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roku 2016 uplynie už 60 rokov
od významného objavu stredovekých drevených konštrukcií
nájdených v telese cesty Hviezdoslavovej ulice v Trnave. Nová kanalizačná sieť vtedy preťala priamo v
ceste celú líniu drevených kolov a
hranolov interpretovaných autorkou
výskumu Ľudmilou Kraskovskou
ako zvyšky stredovekého dreveného mosta spájajúceho oba brehy
potoka Trnávka.1 Tento významný
objav v tom čase ešte nedocenený,
dlhodobo figuroval ako jediný doklad stredovekej mostnej konštrukcie v Trnave. V 70. rokoch 20. storočia upozornil na podobný nález pri
stavbe Tatraskla v Trnave v Paulínskej ulici Petr Novák. Všetky ďalšie
nálezy mostných konštrukcií po roku
2000 prinášali síce poznatky o premostení potoka aj v iných častiach
mesta, napríklad v Hornopotočnej
ulici, išlo však o mladšie barokové
murované stavby doložené na viacerých dobových vedutách. Niektoré kolové konštrukcie zarazené do
koryta potoka, objavené začiatkom
90. rokov 20. storočia, keď v Trnave chýbal dohľad archeológov boli
považované skôr za lávky spájajúce jednotlivé parcely domov, pretože sa nenachádzali v línii žiadnej
cestnej komunikácie stredovekého
mesta. Iba objav Ľ. Kraskovskej z
roku 1956 dával aspoň približnú
odpoveď na spôsob premostenia
potoka v kľúčovom bode stredovekého mesta. Hviezdoslavovu ulicu

Unikátny objav drevených konštrukcií stredovekej
haťovej cesty na Hviezdoslavovej ulici v Trnave
totiž môžeme považovať za spojnicu medzi dvoma stredovekými
cestami, ktoré Trnavou prechádzali.
Tzv. H-čko, ako prvý prezentoval
Ivan Staník, pričom upozornil, že
práve Hviezdoslavova ulica bola
najfrekventovanejšou cestou, pretože bola tranzitnou komunikáciou
medzi sídelnou štruktúrou na ľavom
a pravom brehu potoka. Takáto
cesta si preto vyžadovala premyslenú výstavbu a dôkladnú údržbu.
Vo včasnom stredoveku, keď sa
ešte len rodila kráľovská Trnava a
neregulovaný potok počas povodní
častejšie zaplavoval údolnú nivu Trnávky, bola potrebná aj primeraná
ochrana cesty, po ktorej denne prechádzali kupci.
Preto, keď sa v roku 2014 v investičnom pláne Mesta Trnava objavila
aj rekonštrukcia Hviezdoslavovej
ulice, naskytla sa šanca opätovne
preveriť viac ako polstoročie starý
nález dreveného mosta cez potok.2
Sondáž v telese cesty na spojnici
ulíc Hviezdoslavova a Pekárska,
ešte pred položením nových inžinierskych sietí (nariadená Krajským
pamiatkovým úradom Trnava, ďalej
KPU) priniesla želaný výsledok v
októbri roku 2014. (obr.1) Sondážny výskum začalo vykonávať Vlastivedné múzeum v Hlohovci, ktoré
požiadalo Malokarpatské múzeum v
Pezinku o spoluprácu ako garanta.
V spleti inžinierskych sietí nebolo
jednoduché vymedziť dostupnú plochu s rozmermi 320 x 150 cm, kde

by bolo možné položiť prvú sondu.
Napokon v trojuholníku medzi kanalizáciou, horúcovodom a plynovou
prípojkou sme ručne hĺbili sondu do
hĺbky 95 cm. Ak pripočítame k tejto
kubatúre ešte 40 cm odstráneného
terénu (čo bola hrúbka celej cestnej komunikácie aj s podkladovým
betónov a štrkovým lôžkom) pred
začatím stavby, prichádzame do
hĺbky 135 cm, kde sa podaril dlho
očakávaný objav spevneného povrchu stredovekej cesty spolu vedľa
ležiacimi zvyškami fošne. Fošňa
bola sekundárne pohodená v priehlbni po odstránenom drevenom
hranole.
Nálezová situácia a stratigrafia v
sonde S1/2014
Obdĺžniková sonda bola dlhšou
stranou orientovaná v smere Hviezdoslavovej ulice, t.j. v osi V – Z,
čiže bola tu aj reálna šanca nájsť
zvyšky stredovekej cesty a snáď
aj predpokladaného mosta. (obr.2)
Do hĺbky 95 cm sme prechádzali cez mohutnú štrkovo – sutinovú
planírku navrstvenú jednorazovo v
horizonte 16. storočia, kedy terén v
tejto ulici radikálne zdvihli, čím zanikla aj pôvodná stredoveká cesta
objavená pod touto vrstvou. Sutinová planírka 1 (pozri obr.4) pozostávala z fragmentov stredovekých
tehál, hliny, štrku, ale aj zvieracích
kostí a zlomkov keramiky. Pod ňou
bola menšia planírovacia vrstva 2
(pozri obr.4) sýto hnedej farby pre-

