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– koNTexT A cIele
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Škola tradičných stavebných remesiel                    
v rámci aktivít AINovy
Academia Istropolitana Nova (AINova)           
so sídlom vo Svätom Jure už viac ako 20 
rokov realizuje vzdelávacie a osvetové pro-
jekty, ktoré prispievajú k obnove a rozvoju 
kultúrneho dedičstva na Slovensku. 

Inštitúcia získala za svoje aktivity v tejto 
oblasti prestížnu medzinárodnú cenu Europa 
Nostra. 

Škola tradičných stavebných remesiel               
je súčasťou dlhodobej kampane AINovy        
s názvom Partneri pre dedičstvo, ktorá má 
za cieľ prispieť k záchrane a k vhodnej ob-
nove historického stavebného fondu najmä 
v Bratislavskom kraji prostredníctvom vzde-
lávania a osvety. 

Obnova historických fasád je druhou témou 
v plánovanej sérii, ktorá bude pokračovať 
školeniami o obnove historických okien, 
krovov a ďalších prvkov tradičnej architek-
túry v regióne. Školenia o obnove historic-
kých fasád prebiehali počas rokov 2016 
a 2017 na príklade obnovy dvoch  vybra-
ných objektov v centre Svätého Jura.

Súčasťou kampane Partneri pre dedičstvo 
je aj odovzdávanie Ocenenia za príkladnú 
obnovu realizovaného v spolupráci a s pod-
porou Bratislavského samosprávneho kraja 
a Prvej stavebnej sporiteľne. V roku 2017  
sa uskutočnil ôsmy ročník súťaže, v ktorej 
boli ocenené príkladne obnovené historické 
objekty v regióne. 

Projekty s uvedeným zameraním v posled-
ných rokoch podporili: Ministerstvo kultúry 
SR, Bratislavský samosprávny kraj, Rakús-
ke kultúrne fórum, Prvá stavebná sporiteľňa, 
a. s., Bencont Development a v neposled-
nom rade tiež Mesto Svätý Jur. 

        Lucia Gembešová

Povrchy a povrchové úpravy historic-
kých fasád - zachovanie a údržba  
Škola tradičných stavebných remesiel chce 
ukázať, že je možné kvalitne remeselne opra-
viť historickú fasádu, a že túto prácu môžu 
zvládnuť odborne vyškolení remeselníci. 

Táto iniciatíva vychádza z poznania, že: 

–  v praxi je nedostatok odborne zdatných, 
školených a skúsených špecializovaných 
remeselníkov, pričom práve oni sú vý-
znamnou súčasťou celého tímu zúčastne-
ných profesií a procesu záchrany a obnovy 
kultúrneho dedičstva – od nich vo väčšine 
prípadov závisí samotný výsledok, 

–  dochovaných historických originálov stále 
ubúda, preto treba zintenzívniť prevenciu 
práve údržbou a opravou, 

–  opravy a údržba nie sú vnímané verejnos-
ťou ako prioritné pri starostlivosti o histo-
rické stavebné dedičstvo, pretrváva nedô-
vera a využívanie moderných materiálov 
a technológií sa považuje za jednoduchšie 
a lacnejšie riešenie. 

Účastníci školenia popri získavaní príslušnej 
manuálnej zručnosti a osvojovaní si od-
borných postupov, získajú ďalšie poznatky 
týkajúce sa najmä: 

–  charakteristiky materiálov – ich opracová-
vanie, procesy starnutia a zvetrávania, 

–  historických techník a typológií, 

–  rozpoznávania porúch a ich prejavov, 
správnej diagnostiky, 

–  metód prieskumov a analýz, 

–  rozhodovacích procesov – zásahov a posu-
dzovania ich vhodnosti podľa podmienok, 

–  interdisciplinárnej spolupráce pri stanovo-
vaní správnej diagnózy a následnom stano-
vení metodiky, postupu opráv, obnovy. 

Škola tradičných stavebných remesiel sa 
teda sústreďuje predovšetkým na opravu 
a údržbu, na poznávanie historických ma-
teriálov, techník a technológií, na poznanie 
a zvládnutie práce s tradičnými materiál-
mi a na zachovanie a šírenie príslušných 
zručností. 

V tejto súvislosti chce Škola remesiel tiež 
prispieť k posilneniu povedomia o význame 
vzdelávania remeselníkov a v neposlednom 
rade prispieť tak aj k zlepšeniu praxe. 

Toto školenie sa realizuje v kontexte existujú-
cich medzinárodných dokumentov a  iniciatív. 
Nadväzuje na skúsenosti už realizovaných  
prvých úspešných školení remeselníkov – kon-
krétne na medzinárodný kurz pre remeselníkov 
a odborný seminár Vápno a vápenné technoló-
gie pri obnove pamiatok, organizovaný Spol-
kom Banskej Štiavnice '91 v spolupráci 
s ďalšími inštitúciami v Banskej Štiavnici 
v roku 2005. Išlo o kombináciu osvojovania si 
teoreticko-metodických princípov a získavania 
praktických zručností.

         Andrea Urlandová 
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VýzNAm
 záchrANy A obNoVy
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Povrchy a povrchové úpravy historic-
kých fasád - ich ochrana a obnova  

Kontext 
Ochrana a obnova povrchov a povrchových 
úprav historických fasád (architektonických 
povrchov) sa stali predmetom cieleného zá-
ujmu odborníkov na medzinárodnej úrovni 
koncom deväťdesiatych rokov 20. storočia, 
a to najmä  pre existujúcu nejednotnosť ná-
zorov, postupov, chýbajúce povedomie o ich 
význame pri neustále sa zmenšujúcom počte 
dochovaných originálov. 

Ide o architektonické povrchy, ktoré nie sú 
natoľko umelecky hodnotné, aby boli pred-
metom reštaurátorských zásahov, často ani 
nie sú na budovách pamiatkovo chránených, 
sú však pôvodným dokladom materiálového 
a technologického vyhotovenia povrchových 
úprav, a tak neoddeliteľnou súčasťou auten-
tického výrazu budov. Navyše sa obvykle na-
chádzajú v kontexte historických jadier miest 
a obcí, a tak významne prispievajú 
k zachovaniu hodnôt celku. Ochrana a obno-
va týchto povrchových úprav má komplexný 
a interdisciplinárny charakter - od historické-
ho poznania, hodnôt, autenticity 
a integrity, samotných materiálov a techník 
až po celkové pôsobenie, vzhľad, prezentá-
ciu, čitateľnosť, urbanistické súvislosti.

Iniciatíva predkladaná v tejto publikácií sa 
opiera o najnovšie poznanie a realizuje sa v 
kontexte relevantných medzinárodných 
a národných dokumentov a aktivít, na ktoré 
nadväzuje, a to Benátskej charty o chrane 
a obnove pamiatok a pamiatkových sídiel 
(1964) ako aj Krakovskej charty (2000). Naj-
mä však ďalej rozvíja snahy a odporúčania 
špecificky k téme konzervovania architekto-
nických povrchov na medzinárodnej úrovni, 
konkrétne pilotný európsky kurz pre profesi-
onálov organizovaný medzinárodnou medzi-

vládnou organizáciou ICCROM (Internati-
onal Centre for the Study of the Preservation 
and the Restoration of Cultural Property) 
a Rakúskym spolkovým pamiatkovým úra-
dom Bundesdenkmalamt. Kurz sa konal v 
Mauerbachu pri Viedni v roku 1996 a bol ve-
novaný konzervovaniu a výskumu architekto-
nických povrchov (Conservation and Exami-
nation of Architectural Surfaces for Europe-
an Conservation Professionals). Medzníkový 
seminár v rámci kurzu sústredil špičkových 
európskych odborníkov a vytvoril platformu 
na intenzívnu výmenu skúseností a názorov. 
V rámci tohto odborného podujatia vznikli 
dodnes aktuálne odporúčania. V roku 1998 sa 
konal druhý medzinárodný kurz tejto série so 
seminárom zameraným na metodológie 
a princípy konzervovania a reštaurovania 
dekorovaných omietok obdobia okolo roku 
1900 v Európe. V ďalších rokoch sa na túto 
problematiku sústredili rôzne odborné po-
dujatia, napr. odborný seminár „Historické 
architektonické povrchy – vápno – omietky 
– farba“ (nemecký komitét ICOMOS a Ba-
vorský krajský pamiatkový úrad Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege, Mníchov, 
2002).

V súvislosti s často sa ešte vyskytujúcimi re-
konštrukciami povrchových úprav je dôležité 
spomenúť Chartu z Rigy o Autenticite a histo-
rickej rekonštrukcii vo vzťahu ku kultúrnemu 
dedičstvu, z roku 2000, kde je jasná výzva 
využívať rekonštrukciu ako prístup len vo 
vymedzených a limitovaných prípadoch, teda 
skôr ako výnimku [1].

Na Slovensku bol významným podujatím v 
rámci tejto problematiky kurz a medzinárodný 
odborný seminár Vápno a vápenné techno-
lógie pri obnove pamiatok (Spolok Banskej 
Štiavnice ̕ 91, Banská Štiavnica, v spolupráci 
s ďalšími inštitúciami, 2005). Podujatie bolo 
realizované ako jeden z výstupov workshopu 
Materiály, techniky a technológie pri ochrane 

a obnove kultúrneho dedičstva (Banská Štiav-
nica, 2002), a v jeho závere bola prijatá tzv. 
Banskoštiavnická výzva. Išlo o kombináciu 
osvojovania si teoreticko-metodických princí-
pov a získavania praktických zručností.

Záchrana a zachovanie historických 
autentických originálov – východiská 
a princípy
Od polovice deväťdesiatych rokov 20. storo-
čia – najmä po konferencii v Nare a prijatom 
dokumente o autenticite, sa pod tlakom odbor-
ných diskusií tento pojem spolu s integritou 
stal kľúčovým pri hodnotení významnosti kul-
túrneho dedičstva, s prihliadaním na rozmani-
té kultúrne kontexty vo svete a ich rešpektova-
nie pri aplikovaní daného konceptu. 

Bez materiálového substrátu, ktorý myšlienky 
a ciele tvorcu uvádza do života a poskytuje 
im fyzickú podobu, nie je pôvodná myšlienka 
umelca/tvorcu reálna“ [2, str.12]. Medziná-
rodné stretnutie expertov na tému materiality 
konštatuje, že materialita povrchov sa re-
špektuje len vo výnimočných prípadoch, a že 
dochádza k neustálym stratám. 

Pre zachovanie detailov má veľký význam 
identifikácia ich kultúrneho významu, ktorý 
„zahŕňa estetické, historické, vedecké, sociálne 
alebo duchovné hodnoty pre minulé, súčasné 
alebo budúce generácie. Je stelesnený v samot-
nom mieste, jeho hmotnej podstate, prostredí, 
využívaní, asociáciách, významoch, zázna-
moch, súvisiacich miestach a predmetoch“ 
(čl.1.2, Burra Charter) [3]. 

Krakovská charta [4] v článku 10 vyzýva 
k potrebe venovať osobitnú pozornosť zlepšo-
vaniu nášho poznania tradičných materiálov 
a techník a ich vhodného pokračovania 
v kontexte modernej spoločnosti ako dôležitej 
súčasti kultúrneho dedičstva. Táto charta 
v preambule upozorňuje na existenciu identít a 
kultúrnej rôznorodosti v Európe, ako aj na vý-
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znam komunity – jej kolektívnej pamäte 
a uvedomovania si minulosti, pričom jednotli-
vé prvky jej dedičstva sú nositeľmi mnohých 
hodnôt meniacich sa v čase. 

ICCROM / BDA Odporúčania z roku 1996 [5] 
vyzývajú:

- zmeniť súčasné praktiky, začať povrchové 
úpravy skutočne konzervovať;

- metódy a materiály odskúšané a používané 
umeleckými reštaurátormi prispôsobiť a apli-
kovať vo väčšom merítku na omietané fasády;

- brať do úvahy kontext (osobitne spracúvať 
predpisy pre používanie materiálov, farebnosti);

- rešpektovať všetky prvky fasád ako rovnako 
dôležité (krytina, výplne);

- rešpektovať požiadavku kompatibility mate-
riálov;

- ochranu povrchových úprav chápať ako mul-

tidisciplinárnu úlohu.

Banskoštiavnická výzva z roku 2002 obsahuje 
nasledovné požiadavky:

- propagovať hodnotu remeselnej zručnosti, 
využívanie kvalifikovaných remeselníkov 
a skúsených technikov pri obnovách;

- uprednostňovať použitie vhodných tradič-
ných stavebných materiálov a technológií;

- organizovať podujatia s cieľom uvádzať 
odporúčania do praxe. 

Z medzinárodných dokumentov a chárt teda 
vyplývajú princípy, v súlade s ktorými je po-
trebná vedomá ochrana originálov, pôvodných 
súčastí architektúr, a to aj keby boli nedokona-
lé, opotrebované, či mali patinu.

 Ciele a očakávané prínosy
Hodnoty, autenticita a integrita kultúrneho 
a prírodného dedičstva, kritériá výberu ma-
teriálov, techník a technológií, ďalej otázky 
vzdelávania remeselníkov sú naďalej stredo-
bodom odbornej pozornosti. 

