiahlo zatekali. Objekt bol podmáčaný zo severovýchod-
nej strany zrejme aj spodnou vodou (to je i do súčasnosti najväčší problém) a nanešťastie bola väčšina sani-
tárnych zariadené kúpeľne, sprchy, spoločné WC i práčovne situované do ulice M. Schneidera-Trnavského,
ktorá je zatienená budovou ABU-Trnava a je orientovaná severovýchodne, takže bez priameho slnečného svitu.

Ale  naspäť  k  rešt aurátorskému doplnkovému priesk umu.
Pre zlepšenie predstavivosti niekoľko základných rozmerových údajov o reštaurovaných fasádach, ktoré

tvoria vzájomne severozápadné nárožie STEPHANEA.
Severná fasáda M. Schneidera-Trnavského je dlhá 61 m, a na východnom konci má 10,5 m a na západnom

konci má 11,7 m výšku. Má 14 okenných osí v dvoch podlažiach. Z toho sú dve najzápadnejšie okenné osi se-
kundárne zamurované. 

Západná fasáda s hlavným vstupným portálom ul. Halenárska má dĺžku 41 m a rovnakú výšku 11,7 m
v desiatich okenných osiach na poschodí aj prízemí. Jedno okno na prízemí je nahradené neskororenesanč-
ným portálom, nad ktorým je už opísaná výzdoba.

Objekt prešiel v minulosti zložitým vývojom pravdepodobne sa od neskorogotických prízemných
a pivničných častí cez renesančné prestavby a neskôr veľkorysé prvé barokové riešenie niekedy z roku 1688,
kedy sa objekt prikúpením a darovaním dostal do hmotovo súčasnej veľkosti až po definitívne reprezentačné
riešenie vrcholného až neskorého baroka roku 1724. Do tejto fázy prezentácie objektu, bol primárne situova-
ný aj náš prieskum i reštaurátorské riešenie s neskoršou prezentáciou objektu.

Prieskum definitívne stanovil farebnosť jednotlivých častí fasád  so štukovou výzdobou, portálu
a reliéfnou výzdobou a zosyntetizoval návrhy statického zabezpečenia niektorých narušených častí a hlavne
použitím časových postupov z niektorých technologických postupov, v plnej miere rešpektoval
i spolupracoval s komplexným návrhom vlhkostnej sanácie objektu, vo všetkých detailoch, ktoré sa týkajú pre-
dovšetkým exteriéru.

Petrografická analýza kamenných častí potvrdila použitie primárne dvoch druhov materiálov starších:
rekryštalizované vápence z Karpatských vrchov Chtelnice a na Dobrej Vode a mladších: vápencových sedi-
mentovaných hornín z pohoria Leitha v Rakúsku, ľudovo povedané „rakušáky“. Všetky ostenia okenných otvo-
rov prízemia a časti portálu reliéfna výzdoba nad portálom sú z rakušáku a architektúra hlavného vstupného
portálu a niektoré odkryté kamenné detaily fasád sú z dobrovodského kameňa.

Povrchové sondy na fasádach ako i stratigrafia realizovaná na nich – podporená mikrochemickou
analýzou – konštatujú, že na objekte je v zásade 9 vrstiev farebných úprav. Deviata vrstva, posledná vidi-
teľná úprava je však navzájom poprepájaná s množstvom novších i celkom nových zásahov.

Vrstva 1 (primárna); vrstvy 2 – 5 sa snažili napodobniť originál, keď nie vo farebnosti, tak aspoň
v remeselnej kvalite. Vrstvy 6 – 9 ale najmä 8 – 9 sú doslova barbarské, hrubé od 0,5 až do 1,8 cm, miestami
i viac premiešané s cementami. Medzi jednotlivými vrstvami sú medzivrstvy prachu, holubích výkalov a iných
nečistôt, ktoré v priestoroch kordónovej rímsy dosahovali až 40 cm hrúbky.
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Detaily plastickej výzdoby hlavíc pilastrov severnej fasády. Stav po očistení.
Details of the moulded capitals of the pilasters on the northern façade. The state after cleaning

Primárna farebná úprava však remeselným spracavaním povrchu a umeleckou virtuozitou štúk všetku
 námahu čistenia vynahrádza. 

Prvá vrstva je kombinácia farieb tehlovo až terakotovo štukových detailov na striedavo smotanovo bielom
a teplom veľmi tmavom šedom až modro-čiernom podklade.

Táto farebná kombinácia spojitosťou s kvalitou štúk dáva reštaurátorovi v priebehu prác a verím, že neskôr
i celej verejnosti nádherný výtvarný zážitok.
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Smejúci sa maskarón. 
Hlavica pilastra z 2. poschodia severnej fasády.

Stav po očistení.
Smiling mascaron. The capital of the pilaster from the 2nd floor of the

 northern façade. The state after cleaning

Sonda IIA6 výzdoby hlavíc pilastrov severnej fasády. 
The probe IIA6 – decoration of the moulded capitals of the pilasters 

on the northern   façade

�
Detaily plastickej výzdoby hlavíc pilastrov severnej fasády. 

Stav po očistení.
Details of the decoration of the capitals of the pilasters from the 2nd floor 

of the  northern façade. The state after cleaning
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Nepredbiehajme však. Aby to nebolo až také jednoduché, nie celá fasáda budovy je takto farebne riešená.
Na to, aby sme pochopili príčiny rozličných kombinácií farebností jednotlivých častí fasády, bolo nutné vy-
konať mnoho archívneho výskumu najmä v tajnom Arcibiskupskom archíve, za ktorý veľmi vďačíme Ing. Mgr.
Petrovi Kučerovi, hlavnému ekonómovi ABU-Trnava v tom čase.