Obr.1. Rozmiestnenie sond z r. 2014 a 2015 v Hviezdoslavovej ulici vkreslené do mapy pôvodnej zástavby z roku
1894.
3

Obr. 2. Sonda 1/2014 v križovatke Hviezdoslavovej a Pekárskej ulice, kde sa v stredoveku nachádzala haťová cesta,
foto: Ľ. Trnka.

Obr.3. Sonda 1/2014 - detail, vľavo štrkové spevnenie bokov haťovej cesty,
vpravo negatívy po uložených hranoloch a fošniach, foto: J. Urminský.
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miešaná so štrkom bez nálezov a
pod ňou vrstva 3 čiernej mastnej
zeminy s kusmi dreva , vykazujúca znaky organického sedimentu
vznikajúceho postupným ukladaním
nánosov potoka. Pôvod tejto vrstvy
sme nevedeli dobre identifikovať,
ale keďže ležala nad stredovekým
terénom cesty predpokladáme, že v
horizonte konca 15. a začiatku 16.
storočia došlo v meste k zaplaveniu
cesty zrejme po vyliatí sa potoka,
čím sa na jej povrch dostali nánosy
dreva a potočného kalu. Do úvahy
však prichádza aj možnosť, že počas prestavby cesty, po vybratí drevených hranolov a fošní, vybrali aj
časť podložia, ktorým následne cestu aj zasýpali. V každom prípade po
tejto udalosti mesto pristúpilo k radikálnemu zdvihnutiu terénu a zrejme
aj k výraznejšej regulácii potoka. Už
v avizovanej úrovni stredovekého
terénu v hĺbke – 95 (od súčasnej
nuly 135 cm) sa črtala plocha, ktorá
svojou hutnosťou už jednoznačne
nebola len planírkou. Dalo sa ju pomerne ľahko vypreparovať, pretože
všetky nadložné vrstvy sa pri zatlačení špachtľou od nej odlupovali
pričom povrch zhutneného terénu
ostával neporušený. Táto štrková
vrstva pôvodného terénu, ako sa
neskôr ukázalo nebola skutočnou
cestou, ale krajnicou cesty. Boli v
nej odtlačené aj stopy kolies z povozov, no ich rázvor nebolo možné
určiť, pretože išlo iba o jednostopové línie, zrejme tých povozov, ktoré
vybočili z cesty.

Obr. 4. Nálezová situácia cesty v sonde 1/2014, pôdorys a rez.
Legenda: A - kapsa po drevenom hranole, vo výplni keramika, B - fošňa v sekundárnej polohe., 1 - štrkovo-sutinová planírka, 2 - sýtohnedá mastná zem so štrkom, 3 - čierna mastná zem s kusmi dreva, 4 - čierna mastná zem podmáčaná
(organika., terén I. - prvotná úprava povrchu, zhutnený íl (12. stor.), terén II. - štrková úprava terénu (13.- 15.stor.),
terén III. – povrch po odstránení novodobého lôžka cesty, situovaný v úrovni - 40 cm od dnešného terénu (2014), zameranie a kresba: J. Urminský.
V strede dlhšej osi sondy sa
hneď vedľa štrkového terénu črtala
línia kompaktného hlinito štrkového
zásypu bledohnedej farby, ktorá si
počas vyberania držala tvar a líniu,
takže po vypreparovaní sme mohli
konštatovať, že sa v tejto polohe zachovali celistvé kapsy po hranoloch
vsadených do podmáčaného bahnistého terénu. (obr.3, 5)
V ďalšej fáze výskumu sme sa
zamerali na podložnú vrstvu terénu,
ktorú sme v kreslenej dokumentácii
označili ako terén I. Ide o prvotnú
úpravu terénu na rozmočenom povrchu, ktorá pozostávala zo zhutneného ílu. V tomto prípade však nemusí ísť o terénnu úpravu vytvorenú
vo veľkom časovom odstupe od
štrkovej úpravy nad ňou, mohlo ísť
o podkladovú vrstvu pre navŕšenie
štrkovej výsypky.
Nálezy
Z terénu II. sa podarilo získať
datovateľné archeologické nálezy
z horizontu 12. – 14. storočia. Z
keramických nálezov za najstaršie
možno považovať zlomok okraja