Stále pretrvávajúcimi výzvami sú: ubúdanie 
dochovaných originálov, nedostatok údržby, 
používanie nevhodných materiálov, nejed-
notnosť metodických prístupov, veľký rozsah 
plôch (vonkajšie omietky bez výtvarnej vý-
zdoby), nedostatok školených remeselníkov. 
Škála prístupov a praktík siaha od ničenia ori-
ginálov a ich náhrady novými omietkami 
a farebnosťou až po maximálne zachovanie 
a zakonzervovanie originálov v ich súčasnom 
stave a citlivé dotvorenie chýbajúcich a po-
škodených častí pre zjednotenie výrazu fasád. 

Podstatou záujmu sú najmä malty a omietky 
na báze vápna a vápenných technológií 
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v architektonických exteriéroch. V odborných 
kruhoch rastie vedomie potreby zachovať 
originály, autentické omietky s ich štruktúrou 
a farebnosťou. Zachované originály sú pre nás 
dôležitým zdrojom informácií a to jednak 
z hľadiska materiálov a technológií (poznanie 
historických techník, tradičných materiálov 
a zachovanie tradičných zručností, možnosti 
využitia moderných materiálov pre záchranné 
zásahy, otázky kompatibility, opravy vyjinané 
v minulosti, atď.) a jednak z hľadiska filozo-
fického, teoretických východísk a hľadísk. 
Medzi ďalšie dôležité aspekty patrí správna 
interpretácia povrchových úprav, vzhľad, kľú-
čové profesie - ich úlohy, kompetencie 
a spolupráca, vzťah medzi reštaurátorskými 
a remeselníckymi zásahmi.

Cieľom je záchrana a zachovanie originálov 
v pôvodnom stave, t.j. ťažiskom by mali byť 
opravy, konzervovanie a remeselná oprava, na 
základe kritických rozhodovacích procesov 

a voľby vhodných zásahov vzhľadom na zis-
tený stav a podmienky.  Historické 
a súčasné podmienky a východiská sa tu vzá-
jomne stretávajú, a preto je nevyhnutné okrem 
sústredenia sa na detail, resp. jednu fasádu, 
mať aj jasnú predstavu o celku. Teda popri 
riešení jednej fasády je potrebné mať súčasne 
odborne preskúmanú a vyhodnotenú celkovú 
koncepciu interpretácie urbanistických pries-
torov, ktorých je súčasťou, t.j. ich celkového 
vzhľadu a farebného riešenia. Tu je potrebná 
širšia súčinnosť špecalistov, dotknutých orgá-
nov a inštitúcií.
1. The Riga Charter on Authenticity and Historical 
Reconstruction in Relationship to Cultural Heritage, 
2000. www.altes-rathaus-hale.de/dokumente_17asp. 

2. Hammer, Ivo: Materiality. In: Materiality. Procee-
dings of the International Symposium on the Preser-
vation of Modern Movement Architecture. Museum 
mesta Brna a Hőrnemann Institut, 2009, s. 12. ISBN 
978-80-86549-54-5. 

3. The Burra Charter: The Australia ICOMOS Char-
ter for Places of Cultural Significance. Guidelines: 
Cultural Significance. 1999, str.12. ISBN 09578528 
0 0. b.The Burra Charter: The Australia ICOMOS 
Charterfor Places of Cultural Significance, 2013, 
s.2. ISBN 09578528 4 3 http://australia.icomos. org/
wp-content/uploads/TheBurraCharter 2013 Adopted 
31.10.2013. 

4. The Charter of Krakow 2000 / Principlesfor Con-
servation and Restoration of Built Heritage. www.
lecce-workshop.unile.it/Downloads.Th., 2009, s. 
2-3. 

5. Recommendations of the Course Participants on the 
Conservation of Historic Facades, Statement IV. In: 
ArchitecturalSurfaces / Conservation and Restoration of 
Plastered Facades. Bundesdenkmalamt Arbeitshefte zur 
Baudenkmalpflege, Kartause Mauerbach. Wien, 1997, 
s. 42-43. ISBN 3-901858-00-8. 
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ŠTýloVé premeNy 
prIečelí domoV 

v mpr svätý jur
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Mestská pamiatková rezervácia Svätý Jur
Mestská pamiatková rezervácia Svätý Jur patrí 
do skupiny mestských a vidieckych sídiel, roz-
ložených na južnom úpätí Malých Karpát, kto-
rých existenciu, hospodársky a kultúrny vývoj 
v minulosti a rovnako v súčasnosti poznačilo 
pestovanie vínnej révy. Vinohradníctvo ovplyv-
nilo významným spôsobom nielen charakter 
kultúrnej krajiny regiónu, ale aj urbanistický 
a architektonický vývoj jednotlivých miest 
a obcí, ktoré si zachovali historické jadrá s ma-
lebnou architektúrou formujúcou jedinečného 
genia loci kraja. „Vzhľad Jura je výsledkom 
goticko-renesančnej stavebnej činnosti, urba-
nistického usporiadania a celkového obrazu. 
Mladšie obdobia rešpektovali jeho štruktúru, 
pôdorys a charakteristiku zástavby meštianskej 
architektúry a usporiadaním dispozícií“.1 

Prvá písomná zmienka o Svätom  Jure pochá-
dza z roku 1209 (listina Ondreja II.). V tom 

čase už bolo mestečko v rukách významného 
šľachtického rodu grófov z Jura a Pezinka 
(1208-1543), od konca 16. storočia ho vlast-
nili Illéšháziovci. V r. 1674 získalo status 
slobodného kráľovského mesta. Najvýznam-
nejšou architektonickou pamiatkou je 
v dominantnej polohe nad mestom situovaný 
farský gotický Kostol sv. Juraja, postavený  
na románskych základoch, ktorý vo svojich 
útrobách skrýva jedinečnú pamiatku stredoeu-
rópskeho ranorenesančného sochárstva - ka-
menný oltár zasvätený patrónovi kostola.

Domy v meste
Ťažisko historickej urbanistickej štruktúry sa 
rozkladá južne od kostolného areálu po oboch 
stranách pozdĺžneho námestia a s ním rovno-
bežných uličných komunikácií po východnej 
a západnej strane. Typologicky je hmotovým 
a dispozičným východiskom meštianskej 
architektúry vo Svätom Jure jednotraktový 

dom so štítom na voľnej parcele, obohatený 
o hospodársku časť vinársko-poľnohospo-
dárskej funkcie. Až do konca 19. storočia bol 
určujúcim typ neskorogotického  vinohradníc-
keho domu s dvoma hĺbkovo orientovanými 
obytno-hospodárskymi krídlami spojenými 
prejazdom, ústiacim do spoločného dvora.

Fasády
Štýlové, resp. slohové premeny sa najvýraz-
nejšie prejavovali na fasádach domov. Staršie 
plochy fasád až na výnimky sa nahrádzali 
dobovým tvaroslovím, ktoré prekrývalo 
pôvodnú funkčne logickú štruktúru meštian-
skych domov. Pôvodne jednotným šírkovým 
fasádam uličných krídiel dominoval spoločný 
portál v strednej osi. Fasády sa neskôr najmä 
v 19. storočí postupne vizuálne diferencovali 
v súvislosti s deľbou vlastníckych vzťahov. 

Z hľadiska slohového vývoja vo väčšine 
príkladov prevažuje neoslohové, eklektické 
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a redukované secesné  tvaroslovie z 2. po-
lovice 19. storočia a začiatku 20. storočia, 
nájdu sa však i fasády so zachovanými stre-
dovekými, neskororenesančnými, barokový-
mi a klasicistickými prvkami, avizujúcimi 
staršie jadrá objektov. Slohové impulzy vy-
chádzali z dôležitých stavebných podnikov 
v meste a jeho blízkom okolí (Bratislava, 
Trnava): v stredoveku najmä z výstavby 
farského kostola, v staršom novoveku na 
prelome 16. a 17. storočia z pôsobenia rene-
sančnej stavebnej dielne na farskom kostole 
(empora a predsieň, 1599), výstavby zeme-
panských kúrií a kaštieľa (Ambrusterovskej, 
Illešháziovskej, Podmanických, Zičiovskej 
kúrie, kaštieľa Pálfiovcov) a kostola a kláš-
tora piaristov z r. 1651 – 1654. Prvky naj-
staršej stredovekej vrstvy predstavujú spo-
radicky zachované kamenné gotické portály 
so zošikmenou hranou. Staršiu novovekú 
renesančnú, neskororenesančnú a barokovú 

vrstvu zase polkruhovo, segmentovo, alebo 
vo forme stlačeného oblúka klenuté kamen-
né portály, doplnené  klenákom, rímsovými 
hlavicami a soklom a kamenné ostenia 
okien s lištou a profilovanou nadokennou 
a podokennou kamennou rímsou. Túto 
výbavu dopĺňali sporadicky zachované re-
nesančné arkiere na kamenných konzolách, 
zasadené do výrazovo jednoduchej hladkej 
plochy fasády, členenej horizontálami kor-
dónového pásu a korunnej rímsy. V baroku a 
klasicizme boli fasády obohatené o vertikál-
nu artikuláciu prostredníctvom omietkových 
pilastrov či lizénových rámov. Najpočet-
nejšie a výrazovo najucelenejšie sú fasády 
domov upravované od polovice 19. storočia 
do začiatku 20. storočia v neoslohovom, 
pseudohistorizujúcom a secesnom štýle. 
Osobitne štýlovou jednotou vyniká fasáda 
radnice, bývalej Zičiovskej kúrie 
v neogotickom tzv., tudorovskom štýle 

a niekoľko pozoruhodných neorenesačných 
fasád domov na hlavnom námestí 
s kompletne zachovanou kolekciou detailov, 
zjednotených s plošnou architektonickou 
artikuláciou fasády.

Fasáda domu č. 3 na ulici Dr. Kautza
Predmetný dom na ulici Dr. Kautza na prvý 
pohľad nevyniká nijakými zvláštnosťami, 
ani výraznými či starobylými architektonic-
kými a výtvarnými prvkami. Jeho pamiatko-
vé, historické, kultúrne hodnoty vyplývajú 
predovšetkým z jeho polohy a historického 
urbanistického kontextu: je situovaný v hor-
nom uzávere malého námestia v tesnej blíz-
kosti renesančnej kúrie a najmä obranného 
hradobného systému a klenutej renesančnej 
mestskej brány, ktorá sa o dom priamo opie-
ra2. Hoci omietkové vrstvy a architektonizá-
cia boli (70. roky 20. storočia) až na korun-
nú rímsu v celom rozsahu z fasády odstrá-
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nené, okrem pozoruhodnej malebnej polohy 
si nenápadný dom zasluhuje pozornosť aj z 
hľadiska jednotného štýlového charakteru a 
autentickosti, ktorých nositeľmi sú viaceré 
zachované prvky na priečelí domu: drevená 
dvojkrídlová brána s dekoratívnou mrežou a 
svetlíkom, dvojica strešných osvetľovacích 
vikierov i torzo pôvodnej štukovej omietko-
vej a architektonickej výzdoby  v zachova-
nej korunnej rímse.

Možnosti obnovy a rekonštrukcie 
fasády
Na základe sporej obrazovej historickej do-
kumentácie a historických fotografií je mož-
né urobiť si obraz nielen o poslednej omiet-
kovej úprave fasády pred odstránením omie-
tok, ale aj štýlových premenách fasády od 
začiatku 20. storočia. Posledná úprava pred 
odstránením omietok v základných hrubých 
obrysoch rešpektovala pôvodný plastickejší 

a subtílnejší koncept, realizovaný niekedy v 
prvom alebo druhom desaťročí 20. storočia. 
Pôvodne išlo o jednoduché omietkové hlad-
ké rámovanie dvojice okenných otvorov. 
Plocha fasády bola hladká, iba plochy medzi 
otvormi vyplňovali plošné štukové zrkadlá v 
hornej časti lemované jedným vodorovným 
pásom, v dolnej časti dosadali priamo na 
sokel, zvýraznený plasticky predstúpením 
pred líce muriva, aj farebne. Súčasťou tejto 
fasády bol veľký portál s rovným prekla-
dom, v ktorom bola osadená staršia drevená 
plná dvojkrídlová brána. Zachovaná brána 
s kovanou mrežou, osadená vo vstupe bola 
nainštalovaná počas ďalšej mladšej prestav-
by (cca. 30. roky 20. storočia), kedy bola 
čiastočne zredukovaná aj pôvodná omiet-
ková artikulácia: medziokenné zrkadlá boli 
zrušené a obnovené iba hladké omietkové 
pasparty okolo okien a obdĺžnikové zrkadlá 
pod parapetom. 

1. Zásady PO, s. 28. Dostupné online: www.pa-
miatky.sk. Pamiatková rezervácia Svätý Jur bola 
dňa 23.5. 1990 vyhlásená  ako jedna z posledných 
(po nej ešte Podolinec,11.6.1991; Štiavnické Bane, 
15.8.1995). Zásady PS pre mesto Jur pri BA boli 
spracované v roku 1988 (Takácsová, Puškárová, Kri-
žanová, Petrášková). Neboli dodnes aktualizované. 
(!) (KPÚ BA, 2014 za platné). http://www.pamiatky.
sk/sk/page/zasady-ochrany-pr-svaty-jur; dostupné 
online 9.10.2016.