Sú to historické súvislosti a dôvody, prečo sú jednotlivé časti riešené rôzne, ale navzájom zjednotené vý-
tvarnou výzdobou, ktorá sa však v detailoch nikde dvakrát neopakuje.

Východná časť fasády až do polovice jej dĺžky ako M. Schneidera-Trnavského je čierno-smotanovo-červená,
od druhej polovice spomenutej fasády po severozápadné nárožie až po os fasády v priestore hlavného vstup-
ného portálu z ulice Halenárska je farebné riešenie smotanovo-červené a od portálu po južný koniec z fasády
ul. Halenárska je opäť čierno-smotanovo-červenej farby. Takéto farebné riešenie vzniklo ako snaha rozdeliť po-
merne veľkú fasádu palácového objektu na opticky tri menšie objekty. Je to šalamúnske riešenie neznámeho
architekta. Dôvody sú v minulosti, keď stavbu spájali z menších objektov do jedného veľkého celku (1686)
a stavbu z dôvodu veľkého nesúhlasu Mestskej rady v Trnave prerušili.

Predtým bol v Trnave veľký mor a mestská rada sa ponosovala na neplatenie daní z cirkevných objektov,
chcela radšej menšie pre svetské potreby ľudí, ktorí mali deti a platili dane. Takže, keď sa na dostavbe objek-
tu v rokoch 1723 – 1724 pokračovalo, architekt realizujúci finálnu podobu fasády, vedel o nesúhlase mestskej
rady a jeden veľký objekt vizuálne rozdelil na menšie objekty použitím farebného efektu riešenia povrchovej
úpravy. O týchto skutočnostiach bude podrobne pojednávať komplexný umelecko-historický a stavebno-his-
torický výskum, ktorý v súčasnosti realizuje Mgr. E. Sabadošová.

Prieskum odhalil aj niektoré zvyšky povrchovej úpravy objektu z neskororenesančnej úpravy. Je to zacho-
vané kvádrovanie na ploche steny medzi 2 a 3 okennou osou od západu na ul. M. Schneidera-Trnavského vo
výške približne 3,5 m od zeme.

Detaily plastickej nadokennej výzdoby. Stav po očistení.
Details of the moulded decoratio over the window. The state after  cleaning 
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A teraz už k postupu reštaurátorských prác približne do júla 2008. 
Od 15. septembra 2007 sme začali s celoplošným čistením fasády od sekundárnych farebných úprav.

 Mechanické čistenie prebiehalo skalpelmi a špachtľami. Približne 500 – 550 m2. Zároveň sme začali dlhodo-
bé upevňovanie plochy fasád medzi korunnou a kordónovou rímsou axilátovou živicou NA 2000802 riede-
nou v pomere 1: 10. Museli sme odstraňovať množstvo zvyškov nosičov elektrických vedení ako aj iné pre-
kážky (nevhodné a vždy upchaté dažďové zvody). Niektoré časti čistených fasád mali tendenciu rozpadať sa
pod rukami.

Najspodnejšie časti fasády tvorené výhradne barbarskými cementovými omietkami sme systematicky kom-
plexne odstraňovali tak, aby sme aspoň zachránili to, čo pod nimi ostalo – najmä zvyšky hlbokých častí páso-
vej rustiky. Plocha fasád vo výške medzi 2 – 2,5 m nad zemou po kordónovú rímsu bola na 90 % oddelená od
hmoty muriva. na jej upevnenie sme navŕtalie dier do fasády a cez ne sme napúšťali nízko expanznú polyure-
tánovú penu na vopred prchavými látkami zmáčaný povrch.

Tieto terče majú vysokú nosnosť v strihu a tak sme na 1 m2 aplikovali cca 5 dier. Týmto spôsobom sme ce-
lú uvoľnenú plochu fasád zavesili na polyuretánové pružné terče tak, že nebudú viditeľné zvonka (iba
v dokumentácii). Spodný okraj primárnych omietok sme vyplnili pieskovou vápennou zmesou, pojenou axi-
látom, aby sme urobili uzáver na postupné vypĺňanie dutiny medzi primárnou omietkou a murivom. Tento
proces trval 3 – 4 mesiace.

Zároveň s reštaurovaním fasády sa započalo so znižovaním terénu v interiéri a s odstraňovaním vnútor-
ných cementových omietok vo výške od 0 do 150 cm. Všade bol predtým realizovaný zisťovací reštaurátorský
výskum. Potrebovali sme urobiť všetko preto, aby budova začala dýchať a vysušovať sa. 

Na horných očistených a upevnených fasádach sme započali s tmelením. Originál korunnej rímsy sa
z celkovej dĺžky 61 m zachoval len na 4,5 m. Klasickou remeselnou technológiou sme rímsu pomocou mostí-
ka nahodili opäť. Jej výska je 125 až 150 cm s profiláciami a dĺžka 61 m. Na túto prácu sme spotrebovali zhru-
ba 3,5 – 4 tony materiálu. Horeuvedené práce boli vykonané do júna 2008.

Reštaurovanie pokračuje naďalej pomocou združených finančných prostriedkov z grantov Ministerstva
kultúry SR „Obnovme si svoj dom“ a s ABU-TT.

Detaily plastickej výzdoby hlavíc pilastrov severnej fasády. Stav po polovičnom a úplnom očistení.
Details of the moulded capitals of the northern façade pilasters. The state after half cleaning and complete cleaning
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Obec reštaurátorov Slovenska KO M O R A  R E Š TAU R ÁT O ROV

ZBORNÍK PREDNÁŠOK
VIII.  MEDZINÁRODNÉHO SEMINÁRA 

O REŠTAUROVANÍ

Oba?lka Zborni?k Remata 2008:Sestava 1  7.9.2009  23:13  Stránka 1