zásobnice s prímesou grafitu s rozšíreným okrajom kyjakovitej profilácie zdobeného pásom okružných rýh, zlomok sivej keramickej
nádoby esovitej profilácie s obežnou ryhou na vydutine a torzo dna
nádoby s rytou výrobnou značkou
v tvare kríža. (obr. 6:1 – 3)
Zaujímavé je, že v zašliapanom
štrkovom povrchu sa nachádzali
aj kovové predmety. Prítomnosť
krátkych subtílnych kovaných
klincov z podkov na tomto mieste
neprekvapuje (pozri obr. 6:7,8),
ale prítomnosť až troch zlomkoch
železných nožov (z toho jeden bol
honosnejšie zdobený kruhovými
tauzovanými vlysmi) na tak malom priestore je nezvyčajná (pozri
obr.6:5,6,9). Pestrú škálu nálezov
mladšieho horizontu 13. – 14. storočia dopĺňa hrot železnej ihlice s
ulomenou gombíkovitou hlavičkou
(obr.6:4), torzo keramického kahančeka (pozri obr.6:10) a kostená hracia kocka (pozri obr. 6:11b),
ktorú zachránili pracovníci KPÚ
Trnava (Mgr. Peter Grznár a Mgr.
Matúš Sládok).

Konštrukcia haťovej cesty
Samostatné zhodnotenie si zasluhuje konštrukcia haťovej cesty,
ktorá je typovo vôbec prvou dôkladnejšie skúmanou drevenou cestnou
komunikáciou z územia Slovenska.
Už v úvode príspevku sme upozornili, že význam tejto trnavskej cesty
nebol iba miestny, ale komunikácia sa nachádzala priamo na trase
dvoch obchodných ciest, Českej
a Považskej, ktorá potom ďalej na
sever pokračovala do Poľska. Aj z
tohto dôvodu sme kládli dôraz na
podrobnejšie preskúmanie stavebných konštrukcií v sonde S1/2014.
Vzhľadom na skutočnosť, že
naša sonda S1/2014 susedila s
trasou kanalizácie kladenou v roku
1956, dokonca sme čiastočne zasiahli aj do jej zásypu, stopy drevenej konštrukcie cesty sme tak mohli
stotožniť s objavom Ľ. Kraskovskej
v roku 1956, ktorý vtedy interpretovala ako zvyšky dreveného mosta.
Aj my sme v najskôr k nálezu pristupovali s tým, že ide o konštrukciu
mosta. No pri dôkladnejšej analýze sme zistili, že spôsob kladenia
5

Obr. 5. Detail odtlačkov hranolov a fošní haťovej cesty, ako aj bočné štrkové
spevnenie cesty v sonde 1/2014, foto: J. Urminský.