2. Hradby vyrástli  v priebehu 1. polovici 17. sto-
ročia, dokončené boli do r. 1657. (Zásady PO, s. 
19). Okrem hlavných vstupných brán do mesta 
(Horná a Dolná brána) boli súčasťou hradobného 
systému aj menšie brány, cez ktoré viedli komu-
nikácie do vinohradov. Zdroj: http://www.nestich.
sk/?svatyjur=historia-nesticha-a-svateho-jura; 
9.10.2016.
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Náčrt stavebno-historického vývoja 
fasády domu na Prostrednej ulici 23
Sondážnym prieskumom a pri odstraňovaní 
novodobých omietkových vrstiev s vyso-
kým podielom cementu pred obnovou boli 
odhalené dve neskororenesančné omietkové 
vrstvy, o ktorých môžeme podľa nálezovej 
situácie predpokladať, že nasledovali po-
merne skoro po sebe. Sú to najstaršie omiet-
kové vrstvy, ktoré sa na fasáde našli.

Zo zachovaných nálezov je možné predpo-
kladať, že celá fasáda už v neskorej renesan-
cii mala jednotnú štýlovú úpravu. K prvej 
fáze patria aj nájdené fragmenty výzdoby 
v hornej časti fasády pod podstrešnou rím-
sou. Výzdoba bola tvorená horizontálnymi 
pásmi. Dva užšie šedé pásy, medzi ktorými 
bol biely pásik rovnakej šírky, lemovali širo-
ký biely pás z hornej aj spodnej strany. Dru-
há renesančná vrstva mala výzdobu s tzv. 

obálkou, ktorej fragment sa našiel v severnej 
časti fasády tesne pod rímsou.

Renesančné omietky vo Svätom Jure sú cha-
rakteristické drsnejším povrchom a prevlá-
dajúcou bielou farebenou úpravou doplne-
nou maľovanou výzdobou v odtieňoch sivej. 
Nájdené omietky boli kvalitne zhotovené 
a stále dobre držia na podklade. To je aj 
dôvod prečo sa zachovali až dodnes. Pri ne-
skorších štýlových úpravách fasád boli tieto 
vrstvy často ponechané a tvorili podklad pre 
ďalšie omietkové vrstvy. 

Následná baroková vrstva je tvorená tenkou 
bielou omietkou a bielym vápenným náte-
rom. 

Poslednú hodnotnú štýlovú úpravu možno 
datovať do obdobia okolo polovice 19. sto-
ročia. Pravdepodobne vtedy fasáda prešla 
rozsiahlejšou štýlovou úpravou, ktorá sa 
zachovala v dostatočnom rozsahu po súčas-

nosť, a bolo možné ju pri obnove rekonštru-
ovať. 

Plocha fasády bola v tomto období členená 
kvádrovaním a okenné otvory boli z hornej 
strany lemované rímsami v tvare zalome-
ných prútov zakončených slzou. Portál 
prejazdu bol zvýraznený mierne vystupujú-
cim rizalitom a fasáda bola zhora ukončená 
profilovanou podstrešnou rímsou. K tejto 
štýlovej úprave sa viaže zelená farba fasády, 
ktorá je charakteristická už pre 1. štvrtinu 
19. storočia. Na fasáde sa nachádzalo nie-
koľko vrstiev náterov v rôznych tónoch ze-
lenej farby od svetlozelenej (odtieň suchého 
hrachu) až po tmavšiu zelenú (olivovozele-
ný odtieň). 

Je možné, že vtedajší majitelia sa inšpirovali 
úpravou fasády budovy radnice, ktorá stojí 
o dva domy povyše. Dá sa tiež predpokla-
dať, že realizácie prác sa zhostili rovnakí 
majstri, ktorí pracovali na prestavbe radnice. 
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Tento predpoklad podporuje najmä charak-
teristický detail - nadokenná rímsa, ktorý 
sa zachoval na fasáde domu. Rovnako for-
movaná nadokenná rímsa, ktorá má podobu 
lomeného prútu zakončeného slzou je zachy-
tená aj v historických plánoch na prestavbu 
barokovej budovy Zichyho kúrie, tj. súčas-
nej radnice (Prostredná ulica 29) 1. Návrh 
prestavby z roku 1860 pochádza z dielne 
Feiglerovcov, významnej staviteľskej rodiny 
tej doby, ktorí realizovali množstvo význam-
ných realizácií v regióne. V tom čase firmu 
viedol Ignác Feigler ml., syn zakladateľa. 

Nadokennú rímsu tejto formy je vidno i na 
historickej fotografii budovy hornej kasárne 
(dnes na Prostrednej ulici 47) z roku 1906 2. 
Toto bola pôvodná budova radnice, predtým, 
než ju mesto presťahovalo do spomínanej 
Zichyho kúrie v roku 1836. No a následne 
túto budovu mesto adaptovalo na účely ka-
sárne. 

Vznik štýlovej úpravy fasády domu na Pro-
strednej 23 takto môžeme na základe zacho-
vanej nadokennej rímsy datovať do obdobia 
okolo roku 1863.

O kvalite štýlového stvárnenia fasády svedčí 
aj zachovaný bohato profilovaný kamenný 
portál. Profilovaná podstrešná rímsa, ktorá 
bola obnovená, však podľa nálezovej situ-
ácie vznikla o niečo neskôr ako rekonštru-
ovaná úprava fasády s kádrovaním 
a nadokennými rímsami. Prekrývala totiž 
spomínanú staršiu úpravu fasády.

1 Nákres fasády prestavby barokovej Zichyho kúrie 
na radnicu v neogotickom štýle je publikovaný v kni-
he Svätý Jur 1209-2009 : dejiny písané vínom. Juraj 
Turcsány a kolektív. Svätý Jur 2009. s. 120. 

2 Fotografia budovy hornej kasárne, na ktorej je 
vidno spomínanú nadokennú rímsu je publikovaná 
taktiež v tejto knihe na s. 134.

Záver
Fasády meštianskych a vinohradnícko-reme-
selníckych domov vo Svätom Jure  najpreg-
nantnejšie odrážajú hospodársky 
a kultúrny vývoj mestečka, časy jeho hos-
podárskej konjunktúry, rovnako ako časy 
úpadku. Modernizačné snahy od polovice 
20. storočia, pokračujúce stále väčšou inten-
zitou až do druhého desaťročia 21. storočia 
ohrozujú identitu a historický charakter ulíc 
a námestia vo vnútri historických hradieb. 
Predmetom aktuálneho ročníka Školy tradič-
ných stavebných remesiel, iniciovaných AI 
Nova bola obnova fasády domu č. 3 na ulici 
Dr. Kautza. Treba veriť, že podobne ako 
obnovená a opravená drevená  brána v rámci 
predchádzajúceho ročníka, aj opravená fasá-
da domu pomôže meniť mentalitu miestnych 
obyvateľov k väčšej citlivosti a rešpektu vo-
či kultúrnemu dedičstvu minulosti mesta. 
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prAVIdelNá údržbA 
jej VýzNAm 
a filozofia
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Filozofia prístupu k údržbe   
a obnove pamiatok
Spôsob nazerania na zásahy do pamiatok  
a akceptovanie novodobých zásahov sa vyvíja. 
Vodítko v tejto situácii poskytujú medzinárod-
né charty a iné dokumenty. Medzi najvýznam-
nejšie a najrešpektovanejšie patrí Benátska 
charta z roku 1964.

V článku 4 sa uvádza, že ochrana pamiatky 
vyžaduje stálu údržbu. Ďalej v článku 10 
oprávňuje aj použitie moderných technológií, 
ale až vtedy, ak vyčerpáme možnosti tradič-
ných postupov, ktoré sa ukážu ako neúčinné. 
Pritom musia byť moderné technológie overe-
né výskumom aj skúsenosťami s ich použitím. 

Nové technológie sa pri obnove historických 
budov často ukázali ako nevhodné a zlé skúse-
nosti vedú v súčasnosti k renesancii a znovu-
objavovaniu pôvodných postupov. 

Napríklad v 70. a 80. rokoch 20. storočia boli  
v širokom meradle používané protipožiarne ná-
tery historických krovov, dnes na dreve pozo-
rujeme deštrukčný proces, tzv. rozvlákňovanie, 
ktoré je nezvratné. 

Použitie impregnácie s obsahom gumy na 
fasády a kamenné prvky viedlo k veľkým de-
štrukciám, pretože voda, pokiaľ prenikla pod 
impregnáciu, nemohla sa odparovať a poškodi-
la povrch muriva a omietku. Kamenné murivá 
sa často injektovali betónovými zmesami, čo 
z dôvodu rozdielnej tepelnej rozťažnosti viedlo 
k praskaniu a odlupovaniu pôvodného kameňa.

Všetky podobné skúsenosti inšpirujú k väč-
šiemu záujmu o tradičné technológie, ktorých 
účinok bol preverený stáročiami, ak nie tisícro-
čiami. Táto tendencia je výrazná napríklad  
v Čechách, kde môžeme často počuť tézu,  
že pamiatka by sa mala opravovať postupom, 
ktorým bola postavená. 

Na Slovensku vznikla pod záštitou ICOMOS 
(medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá 
ochranou kultúrneho dedičstva) takzvaná                    
Banskoštiavnická výzva, ktorá vyzýva k pro-
pagácii hodnôt tradičného remesla, remeselnej 
zručnosti, k vzdelávaniu mladej generácie  
v remeslách, tiež s použitím verejných médií, 
k podpore aktivít, ktoré by zaručili udržanie 
a odovzdávanie remeslených vedomostí  
a zručností. V priebehu 20. storočia, aj vply-
vom sociálnych zmien v spoločnosti a častých 
zmien vlastníctva pamiatok na Slovensku, sa 
postupne vytrácala zodpovednosť pravidelnej 
údržby a starostlivosti. Namiesto malých in-
vestícií umiestnených cielene a včas, vlastníci 
pamiatok radšej čakajú na veľké dotácie štruk-
turálnych fondov EÚ alebo štátnej podpory, 
pričom mnohé pamiatky zatiaľ zanikli. Pritom 
by mala byť údržba stavieb rovnako prirodzená 
ako napríklad údržba trávnika, či fyzického 
zdravia, ktorú nikto nespochybňuje. 
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Údržba historických objektov je špecifickejšia 
v tom, že musí často odolávať tlaku veľkých 
stavebných producentov, ktorí zasycujú trh 
novými materiálmi a technológiami spolu so 
silným marketingom. V tejto situácii sa len 
veľmi ťažko presadzujú historické technológie 
a znovuobjavujú zabudnuté tradičné remeslá. 
Napriek tomu vzniklo už aj na Slovensku 
niekoľko iniciatív a remeselných workshopov, 
ktoré sa podujali šíriť osvetu aj v tejto oblasti. 

Iniciatívy 
Škola tradičných stavebných remesiel, ktorú 
realizuje Academia Istropolitana Nova, má  
za cieľ oživiť záujem o tradičné stavebné 
remeslá a vyškoliť remeselníkov, schopných 
opravovať a obnovovať historické stavby adek-
vátnym a udržateľným spôsobom. Školenia 
pre remeselníkov a popularizácia tejto témy je 
prvým krokom k prelomeniu bludného kruhu, 
kde nezáujem ľudí a slabá dostupnosť odbor-

ných remeselných služieb vedú k postupnému 
vytrácaniu sa historických stavebných detailov  
a prvkov zo stavieb.

Pre mnohých ľudí je jednoduchšie nahradiť  
napríklad starú bránu, dvere či okná novými 
štandardnými prvkami, ktoré sa na historické 
stavby nielenže nehodia, ale často spôsobia  
i následné problémy (napr. zmena mikroklímy 
v dome). Pod najväčším tlakom modernizácie 
je najmä obyčajná historická zástavba v ob-
ciach a mestečkách, ktorá nie je pamiatkovo 
chránená, ale predsa formuje charakter a identi-
tu miesta. Zachovanie historických stavieb  
a stavebných prvkov, ich primeraná oprava  
a údržba je tiež spôsob, ako nestratiť stáročiami 
formovaný genius loci – ducha miesta. 

Škola tradičných stavebných remesiel ideovo 
nadväzuje na aktivity Spolku Banskej Štiavni-
ce ´91, ktorý v lokalite svetového kultúrneho 
dedičstva organizoval tematicky zamerané ško-

lenia pre remeselníkov venujúcich sa opravám 
historických domov. Historické stavebné remes-
lá ožívajú aj pri konzervácii ruín hradov, ktorá 
sa odborne profiluje aj pod záštitou združenia 
Zachráňme hrady. 

V celosvetovom, resp. európskom meradle je 
najvýznamnejšou preventívno-údržbovou inicia-
tívou holandská organizácia Monumentenwacht, 
ktorá vznikla v roku 1973. Na začiatku bola 
jednoduchá myšlienka, že pravidelná údržba je 
lacnejšia ako komplexná obnova. Dvaja pria-
telia – architekti, začali organizovať dôkladné 
prehliadky technického stavu objektov, okrem 
technickej správy vykonávali  aj drobné opravy. 
Postupne presvedčili viac a viac vlastníkov 
historických objektov, aby si túto službu objed-
nali, a dnes existuje v Holandsku viac ako 300 
dvojčlenných tímov inšpektorov a pravidelné 
prehliadky sa vykonávajú na 95% kultúrnych 
pamiatok. Idea Monumentenwacht sa rozšírila 
aj do ďalších krajín, ako napríklad Belgicko, 
Nemecko, Veľká Británia, Dánsko, a v nedáv-
nom období aj Maďarsko a Rakúsko. V každej 
krajine sa táto myšlienka adaptovala na miestne 
podmienky.

Asi najťažším momentom trvalej udržateľnosti 
myšlienky je finančný model organizácie.  
V Holandsku polovicu nákladov hradia formou 
ročných poplatkov vlastníci pamiatok a druhú 
polovicu poskytuje samospráva jednotlivých 
provincií. 

Na Slovensku sa podobnú iniciatívu podarilo 
začať realizovať v roku 2014 pod názvom  
Pro Monumenta – prevencia údržbou (www. 
promonumenta.sk), na pôde Pamiatkového 
úradu SR. Tri tímy zaškolených špecialistov 
vykonávajú preventívne prehliadky pamiatok, 
realizujú základné ukážky údržby (výmena 
škridiel, oplechovaní, čistiace práce) a vy-
pracovávajú podrobné technické správy pre 
majiteľov. Údaje sú elektronicky archivované 
v databázovom systéme. 
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VápeNNé
mAlTy A omIeTky
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Tradičné vápenné technológie
Použitie tradičných vápenných technológií 
pri obnove historických fasád má najmä 
tieto výhody:

• ide o materiál,  ktorý sa najviac zhoduje 
s pôvodným materiálom stavby;

• vlastnosti a kvalita sú preverené dlho-
dobým používaním; 

• nízky difúzny odpor pre paru, ktorý 
umožňuje odparovanie vody z muriva;

• podobnú tvrdosť, modul elasticity 
a chemické vlastnosti ako zachované 
historické omietkové vrstvy;

• nízke materiálové náklady a dobrá dos-
tupnosť na trhu;

• jednoduchá aplikácia.

Vápenné malty a omietky prežívajú v po-
sledných rokoch svoju renesanciu. Je to 
spôsobené znovuobjavovaním ich vlastností 
a výhod najmä pri obnove historických sta-
vieb. Praktické informácie sa dajú čerpať 
i z odborných štúdií zameraných na vlast-
nosti a využitie vápna pri obnove pamiatok. 

Vápno
Vypálením prírodného kameňa – vápenca, 
ktorý je tvorený prevažne uhličitanom vá-
penatým, pri teplote 900-1200°C sa z neho 
uvoľní oxid uhličitý a vznikne oxid vápenatý, 
ktorý bežne nazývame pálené vápno (alebo 
taktiež nehasené vápno). Búrlivou reakciou 
páleného vápna s vodou (práškové sa dáva do 
vody, kusové sa vodou zalieva) vzniká hasené 
vápno, čo je hydroxid vápenatý, v práškovej 
forme pod názvom vápenný hydrát); počas 
chemickej reakcie sa uvoľní teplo a zväčšuje 
sa jeho objem. 

Hasené vápno pomaly reaguje s oxidom uhli-
čitým zo vzduchu – preto sa označuje aj ako 

vzdušné vápno – tvrdne a mení sa znovu na 
vápenec (proces karbonatácie alebo karbona-
tizácie). Z chemického hľadiska tento proces 
prebieha tak, že vápno reaguje s veľmi slabou 
kyselinou uhličitou, ktorá vznikne rozpuste-
ním vo vzduchu prítomného oxidu uhličitého 
vo vode, ktorú hasené vápno alebo malta 
obsahuje.

Vápenný hydrát 
Je to priemyselne vyrobené práškové hasené 
vápno, ktoré prejde hasením za použitia mi-
nimálneho potrebného množstva vody. Jeho 
hlavnou výhodou je aj možnosť dlhšieho 
a menej problémového skladovania v po-
rovnaní s páleným vápnom, nakoľko takmer 
nereaguje so vzdušnou vlhkosťou a je preto 
objemovo stále. Vápenný hydrát má však o 
niečo horšie spojivové vlastnosti (v malte aj v 
nátere) v porovnaní s vápnom haseným tradič-
ným spôsobom na vápennú kašu a tak sa často 
jeho spojivové vlastnosti v malte „pre istotu“ 
zlepšujú pridaním cementu (nastavuje sa). 

Slabšie spojivové vlastnosti vápenného hydrá-
tu sú spôsobené väčšou zrnitosťou práškového 
vápenného hydrátu oproti vápennej kaši. Teda 
pri rovnakom objeme vápenného spojiva má 
práškový hydrát v súčte menší povrch všet-
kých zrniečok než vápenná kaša.

Hydraulické vápno 
Tento druh vápna okrem hydroxidu vápenaté-
ho obsahuje aj zložky, ktoré tvrdnú v reakcii 
s vodou (preto názov „hydraulické“). Sú to 
najmä minerály s obsahom hliníka a kremíka, 
ktoré sa vypálením zmenia na chemicky reak-
tívne látky.

Vápennej malte pripravenej z čistého hydro-
xidu vápenatého (z bežného páleného vápna) 
sa dajú dodať hydraulické vlastnosti pridaním 
hydraulických prímesí, napr. antukového 
alebo keramického prachu, sopečného popola 
(pozzolana, tras), vysokopecného popolčeka 

alebo niektorých ílových minerálov. Hydraulic-
kým spojivom je aj portlandský cement. 

Vápenná malta 
Vyrobí sa zmiešaním haseného vápna a piesku. 
Namiesto piesku sa dá použiť i kamenná drť, 
čo je však horšia možnosť, lebo zrná kamennej 
drte sa môžu časom rozpadávať, zvetrávať, po-
kým zrná prírodného piesku sú pevné. 

Vápno a piesok sa zmiešajú v objemovom 
pomere 1:3 a podľa potreby sa pridá čistá 
voda. Vápno v tejto zmesi pôsobí ako spojivo 
(zjednodušene povedané lepidlo) a piesok 
alebo kamenná drť ako plnivo, ktoré dáva 
malte objem (je lacnejšie ako spojivo) a znižu-
je zmršťovanie pri tuhnutí (kedy dochádza k 
strate vody). Zmršťovanie pri tuhnutí sa môže 
prejaviť praskaním, prípadne aj odlupovaním 
od podkladu. Voda zabezpečuje plasticitu mal-
ty, a to tak, že ploché šesťuholníkové kryštáliky 
hydroxidu vápenatého a zrnká piesku obalené 
vodným filmom ako „mazadlom“ sa po sebe 
môžu hladko posúvať. 

Ak sa malta pripravuje z vápennej kaše a vlh-
kého, vonku skladovaného piesku, často netre-
ba pridávať žiadnu ďalšiu vodu, aj keď sa to na 
začiatku miešania nezdá. Ak je piesok veľmi 
mokrý, tak sa z neho ani nedá namiešať malta 
potrebnej hustoty. Aj pri miešaní malty zo su-
chého piesku (alebo z práškového hydrátu) tre-
ba vodu pridávať opatrne, po malých dávkach, 
lebo malta sa ľahko príliš rozriedi.

Vápenná malta s pieskom frakcie 0-4 mm ale-
bo kamennou drťou rovnakej frakcie (bežne sa 
takáto frakcia nazýva brizolit) sa používa ako 
murovacia malta alebo ako základná omietka 
(tzv. hrubá omietka, hrubovka). 

Platí empirické pravidlo, že veľkosť najväčšie-
ho zrna v piesku má byť 1/3 predpokladanej 
hrúbky omietkovej alebo maltovej vrstvy. 
Dôležité je aby piesok alebo kamenná drť ob-
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sahovali rôzne veľkosti zŕn, tj. od prachových 
až po kamienky veľkosti 4 mm. Menšie zrnká 
totiž vyplnia medzery medzi väčšími a celá 
zmes sa takto lepšie previaže a minimalizuje sa 
výskyt dutín.

Omietka z vápennej malty
Dobrá vápenná malta na omietku sa mieša z 
odležaného haseného vápna a piesku alebo ka-
mennej drte. Obvykle sa používa kopaný, prí-
padne riečny piesok alebo vápencová, prípadne 
aj iná štrková drť. Na omietku je vhodnejší 
piesok s ostrohrannými zrnami. Malta z piesku 
s okrúhlymi zrnami (riečny piesok) má tenden-
ciu pri nahadzovaní na stenu v hrubšej vrstve 
stekať, najmä na strope chytá veľmi zle.

Základná, tzv. hrubá omietka obsahuje frakciu 
plniva 0-4 mm a vrchná, hladká (štuková) 
omietka piesok frakcie 0-1 mm alebo aj menej. 

Základné vlastnosti vápennej malty
Malta zo vzdušného vápna sa dá skladovať 
neobmedzene dlho, ak sa zabráni možnosti 
karbonatácie (proces premeny haseného vápna 
na vápenec) zamedzením prístupu vzduchu, 
napríklad pod vodnou hladinou. Malta z hyd-
raulického vápna, resp. vápenná malta s hyd-
raulickými prímesami sa musí použiť skôr, než 
začne tvrdnúť (podobne ako cementová malta).

Vápenná malta po použití na murovanie ale-
bo omietku najskôr tuhne, teda stratou vody 
(odparením, vsiaknutím do podkladu) stráca 
plasticitu. Následne začne tvrdnúť chemic-
kou reakciou vápna (prípadne hydraulických 
prímesí), kedy prebehne proces premeny 
na takmer nerozpustné zlúčeniny. Stuhnutá 
malta sa dá po pridaní malého množstva 
vody znovu rozmiešať a následne použiť. 
Nepoužitá alebo odstránená stvrdnutá malta 
je stavebným odpadom – sutinou, ale dá sa 

(po rozdrvení a preosiatí) znovu použiť ako 
plnivo do novej malty.

Proces karbonatácie je dlhodobý (až nie-
koľkoročný). Spočiatku je rýchly, potom sa 
spomaľuje a teoreticky nikdy úplne neskon-
čí. Prebieha postupne od povrchu do hĺbky 
omietky, rýchlosťou približne 1 mm za deň. 
Udržiavanie čerstvej omietky vo vlhkom sta-
ve alebo jej správne priebežné vlhčenie tento 
proces výrazne urýchľuje. 

Vápenno-cementové omietky 
Vápenno-cementové omietky sú zhotovené 
z malty, ktorá okrem vápna obsahuje aj šedý 
portlandský alebo biely cement. Pri malom 
množstve cementu (v objemových dieloch 
pomer miešania cementu, vápna a piesku                
1 : 8 : 24 až 2 : 8 : 24) má malta vlastnosti 
podobné hydraulickej vápennej malte, tj. na 
začiatku rýchlejšie tvrdne, a to aj na mokrom 
podklade alebo vo veľmi mokrom prostredí. 

Schéma vápennej malty s plnivom, ktoré 
obsahuje iba jednu veľkosť zŕn. Medzi zrnami 
jednej veľkosti ostávajú nevyplnené dutiny.

Vápenná malta s plnivom, ktoré obsahuje 
rôzne veľkosti častíc, od prachových po zrná 
veľkosti 4 mm (tj. frakcia 0 až 4 mm).  Menšie 
zrná vyplnia dutiny medzi väčšími a celá zmes 
sa takto lepšie previaže.

Schematický rez kopy, tzv. koláča 
na prípravu horúcej malty.

1 diel celkového 
objemu

7 až 9 dielov celkového 
objemu
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Veľmi dôležitá je disciplína pri dávkovaní 
cementu, lebo vyšší podiel cementu robí 
omietku neprievzdušnou, teda nepriepust-
nou pre vodu a vodné pary. Na suchom pod-
klade a v normálnom prostredí je pridávanie 
cementu do malty zbytočné.

Horúca malta
Tzv. horúca malta sa pripravuje s páleným 
kusovým alebo práškovým vápnom. Je to 
starý, donedávna u nás prakticky zabudnutý 
spôsob prípravy malty. Umožňuje vyhnúť sa 
dlhodobému skladovaniu veľkých objemov 
vápennej kaše. Horúca malta je vhodná na 
murovanie a na spodnú vrstvu omietky, tzv. 
hrubovku. 

Postup prípravy horúcej malty 
Na zemi alebo na vodonepriepustnej 
podložke (dobre poslúži staré linoleum), 
prípadne vo vhodnej veľkej nádobe, napr. 

v drevenej maltovnici (nízkej debne na 
maltu) sa striedavo navrství piesok a neha-
sené vápno tak, aby piesok tvoril spodnú aj 
vrchnú vrstvu a ak sa robí voľná kopa, aby 
piesok zakrýval vápno aj po jej obvode. 

Pomer je v objemových dieloch vápna 
a piesku 1 : 7 až 1 : 9; pretože vápno pri 
hasení zväčší svoj objem a výsledný pomer 
bude okolo 1 : 3, ako u malty pripravova-
nej z vopred zahaseného vápna. 