Obr. 6. Výber nálezov keramiky, železných klincov a nožíkov, ihlice a hracej
kocky zo sondy 1/2014, kresba: J. Urminský.
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hranolov bol priečny i pozdĺžny, ale
ani jedno z driev objavených v tejto sonde nebolo zvisle zapustené
do podmáčaného podložia (pozri
obr.4). Práve naopak, všetky drevené prvky boli kladené naležato, priamo do jestvujúceho podmáčaného
terénu tvoreného tmavou mastnou
ílovitou zeminou - organickým sedimentom, najmä kalom a konármi
stromov. Pomerne zložitá konštrukcia telesa cesty bola účelná a zrejme aj potrebná pre tento typ komunikácie, ktorou denne muselo prejsť
veľmi veľa povozov s rôzne ťažkým
nákladom. Stavebníci začali výstavbu vykopaním drážok pre osadenie
spodných stredových pozdĺžnych a
priečnych hranolov. Vytvorili tak základnú krížovú konštrukciu, na ktorú
potom začali klásť ďalšie hranoly.
Na pozdĺžne stredové spodné položili vrchné pozdĺžne, ktoré prekrížili
s vrchnými priečnymi hranolmi. Základnú krížovú konštrukciu vzopreli
ďalšími šikmými hranolmi, čím vytvorili kosoštvorcovú schému drevenej
podnože. Tá plnila funkciu pevnej
plávajúcej konštrukcie po bokoch
spevnenej nasypaným a zhutneným
štrkom. (obr.7)
Na takto pripravený základ mohli
klásť po šírke 25 - 30 cm široké drevené fošne. Aký bol spôsob ich spájania sa nám nepodarilo zistiť, objavená fošňa v sekundárnom zásype
nemala žiadne drážky, ktorými by
sa fošne zakladali jedna do druhej.
Ako hypotetické ponechávame aj
umiestnenie drevenej okrajovej obruby cesty (pozri obr. 7), ktoré sme
nezistili, ale odvodili sme ho len od
podobných analogických nálezových situácií z územia Nemecka.3 Aj
predpokladaná šírka cesty zostáva
otázna, vzhľadom na šírku dnešnej
komunikácie ale predpokladáme, že
jej minimálna šírka bola 1,5 metra a
viac. (obr.8) Šírka podobných ciest
doložených v stredovekých mestách
z 13. storočia sa pohybovala od 1,2
cez 1,9 až po 2,4 metra.
Ďalšie nálezové situácie
Pre overenie situácie na opačnom
- severnom - okraji Hviezdoslavovej
ulice sme na odporúčanie KPÚ Trnava vyhĺbili sondu S 2/2014, kde
sme už haťovú cestu nezachytili,
boli tu však zastúpené všetky terénne úpravy zaznamenané v sonde
S1/2014, pričom v čase jestvovania
haťovej cesty bola v tejto časti ulice
v blízkosti meštianskych domov iba
úprava terénu zo zhutneného štrku
a ílu. (obr. 9)
Ďalšie sondy boli naplánované
na nasledujúci rok 2015, počas
pokračujúcej rekonštrukcie komu-

Obr. 7. Rekonštrukcia vzhľadu haťovej cesty a schémy previazania drevených hranolov v podnoži, kresba: J. Urminský.

Obr. 8. Rekonštrukcia šírky haťovej cesty s vyznačením sond S1/2014 a S2/2014, zameranie: R. Faix.
7

Obr. 9. Uloženie vrstiev v telese Hviezdoslavovej ulice, sonda S2/2014 v reze, zameranie a kresba: J. Urminský.
nikácie, ku križovatke Hviezdoslavovej s Hollého ulicou. Pre komunikačné zlyhanie s dovtedajším garantom výskumu - Malokarpatským
múzeom v Pezinku, Vlastivedné
múzeum v Hlohovci od výskumu
odstúpilo a prenechalo doskúma-

nie ulice Mgr. Michalovi Takácsovi
z firmy Archeocenter s.r.o. Dolné
Saliby, ktorý výskum v roku 2015
aj dokončil. V jednej z dvoch sond
v roku 2015 pritom bolo objavené
pokračovanie unikátnej haťovej
cesty.

Nálezová situácia v sonde S1/
2015
V ručne kopanej sonde boli zistené zvyšky drevenej konštrukcie
cesty prekryté mohutnejšou kultúrnou vrstvou, ktorá bola výsledkom
zaplavenia a prevrstvenia bahnitou