U voľnej kopy sa navrchu z piesku vy-
tvaruje plytká priehlbina. Do nej alebo na 
povrch piesku v nádobe sa leje voda. Jej 
vsakovanie a vtekanie dovnútra sa uľahčuje 
prepichávaním tenkou, najlepšie drevenou 
tyčou. Zakrátko začne vápno búrlivo re-
agovať – hasiť sa, čo sa prejaví syčaním, 
bublaním a unikaním vodnej pary. Vody 
treba prilievať toľko, koľko je kopa schop-
ná prijať. 

Pri prepichávaní sa môže natrafiť na mies-
ta, kde je nahromadená vodná para, ktorá 
z otvoru prudko uniká spolu s vápenným 
práškom. Preto je nutné dbať na bezpeč-
nosť práce, najmä sa chrániť pred zásahom 
očí, prípadne vdýchnutím vápna. 

V priebehu hasenia na voľnej kope je 
potrebné zabrániť vytekaniu vody cez jej 
boky pridaním piesku. Po skončení reak-
cie hasenia musíme prípadné na povrchu 
viditeľné vápno prekryť pieskom. Kopu 
necháme odstáť najmenej do ďalšieho dňa, 
alebo aj dlhšie. A v teplom počasí zakrytím 
a polievaním zabrániť jej vyschnutiu. Pred 
použitím sa z kopy, tzv. koláča, odkrajuje 
potrebné množstvo vždy cez všetky vrstvy 
(tak, ako sa krája torta) a rozmieša sa na 
maltu.
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TechNIcké problémy 
hIsTorIckých fAsád
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Najbežnejšie technické poruchy 
Pri pôvodnej  omietke sa najčastejšie vyskytujú 
poruchy adhézie (priľnavosti) a kohézie (súdr-
žnosti). Poruchy adhézie sa prejavujú zníženou 
alebo chýbajúcou priľnavosťou omietky k pod-
kladu alebo priľnavosťou jednotlivých vrstiev 
omietok medzi sebou. Vytvárajú sa tak voľným 
okom neviditeľné dutiny alebo aj viditeľné 
„bubliny“ a v miestach s rozsiahlejším poško-
dením dochádza k následnému opadávaniu 
omietky. 

Poruchy kohézie  sa prejavujú stratou súdrž-
nosti materiálu, z ktorého je omietka zhotove-
ná. To býva najčastejšie zapríčinené narušením 
chemických a mechanických väzieb materiálu 
omietky. Omietka takto stráca pevnosť a rozpa-
dá sa (drobí sa). 

Spomínané poruchy sú často spôsobené vodou 
a vlhkosťou, najmä v kombinácii s mrazom 
a vo vode rozpustnými soľami. Vysoká vlhkosť 

prítomná v omietke a murive znižuje ich mra-
zuvzdornosť. Voda tiež rozpúšťa soli, prítomné 
v muive alebo omietke, a unáša ich v roztoku 
k povrchu, kde sa voda odparí a soľ sa koncen-
truje alebo kryštalizuje. Soli pri hydratačných 
a kryštalizačných zmenách rozrušujú omietku 
aj murivo.

Odstránenie príčin výskytu vlhkosti v murive 
je základný predpoklad pre úspešnú obnovu. 
Návrh a realizácia takýchto opatrení musí ob-
nove fasády predchádzať.

Príčinou porúch omietkových vrstiev často bý-
vajú vlasové trhlinky, ktoré vznikajú rozpras-
kávaním omietky už pri tuhnutí jej malty, alebo 
napr. vibráciami či tepelnou rozťažnosťou 
materiálu omietky. Sú nielen estetickým ne-
dostatkom, ale pôsobením cez ne prenikajúcej 
vody môžu po dlhšej dobe spôsobiť aj ďalšie, 
vážnejšie poruchy. Väčšie trhliny sú obvykle 
spôsobené statickými príčinami, t.j. konštrukč-
nými poruchami muriva.

Častou príčinou porúch historických fasád je 
použitie novodobých, technicky nevhodných 
materiálov, ktoré majú odlišné fyzikálne 
a mechanické vlastnosti. Tieto materiály majú 
zvyčajne vyššiu tvrdosť a menšiu priepustnosť 
pre vodné pary a rozdielnu tepelnú rozťažnosť 
ako pôvodné vápenné omietky. To sposobí 
následné poškodenie a deštrukciu zachovaných 
historických omietkových vrstiev v kontakte 
s nimi.

Vápenno-cementové omietky vytvárajú pre 
vodné pary nepriepustnú vrstvu, ktorá zadržia-
va vlhkosť v murive. Omietka s cementovým 
spojivom má oproti čisto vápenným omietkam 
vyšší difúzny odpor. Vlhkosť sa tak v murive 
zadržiava a vplyvom premŕzania dochádza 
k jeho postupnej degradácii (drobí sa a rozpa-
dáva sa). 

Akrylátové farebné nátery taktiež vytvárajú 
nedostatočne priedušnú vrstvu, ktorá bráni 
odparovaniu.
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príprAVA obNoVy 
fAsády
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Ako začať
Ste majiteľmi historickej fasády? Potrebuje 
opravu? Pýtate sa, čo všetko a v akom pora-
dí budete potrebovať? 

Na začiatku by mala stáť úvaha, či vystačíte 
len s malou údržbou, alebo fasáda potrebuje 
„generálku“. 

Vizuálne skontrolujte v akom stave je po-
vrch fasády, či sú na nej viditeľné poškode-
nia a v akom rozsahu.

Sústreďte sa na kritické miesta, ktoré sú 
v kontakte so zemou, prípadne v blízkosti 
zvodov dažďovej vody. Pokiaľ by ste sa ne-
cítili dostatočne kompetentní, poproste 
o prvú obhliadku odborníka - špecialistu 
na obnovu historických budov (architekt-
pamiatkár, metodik pamiatkovej obnovy, 
prípadne iný odborník so skúsenostami). 

Ďalšie otázky sú z oblasti pamiatkovej 

ochrany. Je váš dom národnou kultúrnou 
pamiatkou? Nachádza sa v pamiatkovej 
rezervácii alebo pamiatkovej zóne? Ak je 
odpoveď negatívna, môžete sa venovať sa-
motnej práci, ak ale bude pozitívna, musíte 
osloviť aj príslušný krajský pamiatkový 
úrad so zámerom obnovy. 

Spracovanie zámeru
Zámer obnovy môže mať aj písomnú podo-
bu. Zhrniete si základné informácie o fasáde 
(plocha, výtvarné a architektonické stvár-
nenie), ujasníte si, čo s fasádou chcete robiť 
a aký má byť výsledok. Prílohou zámeru 
je grafický výkres - zameranie súčasného 
stavu s vyznačením plánovaných staveb-
ných zásahov. S takouto dokumentáciou sa 
môžete obrátiť na pamiatkový úrad alebo ju 
poskytnúť remeselníkom na vypracovanie 
cenových ponúk. 

V prípade fasády a mestskej bráničky na 

ul. Dr. Kautza č. 3 a fasády na Prostrednej 
ulici č. 23 (obe sú situované v pamiatkovej 
rezervácii), ktoré v našej príručke slúžia ako 
príklady, zámer obnovy (metodiku)  
a zameranie vypracoval architekt-pamiatkár, 
metodiku upresnila pamiatková výskumníč-
ka a podrobné podmienky obnovy určil 
v rozhodnutí krajský pamiatkový úrad. Táto 
metodika obsahovala základné historické 
a slohové údaje o fasáde objektu, popis 
technického stavu a poškodení, návrh ume-
lecko-remeselnej obnovy, ako aj výslednej 
podoby fasády.

Spolupráca s odborníkmi
Oblastí, ktorých sa takáto obnova týka, je 
viac a pravdepodobne si nevystačíte s jed-
ným odborníkom, či majstrom. 

Aké sú teda ich kompetencie? Najviac 
o veku fasády, jej historickom kontexte 
a slohovom zaradení vám povie historik 
umenia, respektíve pamiatkár, ktorý sa za-
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oberá pamiatkovými výskumami a pozná 
región. 

Určiť obdobie, prípadne dátum postavenia 
domu, ktorého fasádu idete obnovovať, do-
káže však až podrobnejší výskum. Základom 
býva archívny výskum, ktorý je doplnený 
sondážnym výskumom a prípadne laboratór-
nou analýzou odobraných vzoriek. 

Zameranie fasády vyhotoví odborník (ge-
odet, stavebný inžinier alebo architekt). 
Zameranie slúži ako podklad na: analýzu po-
rúch, kalkuláciu nákladov, vyznačenie nále-
zov zo sondážneho výskumu a ako podklad 
pre návrh obnovy.

Najviac o technickom stave fasády vám po-
vie majster - murár. „Zohnať“ však murára, 
ktorý by bol skutočným odborníkom na poc-
tivú obnovu historickej fasády, nie je ľahké 
a na Slovensku ich nie je veľa. Pomôcť vám 
môžu referencie a internet. Najlepšie je pre-

svedčiť sa o kvalite ich práce na vlastné oči 
na už realizovaných fasádach. 

Pokiaľ ste v polohe vlastníka, táto príručka 
vám poskytne možnosť kontrolovať jeho 
prácu; pokiaľ ste sám remeselníkom, môže 
byť návodom pracovného postupu.  

Ďalším remeselníkom, ktorého pri obnove 
architektonicky a výtvarne bohatšej histo-
rickej fasády budete najskôr potrebovať, je 
štukatér. 

Potrebné stanoviská
Ak objekt, na ktorom idete obnovovať fasá-
du, nie je národnou kultúrnou pamiatkou ani 
sa nenachádza v pamiatkovej rezervácii ale-
bo pamiatkovej zóne, nebudete potrebovať 
stanovisko pamiatkového úradu. Konzultácia 
s pracovníkom pamiatkového úradu vám 
však môže poskytnúť cenné informácie (prí-
padne dobré referencie). 

Ak je objekt v pamiatkovom území, je nutné 
obrátiť sa na príslušný krajský pamiatkový 
úrad so zámerom obnovy, ku ktorému úrad 
vydá rozhodnutie. 

Pamiatkár - metodik z krajského pamiatko-
vého úradu, ktorý vám vydá rozhodnutie 
k zámeru obnovy fasády, vám bude vedieť 
poskytnúť aj základné informácie o pamiat-
kovej hodnote fasády a metodike jej obnovy. 
Metodik miestne príslušného Krajského pa-
miatkového úradu obvykle najlepšie pozná 
regionálne špecifiká. 

Pokiaľ je dom národnou kultúrnou pamiat-
kou, je možné požiadať aj o finančnú dotá-
ciu na zameranie fasády, prípadný projekt, 
výskumy či posudky, ale aj na jej remeselnú, 
prípadne reštaurátorskú obnovu. 

O reštaurovaní hovoríme v prípade mimo-
riadnej výtvarne hodnotnej fasády (alebo jej 
prvkov), reštaurátorské práce však nie sú 



31ŠKOLA REMESIEL

predmetom tejto publikácie. 

Údržba stavieb a kultúrnych pamiatok  je 
zmieňovaná predovšetkým v stavebnom 
a pamiatkovom zákone.

Ohlasovacia povinnosť sa podľa § 55 ods. 2 
zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom pláno-
vaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov vyžaduje pri 
stavebných úpravách, ktorými sa podstatne 
nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do 
nosných konštrukcií stavby, nemení sa spô-
sob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy 
spoločnosti; pri udržiavacích prácach, ktoré 
by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, po-
žiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo 
životné prostredie a pri všetkých udržiava-
cích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou 
pamiatkou. 

Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je 
potrebné ani ohlásenie, sú najmä opravy 

fasády, opravy a výmena strešnej krytiny, 
výmena odkvapových žľabov a podobne.

Ako však už bolo spomenuté, výnimku 
tvoria kultúrne pamiatky, pri údržbe ktorých 
je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fon-
du v znení neskorších predpisov (pamiatko-
vý zákon), § 32.

Obnova kultúrnej pamiatky   
a úprava nehnuteľnosti 

 – (1) Obnova kultúrnej pamiatky (ďalej len 
obnova) podľa vyššie spomínaného záko-
na je súbor špecializovaných umelecko-
remeselných činností a iných odborných 
činností, ktorými sa vykonáva údržba, 
konzervovanie, oprava, adaptácia alebo 
rekonštrukcia kultúrnej pamiatky alebo 
jej časti s cieľom zachovať jej pamiatkové 
hodnoty. Obnovou na účely tohto zákona 
sa rozumejú aj činnosti, ktoré nepodlieha-

jú ohláseniu ani povoleniu podľa osobit-
ného predpisu.

 – (2) Pred začatím obnovy je vlastník kul-
túrnej pamiatky povinný krajskému  
 pamiatkovému úradu predložiť žiadosť  
o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy.

Hranica toho, aký rozsah stavebných prác 
je možné vykonávať na kultúrnych pamiat-
kach, nie je v zákone úplne presne stanove-
ná. 

Snahou zákonodarcov bolo ochrániť všetky, 
aj zatiaľ skryté pamiatkové hodnoty (napr. 
nástenné maľby skryté pod mladšími náter-
mi), preto je rozsah udržiavacích prác vy-
žadujúcich komunikáciu s príslušným kraj-
ským pamiatkovým úradom veľmi široký. 