Obr.10. Situovanie sondy S1/2015, kde boli zachytené drevené prvky pokračovania cesty, zameranie: R. Faix.
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Obr. 11. Nález hranolov a fošní haťovej cesty v sonde S1/2015, foto: M. Takács.
vrstvou úrovne plochy cesty z priebehu 13. storočia. Vznik tejto vrstvy
súvisí pravdepodobne zo zvýšením
hladiny Trnávky z dôsledku povodní,
alebo dôsledkom zanášania koryta.
Z hľadiska datovania tejto vrstvy je
potrebné spomenúť aj okrem drevených zvyškov aj skromné nálezy keramických fragmentov, ktoré umožňujú identické datovanie, ako výsledky dendrochronológie. Vhodné
mikroklimatické podmienky uloženia
tejto vrstvy ďalej priniesli aj niekoľko nálezov z organického materiálu.
Medzi najpozoruhodnejšie organické
nálezy patria polotovary a odpady,
ktoré vznikli pri vyhotovení kožených
predmetov dennej potreby. Na dne
sondy S1/2015 sa podarilo vypreparovať celistvú časť drevených konštrukčných prvkov (výškový rozdiel
medzi nulou vo výške – 143,91 m. n.
m. a nálezom drevenej konštrukcie
predstavoval 148 cm, keďže vrstva s
nálezmi driev sa nachádzala vo výške – 142,43/142 m. n. m.). (obr.10)
Drevená konštrukcia bola zachytená v tmavej ílovitej vrstve riečnych
naplavenín s koncentráciou organických zvyškov – drevom a kožou.
Drevená konštrukcia patrí k väčšiemu celku cesty, ktorá umožňovala
prechod cez trvalo podmáčané plochy pozdĺž toku Trnávky. Konštrukcia bola zhotovená z pozdĺžnych a
priečnych dielov. Priečne diely pozostávali z opracovaných dubových

fošní – zachované rozmery 29,5 cm
x 11 cm, os uloženia sever – juh. Pozdĺžne diely boli uložené v smere osi
súčasnej Hviezdoslavovej ulice, kolmo na pôvodný smer toku Trnávky v
smere západ – východ. Zo spodnej
konštrukcie boli zachytené tri dubové trámy, z nich vrchný s prierezom
37 cm x 17 cm, s mierne zaoblenou
hornou plochou. Dva ďalšie trámy boli položené paralelne s ním o
úroveň nižšie a tvorili rozšírený základ vrchného pozdĺžneho trámu.
Všetky tri zistené dubové trámy sa
navzájom dotýkali rovnou opracovanou plochou. (obr.11) V záujme
maximálneho zachovania pôvodnej
drevenej konštrukcie boli odobraté
vzorky z priečnej fošne a z vrchného
pozdĺžneho trámu.
Odlišnú nálezovú situáciu priniesla sonda S 2/2015 v križovatke
Hviezdoslavovej a Hollého ulice.
Pri porovnaní nálezových situácií
v sondách S 1/2015 a S 2/2015 sú
evidentné výrazné odlišnosti hlavne v nižších úrovniach. Kým v S
1/2015 sa výrazne prejavuje vplyv a
pôsobenie vodného toku na podložie, v S 2/2015 je podložie na dne
sondy charakteristické pre trnavskú
sprašovú tabuľu z čiernou ornicou,
ktorá sa nachádza v dnešnej dobe
na úrovni okolo -180 pod terénom a
žltým podložím. Kultúrne vrstvy zistené na v S2/2015 sú štruktúrou a
charakterom obdobné ako na ploche

S1/2015. Čo sa týka počtu nálezov,
druhá sonda bola na ne chudobnejšia, ale chronologicky reprezentuje
rovnaký časový úsek. Vzorky z vybraných drevených hranolov a fošní
boli poskytnuté na dendrochronologickú analýzu Mgr. Petrovi Bartovi
PhD. z Katedry archeológie FiF UK
v Bratislave. Výsledky jeho meraní
boli pre nás prekvapujúce.
Dendrochronologické datovanie
Materiál a metódy
Predmetom dendrochronologickej analýzy boli tri vzorky z konštrukcie cesty. Vzorky sme skúmali
štandardnými metódami súčasného
dendrochronologického výskumu.4
Mikroskopicko-anatomická analýza
slabo petrifikovaných a karbonizovaných pletív preukázala, že všetky
tri fošne boli vyrobené z dubového
dreva (Quercus sp.).
Šírku letokruhov sme merali
na priečnych rezoch, kde sme na
miestach bez vizuálnych nepravidelností v raste letokruhov preparovali
meracie dráhy. Meranie sme realizovali na meracej konzole s automatickým vstupom dát do počítača s
presnosťou 0,01 mm.
Ako referenčné chronológie sme
použili juhonemeckú chronológiu pre dub (sdges) a chronológiu
pre dub v Českej republike (czges
2004). Signifikantnosť korelácií na9