Je dôležité komunikovať s krajským pamiat-
kovým úradom najmä v prípadoch, keď za-
sahujeme do stavebnej podstaty konštrukcií 
a meníme ich vonkajší vzhľad. Napríklad 
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posTup obNoVy 
fAsády
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ak chceme meniť tvar a veľkosť okenných 
a dverných otvorov, vymeniť poškodené 
drevené preklady nad otvormi alebo meniť 
okenné a dverné výplne.

Vizuálny prieskum
Proces obnovy fasády sa začína zhodnotením 
stavu fasády prostredníctvom vizuálneho 
prieskumu a podrobnejších výskumov.  Vý-
sledky prieskumu a výskumu sú podkladom 
pre návrh konkrétneho postup pri obnove. 

Vizuálny prieskum sa zameriava na voľným 
okom viditeľný stav fasády. Podrobnou 
obhliadkou sa zisťuje celistvosť a úbytky 
povrchovej úpravy fasády, jej predchádzajúce 
zmeny a opravy. 

Z hľadiska technického a architektonicko-vý-
tvarného je potrebné zamerať sa aj na výplne 
architektonických otvorov, technické prvky 
a zariadenia umiestnené na fasáde (vývody 

elektrických zariadení, skrine pre elektrome-
ry a plynomery, atď.). 

Poruchy adhézie (priľnavosti) omietky sa 
zisťujú poklepom, kedy sa skryté dutiny pri 
poklepaní po povrchu omietky prejavia odliš-
ným (dutejším) zvukom. 

Tvrdosť použitých materiálov sa dá orientač-
ne zistiť pomocou vrypu nechtom, prípadne 
kovovým nástrojom. Omietka s prímesou ce-
mentu má vyššiu tvrdosť ako čisto vápenná. 

Poruchy kohézie (súdržnosti) sa zisťujú 
oterom, kedy sa omietka mrví, rozpadáva na 
piesok alebo náter na jemný prášok. 

Akrylátové nátery sa dajú identifikovať pros-
tredníctvom prejavu ich elasticity – tvoria sa 
pod nimi vzduchové bubliny a odlupujú sa od 
povrchu omietky ako slnkom spálená pokož-
ka. Vápenné nátery sú krehké. 

Sondážny výskum 
Používa sa na zisťovanie skrytých faktov, 
ktoré nie je vidieť voľným okom. Sondami 
sa zisťuje, či sa pod povrchom nachádzajú 
staršie omietkové vrstvy, čo tvorí podklad 
omietky (druh muriva) a aké sú zabudované 
konštrukčné prvky a riešenia (napr. preklady 
nad otvormi).

Niekedy je fasáda natoľko narušená a omiet-
kové vrstvy opadané, takže je vidieť i to, čo 
by sa inak zisťovalo sondážou.

Odber a analýza vzoriek 
Realizuje sa v prípade potreby podrobnej-
šieho laboratórneho výskumu. Pri odbere 
vzoriek je dôležitá reprezentatívnosť vzo-
riek, tj. aby odobrané vzorky reprezentovali 
fasádu ako celok, alebo vybranú skúmanú 
časť (napr. sokel fasády). Odobrané vzorky 
sa skúmajú prostredníctvom fyzikálnych a 
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chemických analýz.

Fyzikálne analýzy – dá sa nimi zistiť napr. 
granulometria malty, makro- a mikroskopic-
ká identifikácia prímesí, makro- a mikrosko-
pická identifikácia náterových vrstiev 
a pigmentov, napr. s použitím určitých dru-
hov žiarenia, identifikácia obsahu rozpust-
ných solí, obsahu vlhkosti), mineralogická 
charakterisktika použitého piesku.

Chemické analýzy – dá sa nimi zistiť napr. 
druh a obsah spojiva v malte, prítomnosť 
prímesí upravujúcich vlastnosti malty, druh 
spojiva a pigmentov v náteroch, identifikácia 
obsahu a druhu rozpustných solí.

Pri stavbách, ktoré nie sú kultúrnymi pa-
miatkami a nepredpokladá sa výskyt starších 
hodnotných historických vrstiev (napr. vý-
maľby), ktoré by si vyžadovali reštaurátor-
skú obnovu, je z praktického hľadiska dôle-

žitá najmä chemická analýza obsahu a druhu 
rozpustných solí. Prítomnosť solí v murive, 
ich množstvo a druh môžu ovplyvniť aký 
postup obnovy bude najvhodnejší. 

Návrh obnovy 
Na základe výsledkov výskumu návrh určí 
postup obnovy z hľadiska technického (ako 
sa bude postupovať a aké budú technologic-
ké postupy) aj architektonicko-výtvarného 
(ako bude fasáda po obnove vyzerať). Návrh 
obnovy je i podkladom pre vypracovanie 
projektovej dokumentácie, na základe ktorej 
sa dajú práce na obnove naceniť. Jeho súčas-
ťou obvykle je: 

• rozsah a spôsob čistenia a odstraňovania 
nevhodných úprav (prvkov, doplnkov); 

• konzervácia (spevnenie, upevnenie) 
historicky významných a hodnotných 
vrstiev a prvkov;

• materiálové, technologické a výtvarné 
riešenie nových doplnkov – omietky, 
záverečného náteru a nových doplnkov. 

Pri obnove architektonicko-výtvarného rie-
šenia, ktoré je vo veľkej miere poškodené, 
alebo sa z neho zachovali len malé torzá, sa 
dá inšpirovať podobnými fasádami v lokalite 
alebo regióne. Dobrým zdrojom informácií 
o stvárnení fasád od začiatku 20. storočia 
bývajú fotografie. 

Podoby povrchov fasád v minulosti
Pre jednotlivé obdobia v minulosti, sú charak-
teristické určité typy omietok, ktoré sa vtedy 
používali. Napríklad v období gotiky sa na 
fasádach používala strhávaná omietka 
v kombinácii s gletovanými detailmi, prípad-
ne drobnou maľovanou výzdobou; má drsný, 
svetelne živý povrch. Plochy boli urovnávané 
„od oka“ a preto ich zvlnenie viac alebo me-
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nej kopíruje nerovnosti muriva. V renesancii 
na fasádach dominovala veľmi hladká gleto-
vaná omietka so sgrafitovou alebo maľova-
nou výzdobou. Plochy boli stále urovnávané 
len „od oka“, s menším alebo väčším zvl-
nením. Až u plasticky členených fasád 18. 
storočia sa v našom regióne začína zavádzať 
urovnávanie „do laty“ alebo „podľa laty“ 
a dvojvrstvovosť omietok v skladbe hrubov-
ka + štuková omietka. Tento spôsob pretrvá-
va v 19. aj 20. storočí. Na bohato plasticky 
zdobených fasádach 2. polovice 19. storočia 
a začiatku 20. storočia rastie podiel osadzo-
vaných dielenských prefabrikátov (vopred 
vyrobených výzdobných prvkov).

Čistenie fasády
Úvodnou fázou obnovy fasády je čistenie. 
Pri ňom je potrebné odstrániť nevhodné 
(z hľadiska technického ako aj vý tvarno-
architektonického) doplnky a vrstvy: 

• najmä cementové a vápenno-cementové 
omietky (ak nie sú súčasťou pôvodného 
technického riešenia), omietky, stierky 
a stavebné lepidlá s PVA alebo akrylá-
tovým spojivom, ktorými doplnili alebo 
nahradili pôvodné vápenné alebo hline-
né omietky;

• najmä cementové a akrylátové nátery;

• historické omietky a nátery len v roz-
sahu poškodení, ktoré sú za hranicou 
technických možností a ekonomickej 
únosnosti konzervácie.

Popri tom treba odstrániť nepotrebné a ne-
vhodné technické prvky a zariadenia (staré 
vývody elektriky, konzoly antén, atď.), ktoré 
narúšajú výtvarno-architektonické riešenie 
fasády. Prípravnú fázu obnovy je dobré 
skoordinovať s opravou alebo prípadnou 
výmenou výplní architektonických otvorov – 
okenných a dverných.

Fasádu je potrebné očistiť od usadeného pra-
chu, sadzí alebo inej špiny, pavučín a iných 
hmyzích „produktov“, vtáčích exkrementov, 
porastov pliesní, rias, machu a pod. Podľa 
potreby sa realizuje odmastenie a odstránenie 
škvŕn od hrdze (pri mokrých procesoch má 
hrdza tendenciu prerážať a vysadať na novej 
povrchovej úprave). 

Príprava fasády na omietanie
Najprv je potrebné zabezpečiť konzerváciu 
zachovávaných omietkových a náterových 
vrstiev a plôch, t.j. odstránenie porúch adhé-
zie (priľnavosti) injektážou a kohézie (súdr-
žnosti) dodaním náhradného spojiva. Túto 
prácu je dobré zveriť niekomu, kto s tým už 
má skúsenosti.

Upevnenie okrajov zachovávaných omietko-
vých a náterových vrstiev a plôch sa realizuje 
ich zatretím vápennou maltou (v prípade 
omietky) alebo vápennou kašou (v prípade 
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náterovej vrstvy). Platí zásada, že malta po-
užitá na upevnenie a doplnenie má byť po 
vytvrdnutí rovnako tvrdá alebo radšej mäkšia 
ako pôvodná omietka.

Nasleduje očistenie odkrytého muriva od uvoľ-
neného piesku a prachu z odstránenej omietky. 
Ak treba, murivo s vypada nou alebo nesúdr-
žnou škárovou maltou sa preškáruje novou 
maltou. Priehlbiny na povrchu muriva alebo 
vypadané murivo sa domurujú, rozpadávajúce 
sa murivo sa premuruje..

Pred uchytávaním okrajov starej omietky a na-
nášaním novej omietky je potrebné všetky kon-
taktné plochy dobre navlhčiť (namočiť vodou, 
napr. striekaním štetkou alebo rozprášenou 
vodou), aby rýchlo neodsávali vodu 
z novej malty.

Omietanie fasády
Nové omietkové doplnky by mali  rešpektovať 

historický originál alebo historický charakter 
fasády a podľa toho byť nielen materiálovo a 
technologicky, ale aj architektonicko-výtvarne 
riešené. 

Hrubá omietka
Ak je potrebné dopĺňať omietku v hrúbke 
väčšej ako cca 5 mm, treba to robiť po vrst-
vách. Najprv sa nahadzuje tzv. hrubovka – 
podkladová omietka v hrúbke jednej vrstvy 
max. 20 mm (hrubšie vrstvy počas tuhnutia a 
vysychania praskajú, oddeľujú sa od pokladu 
a od plôch zachovanej starej omietky). Povrch 
hrubovky je vhodné nechať drsný a otvorený, 
čo sa dosiahne strhnutím hranou murárskej 
lyžice alebo laty. 

Netreba zabúdať na priebežné vlhčenie čer-
stvej omietky ako aj navlhčenie omietky pred 
nanesením ďalšej vrstvy. Najmä v horúcich 
letných mesiacoch je to z hľadiska výsled-
nej kvality práce veľmi dôležité. Predíde sa 

tak rýchlemu vysychaniu omietky a tvorbe 
prasklín. Plochy čerstvej omietky na slnečnej 
strane fasády  je dobré ochrániť zatienením, 
prípadne práce na týchto častiach fasád presu-
núť na večer.

Po doplnení potrebnej celkovej vrstvy 
omietky hrubovkou sa podľa plánu obnovy 
naznačí plastické členenie fasády. Rovina 
fasády ako aj vytýčenie plastického členenia 
sa kontroluje podľa vodováhy a olovnice. 
Následne sa na vyznačené miesta pripevnia 
laty (obvykle hr. 10 – 12 mm), podľa kto-
rých sa budú zhotovovať plastické prvky 
(šambrány, rímsy). Na ukotvenie lát slúžia 
fasádne skoby, klince do betónu alebo skrut-
ky do hmoždiniek.

Jemná omietka 
Po dostatočnom vyzretí hrubej omietky sa 
naťahuje jemná omietka v hrúbke okolo 
3 mm, najviac však 5 mm. Jej povrch sa 
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uhladí v súlade s architektonicko-výtvarným 
charakterom fasády. Ak sa na hladenie pou-
žíva drevné hladidlo, výsledný povrch bude 
mať mierne drsnejší charakter ako pri použi-
tí filcového hladidla. Hladí sa už zatuhnutá 
omietka a hladidlo sa často namáča do vody.

Farebný náter
S vápennou (aj hlinenou) fasádnou omiet-
kou je najkompatibilnejší vápenný náter. 
Pripravuje sa z vápenného mlieka, ktoré 
získame primeraným rozriedením dobrej 
(jemnozrnnej) vápennej kaše vodou, a jej 
zafarbením práškovými pigmentmi. 

Vápenné mlieko pre náter sa získa zrie-
dením množstva 1 murárskej naberačky 
vápennej kaše s 15 l vody. Následne sa do 
vápenného náteru primiešajú práškové pig-
menty fasádnych farieb. Niektoré pigmenty 
sa ťažšie zmiešavajú s vodou. Je to najmä 
čierny pigment (tiež prach z dreveného 

uhlia, ktorý na vode pláva). Lepšiemu roz-
miešaniu pomôže zmočenie pigmentu ma-
lým množstvom liehu zmiešaného s vodou, 
pred pridaním do vápenného mlieka. Na 
záver sa do náteru primieša malé množstvo 
ľanového oleja alebo fermeže (za štamperlík 
na uvedené množstvo náteru). Olej výsledný 
náter spevní a zabráni jeho otieraniu. 

Namiešať žiadaný farebný odtieň si vyža-
duje určité skúsenosti. Preto je potrebné si 
náter najprv v menších vzorkách na fasáde 
vyskúšať. Čerstvý vápenný náter je pries-
vitný, biela farba vápna a krytie podkladu 
sa prejaví až po jeho vyschnutí. Farebnosť 
náteru sa preto nedá objektívne posúdiť 
v mokrom stave; aj zdanlivo sýty farebný 
odtieň bude po vyschnutí pastelovo lomený.

Vápenný náter sa nanáša najlepšie maliar-
skou štetkou vo viacerých, najmenej troch 
tenkých vrstvách, pričom smer ťahov štetky 

sa po vrstvách mení, striedavo je vertikálny 
a horizontálny. Posledný náter by mal byť 
natieraný zvislými ťahmi. Nie je vhodné po-
užiť hustejší náter, ktorý lepšie kryje už pri 
menšom počte vrstiev; je to na úkor kvality. 
Takéto náterové vrstvy sa ľahšie odlupujú 
od podkladu a sú na nich viac viditeľné ťahy 
štetky – šmuhy.

Náter v nádobe treba často premiešavať, 
lebo vápno má tendenciu usadzovať sa na 
dne. Bez miešania by sa postupne menila 
hustota náterovej hmoty aj jej farebnosť. 
Podľa potreby treba pridávať čistú vodu na 
udržanie vhodnej hustoty.

Pri natieraní treba pokryť celú nečlenenú 
plochu systémom „mokré k mokrému“. 
Napojenie mokrého náteru k zaschnutému 
okraju na ploche zostane viditeľné.

Pred nanesením ďalšieho náteru je dobré 
natieranú plochu zvlhčiť vodou, pomocou 
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rozprašovača. Jednotlivé nátery sa takto lep-
šie previažu. Nerovnaká drsnosť – zrnitosť 
podkladu a jeho nerovnomerná nasiakavosť 
spôsobujú jemné odlíšenie výsledného fa-
rebného odtieňa.

Starnutie vápenného náteru
Vápenné technológie nevíťazia nad časom 
svojou tvrdosťou a odolnosťou, ale priro-
dzenosťou. Starnú „do krásy“ – získavajú 
ušľachtilú patinu – na rozdiel od moderných 
syntetických materiálov, ktoré starnú „do 
škaredosti“.

Pôsobením kyseliny uhličitej z dažďovej 
vody sa spojivový uhličitan vápenatý pomaly 
vyplavuje, čím sa stenšuje hrúbka náterovej 
vrstvy. Na druhej strane, rozpustený uhličitan 
vápenatý sa opäť vyzráža a kryštalizuje na 
miestach, ktoré boli oslabené, kde ho bol 
nedostatok.

Istá priesvitnosť vápenných náterov dáva po-
vrchu fasády hĺbku, mierna nerovnomernosť 
farebného odtieňa dodáva fasáde živosť.

Údržba
Pravidelná údržba nevyžaduje veľké úsilie 
a prináša dlhodobý efekt. Náklady na údržbu 
sú minimálne, často ju bez problémov zvládne 
aj vlastník stavby a predíde sa nutnosti roz-
siahlejšej opravy. 

Pre účely údržby je vhodné odložiť si namie-
šanú vápennú maltu na omietku a vápenný ná-
ter, ktoré sa použili pri obnove. Vápenná malta 
sa dá skladovať dlhodobo ak je uskladnená 
v uzatvorenej nádobe a jej povrch zaliaty vo-
dou. Takto uskladnenú maltu tiež treba chrániť 
pred mrazom. Neskôr stačí vodu opatrne zliať, 
zmes premiešať a je ju možné okamžite použiť 
na opravu poškodených miest. 

Cenový prehľad materiálu
Vzdušné vápno sa predáva v 40 kg vreciach 
a jeho cena je okolo 5-6 €. V stavebninách 
v Rakúsku a Maďarsku sa dá kúpiť aj vá-
penná kaša odležaná 3 mesiace, cena je oko-
lo 15 € za 20 kg.

Orientačné náklady základného materiálu na 
100 m² sú 133 €:

• vápno 0,8 t: 100 €

• ostrý piesok na hrubú omietku (frakcia 
0-4 mm), 1,5 t: 23 €

• piesok na jemnú omietku (frakcia 
0-1mm), 0,5 t: 10 €

Rátať treba aj s cenou za dopravu materiálu.

Fasádne pigmenty do vápenného náteru sto-
ja 2 – 3 €/0,25 kg v závislosti na farbe. Na 
danú plochu to budú okolo 3 kg pigmentu.

Ul. Dr. Kautza 3 - poškodenia uličnej fasády
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Obnova fasády domu na ulici Dr. 
Kautza 3 a mestskej bráničky
Fasáda domu bola poškodená najmä pô-
sobením vo vode rozpustných solí v časti 
sokla, ktoré začali rozrušovať omietku. Poš-
kodenie menšieho rozsahu bolo viditeľné aj 
na podstrešnej rímse, pri zaústení dažďovej 
ríny do zvislého zvodu. Zo striešky bráničky 
na fasádu domu dlhodobo stekala dažďová 
voda, ktorá cez malé pukliny prenikla k 
drevenému prekladu nad bránou a spôsobila 
jeho poškodenie. Pri poslednej rozsiahlejšej 
oprave fasády v 70-tych rokoch 20. storočia 
boli pôvodné omietkové vrstvy celoplošne 
nahradené vápenno-cementovou omietkou. 

Na fasádu domu nadväzuje mestská bránička. 
Vápenno-cementová omietka bola na viace-
rých miestach poškodená dlhodobým steka-
ním dažďovej vody zo striešky bráničky. 
V mieste odpadnutej omietky už bolo vply-

vom vlhkosti a premŕzania poškodené aj 
murivo. Dažďová voda tečúca po chodníku 
narušila aj omietku a murivo v časti sokla. 

Prieskum a návrh obnovy
Východiskom pre návrh obnovy fasády 
domu bol nález zachovanej omietky a pod-
strešnej rímsy. Tento nález pomohol určiť 
rovinu fasády (hrúbku novej omietky) 
a zachovaný farebný náter bol východiskom 
pre farebný návrh obnovy. Plastické člene-
nie vychádzalo zo starej fotografie fasády 
pred predchádzajúcou obnovou v 70-tych 
rokoch. Návrh obnovy bráničky vychádzal 
z historických fotografií a farebné riešenie 
bolo zvolené s ohľadom na zámer odlíšenia 
mestskej bráničky od fasády domu.  

Postup obnovy fasády
Vápenno-cementové omietky boli celoploš-
ne z povrchu fasády a bráničky odstránené 
až na murivo. Po dobu cca jedného mesia-

ca ostalo murivo odhalené aby sa z neho 
odparila nazbieraná vlhkosť. Pri následnej 
obnove boli použité čisto vápenné omietky 
pripravené na mieste z nehaseného aj hase-
ného vápna. 

V prvej fáze boli pomocou tehál a starých 
keramických strešných škridiel vyrovnané 
nerovnosti muriva a zrealizovaná výmena 
spráchniveného prekladu nad bránou domu. 
Bola oplechovaná strieška bráničky aby sa 
zamedzilo ďalšiemu stekaniu dažďovej vo-
dy priamo po fasáde.

Medzi dlažbou a omietkou sokla bola vyne-
chaná cca 2 cm škára, ktorá má obmedziť 
nasiakanie omietky dažďovou vodou. 

Základná vrstva z hrubej omietky vyrovnala 
fasádu do roviny. Vzhľadom na chladnejšiu 
jeseň ďalšie práce na obnove pokračovali až 
na jar. Základná vrstva omietky mala takto 
dostatočný čas na vyzretie. 
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Na vyrovnanú fasádu potom bolo z hrubej 
omietky vytvorené plastické členenie podľa 
návrhu obnovy. Následne bola v jednej vrst-
ve nanesená jemná omietka, ktorá po vyhla-
dení vytvorila záverečnú vrstvu. 

Sokel fasády a bráničky bol dokončený 
v hrubej omietke s prímesou rozdrveného 
dreveného uhlia, ktoré omietke dodalo hyd-
raulické vlastnosti.

Fasáda aj mestská bránička dostala záve-
rečný náter z vápennej farby pripravenej na 
mieste. Farebný náter bol nanesený v troch 
vrstvách. 

Obnova fasády domu na Prostrednej 
ulici 23
Uličná fasáda domu prešla v minulosti viace-
rými opravami a úpravami, ktoré dosť výrazne 
potlačili jej historický charakter. Pri opravách 
bola použitá vápenno-cementová omietková 
zmes s vyšším obsahom cementu. Niektoré 
poškodené časti podstrešnej rímsy boli pro-
vizórne uchytené stavebným lepidlom. Na 
fasádu pribudol predsadený sokel a na pravej 
časti boli zmenšené okenné otvory a osadené 
plastové okná. Vápenno-cementové omietky 
a akrylátová fasádna farba fasádu „zadusili“ 
a staršie vrstvy pod nimi sa začali rozpadávať. 
To sa prejavilo aj pri odstraňovaní novodo-
bých, pomerne tvrdých vápenno-cementových 
omietok, ktoré zo sebou strhávali aj staršie 
hodnotné vrstvy.

Prieskum a návrh obnovy
Na tejto fasáde prebehol rozsiahlejší sondážny 
prieskum, ktorý odhalil niekoľko hodnotných 
historických vrstiev, datovaných od neskorej 
renesancie až po koniec 19. storočia. Určujú-
cimi prvkami pre návrh obnovy boli zacho-
vané nadokenné rímsy. K nim bola nájdená, 
vo fragmentoch zachovaná úprava plochy 
fasády vo forme kvádrovania, so zachovanou 
farebnosťou. Rozsah nálezov umožnil fasádu 
rekonštruovať. 

Pridanú hodnotu priniesla aj následná obnova 
zachovanej drevenej brány, čím celá fasáda 
dostala jednotný výzor. Na bráne prebehla 
oprava poškodených a doplnenie chýbajúcich 
častí. Farebný náter bol realizovaný tradičný-
mi farbami na báze ľanového oleja. Farebný 
odtieň bol zvolený na základe nájdených vzo-
riek pôvodnej farebnosti.

Prostredná 23 - poškodenia uličnej fasády
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Postup obnovy fasády
Proces obnovy tejto fasády bol náročnejší vzhľa-
dom na hodnotné nálezy historických omietko-
vých vrstiev, zistených počas prieskumu, ktoré 
bolo potrebné konzervovať. Tiež bolo nutné vo 
väčšom rozsahu doplniť a opraviť chýbajúce 
a poškodené časti podstrešnej rímsy a nadoken-
ných prútov. 

Po očistení fasády od novodobých cemento-
vápenných omietok bol aplikovaný zriedený 
penetračný náter. Jeho úlohou bolo stabilizovať 
zachované omietkové vrstvy a vytvoriť podklad 
pre novú omietku. 

Na takto pripravený podklad bola nanesená hrubá 
omietka pripravená z odležaného haseného vápna 
v pomere 1 objemový diel vápna na 5 objemových 
dielov piesku. Na zlepšenie vlastností omietky 
bol pridaný metakaolín (v pomere 15% k obsahu 
vápna v omietke) a monofilné polypropylénové 
(PP) vlákna (objemovo v množstve za „orech“ 

na 12 litrové vedro omietky). Metakaolín zvýšil 
pevnosť a pružnosť vápennej omietky a PP vlákna 
vytvorili mikrovýstuž omietky, ktorá obmedzila 
možnosť vzniku trhlín spôsobených zmršťovaním 
počas schnutia. 

V časti sokla fasády (do výšky cca 1,5 m od úrov-
ne terénu) bola použitá vápennotrasová sanačná 
omietka Baumit Sanova. Medzi omietkou sokla 
a dlažbou bola vynechaná medzera 2 cm. Zabráni 
sa tak vzlínaniu dažďovej vody z dlažby do omiet-
ky. 

Kamenný portál brány bol očistený od akryláto-
vého náteru a poškodené časti boli vyspravené 
tmelom na opravu kameňa.

Po vyrovnaní fasády nasledovala obnova zniče-
ných a poškodených častí podstrešnej rímsy. Podľa 
zachovaného profilu rímsy bola vyrobená šablóna, 
podľa ktorej sa ťahala dopĺňaná časť. Nadokenné 
prúty na pravej strane fasády boli vyrobené ako 
kópie zachovaných originálov na ľavej strane fasá-
dy. Prúty boli odliate do formy v dielni a následne 

pripevnené na fasádu. 

Po vytvrdnutí hrubej omietky boli do plochy 
fasády vyfrézované žliabky kvádrovania. Presný 
profil žliabkov bol následne vytiahnutý pomocou 
šablóny. Tým sa vytvoril ich konečný tvar. Násled-
ne boli plochy kvádrov, ktoré žliabky ohraničili, 
začistené jemnou vápennou omietkou. Na jemnú 
omietku bol použitý pomer 1 objemový diel vápna 
na 3 objemové diely piesku. 

Na záver bola celá fasáda pretrená bielym vápen-
ným náterom (pripraveným z odležanej vápennej 
kaše), ktorý vytvoril podklad pre záverečný fareb-
ný náter. Pre farebný náter bola zvolená silikátová 
fasádna farba Baumit. 

Farba fasády bola určená na základe nálezov his-
torickej farebnosti patriacej k štýlovej podobe, do 
ktorej bola fasáda obnovená. Taktiež farba portálu 
vychádzala z nájdených vzoriek. Na portáli bola 
farba nanesená technikou tupovania, ktorá čiastoč-
ne necháva presvitať farbu kameňa.   
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záver
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Prínos školení
Hlavným prínosom je praktická skúsenosť, 
ktorú účastníci nadobudli pri práci s tradičný-
mi vápennými technológiami počas obnovy 
fasád. Tréning prebiehal na historickom ob-
jekte a riešili sa tu reálne problémy, s ktorými 
sa remeselníci pri obnove bežne stretávajú. 
Nadobudnuté zručnosti a vedomosti budú 
účastníci školenia vedieť uplatniť v praxi. 

Popri praktickom tréningu prebiehala aj 
intenzívna výmena znalostí a informácií medzi 
majstrami a účastníkmi i medzi účastníkmi 
navzájom. Veľa sa diskutovalo o možnostiach 
použitia vápna a tradičných postupov pri 
obnove historických stavieb. Účastníci zdielali 
svoje skúsenosti z rôznych realizácií. Počas 
diskusií sa preberali súvisiace technické prob-
lémy a riešenia aj nad rámec obnovovaných 
fasád. To poskytlo školeniu presah a rozšírilo 
pole diskusie i mimo miesta školenia.

Vedľajším, no nie menej dôležitým, prínosom 
školenia bola i propagácia obnovy historic-
kých fasád za použitia tradičných vápenných 
technológií smerom k širšej verejnosti. Obno-
va a tréning prebiehali vo verejnom priestore, 
v centre mesta (ako aj pamiatkovej rezervácie) 
Svätý Jur. Obyvatelia ako aj návštevníci mohli 
školenie ako i priebeh obnovy sledovať pria-
mo počas procesu. Mnohí sa pristavili na kus 
reči s majstrami. 

Obnovené fasády sú dobrou referenciou 
použitia tradičných vápenných technológií, na 
ktorú je možné odkázať všetkých záujemcov. 

Obnova fasád prispela k skvalitneniu verej-
ného priestoru mesta a poukazuje na skryté 
možnosti, ktoré historické domy a zachované 
prvky majú. Aj na prvý pohľad nevýrazné 
a prestavané fasády pod povrchom skrývali 
dostatok historického materiálu, ktorý v kom-
binácii s so starými fotografiami umožnil re-
konštrukciu ich slohovo-historického výrazu.

Potreba pokračovania tréningu a posil-
nenia osvety
Dôležitým prvkom v nadväznosti na zreali-
zované obnovy je osvojenie si návyku údržby 
vlastníkmi. Časť starších obyvateľov si ešte 
pamätá ako ich starý rodičia pravidelne líčili 
fasády. Táto bežná a rutinná starostlivosť sa už  
vytratila a nahradila ju prax celkových obnov 
fasád, ktoré sa realizujú raz za čas, keď už niet  
iného riešenia.

Posilniť je taktiež potrebné osvetu, ktorá by 
zvrátila nedôveru v tradičné stavebné postupy 
a materiály a ukázala, že ich použitie je pri 
obnove historických stavieb nielen efektívne 
ale z dlhodobého hľadiska i udržateľnejšie.

V súčasnosti je badateľný generačný prepad, 
kedy chýba najmä mladá generácia reme-
selníkov, ktorí by boli schopní nadviazať na 
starších majstrov. Potreba odborného tréningu 
je takto stále aktuálna.
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Mestská bránička a fasáda domu na ulici Dr. Kautza 3, pred a po obnove realizovanej počas školenia v rokoch 2016-17.

Fasáda domu na Prostrednej ulici 23 pred a po obnovev roku 2017. Následne bola obnovená aj brána.
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Prostredná ulica 32. Obnova v roku 2014. Prostredná ulica 60. Obnova v roku 2014-15. Prostredná ulica 23. Obnova v roku 2017.
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Zoznam vyškolených remeselníkov
Martin Křen, remeselník

Ernest Blaho, remeselník

Martin Mujgoš, štukatér

Ivan Uher, remeselník

Peter Holienka, remeselník, Flores, s.r.o.

Eva Šperka, Ing. arch., Architektúra & Interiérový dizajn

Martina Kováčiková, Mgr., Oddelenie Správa budov TN múzea v Trenčíne

Barbora Šusteková, Mgr., Krajský pamiatkový úrad Bratislava   

Peter Maliarik,  Ing. arch., Krajský pamiatkový úrad Bratislava    

Martin Sabaka, Mgr.    

Peter Blanarovič, Pro Monumenta 

Peter Ševčík, Mgr. art., Pro Monumenta  

Alexandra Koryťáková, študentka SPŠ Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica

Kristína Kultánová, študentka SPŠ Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica

Alex Štoselová, študentka SPŠ Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica

Samuel Schreiber, študent SPŠ Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica

Filip Dujčík, študent SPŠ Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica
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O autoroch

Andrea Urlandová, Doc. Ing. arch. PhD., pôsobí v Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry STU v Bratislave. Venuje sa problematike obnovy 
architektonického dedičstva a vedie aj Laboratórium farby. V minulosti pracovala v pamiatkovej praxi v rámci ateliéru obnovy pamiatok na Bratislavskom hrade. V zahraničí pôso-
bila ako vedúca Programu architektonického reštaurovania v ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property), ako odborná 
koordinátorka programu Maestro Course (tradičné stavebné a umelecké remeslá) - Venice European Centre for the Trades and Professions of the Conservation of Architectural 
Heritage, ako aj v ďalších špecializovaných medzinárodných interdisciplinárnych vzdelávacích programoch v zahraničí i na Slovensku, určených profesionálom z praxe. Prednášala 
na mnohých odborných podujatiach, má obsiahlu publikačnú činnosť. V publikácii spracovala kapitoly č. 1 a 2, a je tiež editorkou publikácie.

Pavel Fabian, Ing. arch., absolvent Fakulty architektúry SVŠT v Bratislave, so zameraním na obnovu architektonických pamiatok. Pracoval na Pamiatkovom ústave SR - pra-
covisku v Banskej Štiavnici, kde sa okrem operatívnej metodickej činnosti podieľal na príprave dokumentácie / podkladov pre nomináciu Historického centra Banskej Štiavnice 
a technických pamiatok v jej okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, dokumentácie pre vyhlásenie pamiatkovej rezervácie Štiavnické Bane a pamiatkovej zóny Nová 
Baňa (nevyhlásená). Roku 1996 absolvoval medzinárodný kurz Conservation of Architectural Surfaces, ktorý organizoval ICCROM vo Viedni - Mauerbachu. V tom istom roku sa 
stal spoluzakladateľom a odborným učiteľom stredoškolského študijného odboru Konzervátorstvo a reštaurátorstvo so zameraním na omietky a štukovú výzdobu na SPŠ Samuela 
Mikovíniho v Banskej Štiavnici, ktorý je v súčasnosti už jediným tohto druhu na Slovensku. Pre túto publikáciu spracoval kapitoly č. 5, 6 a 8. 
Magdaléna Kvasnicová, Doc. PhDr., PhD., absolventka FF UK v Bratislave, historička umenia a architektúry, pôsobí na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok 
Fakulty architektúry STU v Bratislave. Je držiteľkou osvedčenia MK SR o odbornej spôsobilosti na vykonávanie umelecko-historického, architektonicko-historického a urbanistic-
ko-historického výskumu. Vypracovala pamiatkové výskumy najmä v Banskej Štiavnici, Bratislave, v Žiline a inde. Je autorkou Zásad pamiatkovej ochrany PR Banská Štiavnica  
a Kalvária (2005). Prednáša na vedeckých a odborných podujatiach doma i v zahraničí, publikuje vo vedeckých a odborných časopisoch (Životné prostredie, Architektúra & urba-
nizmus, ARCH, Pamiatky a múzeá, Monumentorum tutela, AL-FA, a i.). Je spoluautorkou niekoľkých knižných publikácií. Pre publikáciu pripravila kapitolu č. 3. 

Pavol Ižvolt, Ing. arch., PhD., pôsobí na Pamiatkovom úrade SR v rámci nového projektu preventívnej údržby pamiatok – Pro Monumenta. V roku 1999 získal „Master degree 
in Conservation of Monuments and Sites“ v Medzinárodnom centre R. Lemaira pre pamiatkovú starostlivosť v belgickom Leuvene. V rokoch 2006-2013 pôsobil na Ministerstve 
kultúry SR v oblasti koncepčného rozvoja ochrany pamiatok, legislatíve a aplikovaných programoch (napr. projekt obnovy pamiatok s pomocou nezamestnaných). Zastupoval 
Slovensko v oblasti pamiatok v Rade Európy a v UNESCO. Témou jeho dizertačnej práce na FA STU bola „autenticita v pamiatkovej obnove“. Prednáša a publikuje na odborných 
seminároch a konferenciách na Slovensku a v zahraničí. Pre túto publikáciu spracoval kapitoly č. 4 a 7. 

Lucia Gembešová, Mgr., absolventka FF UK v Bratislave, odbor estetika a anglický jazyk a literatúra, jedna z prvých absolventiek medzinárodného programu Academie Istropoli-
tany Novy (AINova) zameraného na ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva. Od roku 2013 pôsobí vo vedení AINovy. Venuje sa najmä tvorbe vzdelávacích programov súvisiacich  
s ochranou a rozvojom kultúrneho dedičstva, konzultačnej činnosti v oblasti manažmentu kultúrneho dedičstva, participatívnemu strategickému plánovaniu miestneho a regionálne-
ho rozvoja. Spolupracovala na príprave viacerých výstav a publikácií v oblasti ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva. Na tejto publikácii pracovala ako editorka.

Michal Škrovina, Ing. arch., vyštudoval Fakultu architektúry STU v Bratislave so zameraním na obnovu architektonického dedičstva. Počas ďalšieho postgraduálneho štúdia  
sa tejto téme i naďalej venoval a spoznávanie kultúrneho dedičstva bolo cieľom i viacerých študijných ciest do zahraničia. Od roku 2009 pracuje v občianskom združení Academia 
Istropolitana Nova na pozícií projektový manažér a venuje sa hlavne projektom z oblasti prezentácie a popularizácie kultúrneho dedičstva a tradičnej architektúry. Podieľal sa tiež  
na posudzovaní projektov uchádzajúcich sa o ocenenie Europa Nostra. V publikácii participoval na kapitolách 3, 5, 6 a 8.

Helena Bakaljarová, absolventka Strednej umeleckopriemyselnej školy v Bratislave so zameraním na fotografiu a propagačné výtvarníctvo. Od roku 1997 pracuje v občianskom 
združení Academia Istropolitana Nova a venuje sa najmä projektom zameraným na prezentáciu a popularizáciu kultúrneho dedičstva a tradičnej architektúry. Podieľala sa na grafic-
kom a fotografickom spracovaní publikácie.
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Poďakovanie na záver

Academia Istropolitana Nova vyslovuje úprimné poďakovanie

 – Pavlovi Fabianovi za spoluprácu pri príprave školení, odbornú prednášku a vedenie praktického školenia zameraného na obnovu histo-
rických objektov s využitím tradičných vápenných postupov, i za ochotné sprostredkovanie svojich poznatkov a vedomostí počas Školy 
remesiel;

 – Dane Kukurovej a Martnovi Dečimu za spoluprácu na vedení školenia a realizáciu príkladnej obnovy fasády domu na ulici Dr. Kautza 3 
a mestskej bráničky vo Svätom Jure;

 – tímu študentov zo SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici za spoluprácu na príkladnej realizáci obnovy fasády domu na ulici Dr. 
Kautza 3 a mestskej bráničky ako aj prieskumu fasády domu na Prostrednej ulici 23;

 – Miroslavovi Želiarovi a jeho tímu za odbornú a technickú pomoc pri realizácii pokračovania školenia a príkladnú obnovu fasády a brány 
domu na Prostrednej ulici 23;

 – Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava za aktívnu pomoc a súčinnosť pri príprave a realizácii obnovy historických fasád v Pamiat-
kovej rezervácii Svätý Jur;

 – Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky, odboru preventívnej údržby pamiatok Pro Monumenta, za spoluprácu pri realizácii škole-
nia;

 – Zuzane Zvarovej za odbornú pomoc pri popise stavebno-historického vývoja fasády domu na Prostrednej 23;

 – Mestu Svätý Jur za poskytnutie dotácie na financovanie projektu;

 – Bratislavskému samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie na spolufinancovanie projektu;

 – Prvej stavebnej sporiteľni, a. s. za poskytnutie finančného daru na spolufinancovanie projektu;

 – Bencont Development, a. s.  za poskytnutie finančného daru na spolufinancovanie projektu;

 – Nadácii EPH za poskytnutie grantu na obnovu historickej drevenej brány domu na Prostrednej ulici 23;

 – vlastníkom domov, ktorí boli ochotní poskytnúť a sprístupniť svoje súkromné priestory pre remeselníkov počas školení a obnovy fasád.
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