meraných nedetrendovaných letokruhových radov s referenčnými
krivkami sme hodnotili štandardnými testami TBP, THO a Gleichläufigkeit (koeficient paralelnej variácie), ktorých hodnoty v tomto pora-

dí uvádzame nižšie v tabuľkách.
Keďže všetky tri vzorky pochádzajú z jedincov starších ako 50 rokov, pre estimáciu počtu letokruhov
chýbajúceho beľového dreva sme
použili hodnotu 20±10 rokov.
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Záver k dendrochronologickému
datovaniu
Vzhľadom na to, že sa na žiadnej
zo vzoriek nezachovalo beľové drevo, majú zistené dátumy charakter
najskorších možných dátumov výrubu (terminus a quo/ terminus post
quem pre výrub). Uvedená odchýlka 10 rokov vyplýva z hodnoty pre
počet chýbajúcich letokruhov beľového dreva sensu (Heusner).
Ak boli všetky tri fošne súčasťou
jednej stavebnej fázy a drevo bolo
do konštrukcií zabudované hneď po
vyťatí stromov, je výstavba, či oprava haťovej cesty datovaná podľa
doby výrubu najmladšieho prvku, t.
j. do intervalu 1208 až 1228 AD alebo neskôr.
Zhrnutie výskumu
Nález torza haťovej cesty v Trnave je ojedinelým nálezom takéhoto
typu cestnej komunikácie z územia
Slovenska. Podmáčaný terén údolia
potoka Trnávka v minulosti priniesol
už nejedno archeologické prekvapenie. Priestor dnešnej Hviezdoslavovej ulice bol už minimálne vo
včasnom stredoveku jedným z hlavných komunikačných uzlov dvoch
obchodných ciest prechádzajúcich
Trnavou. Preto nížinná poloha potoka v tomto priestore si vyžadovala
aj špecifickú úpravu cesty. Zatiaľ čo
hlavné ťahy Hlavnej, Štefánikovej,
Halenárskej, Hollého ulice a Trojičného námestia ležali na vyvýšenej
terase nad potokom a na úpravu ich
povrchu stačilo spevniť prašnú cestu ílom, štrkom, prípadne sutinou zo
zbúraných stavieb, dole pri potoku
obyvatelia Trnavy položili na podmáčaný terén cestu z dubových fošní a hranolov. Jej konštrukcia bola
založená na kosoštvorcovom pôdoryse navzájom prepojených hranolov, na ktoré bola položená lávka z
dubových fošní. Celková šírka cesty
sa mohla pohybovať od 150 do 240
centimetrov. Predpokladáme, že
cesta sa začínala v najnižšom bode
Hviezdoslavovej ulice a od Trojičného námestia ju oddeľoval most cez
potok. Jeho podoba vo včasnom
stredoveku nie je známa, neskoršie
správy zo stredoveku a novoveku
naznačujú, že bol postavený z kameňa. V roku 2001 počas kladenia
horúcovodu pred budovou Slovenskej pošty boli nájdené rozrumené
zvyšky kamennej stavby rozplanírované do námestia, ktoré teoreticky
mohli pochádzať zo spomenutého
mosta. Archeologické nálezy z výskumu - najmä keramiky - naznačovali, že stavba haťovej cesty vznikla
v priebehu 13. storočia. K spresneniu datovania preto významne po-

mohla dendrochronologická analýza
vzoriek dreva odobraných z telesa
cesty. Podľa výsledkov dendrochronologickej analýzy troch vzoriek haťovú cestu vybudovali či opravovali
v rozmedzí rokov 1208–1228 alebo
neskôr. Aby sme tento dendrochronologický dátum nenadinterpretovali, vnímame ho v súčasnoti skôr ako
dobu, po ktorej analyzované drevo
vyťažili. Spresnenie doby výruby a

tiež zodpovedanie otázky, či skúmané vzorky reprezentujú výstavbu novej cesty alebo opravu staršej konštrukcie, by v budúcnosti umožnil
rozsiahlejší súbor vzoriek so zachovaným beľovým drevom alebo s hranicou jadrového a beľového dreva.
V každom prípade sú naše výsledky
dendrochronologického datovania
haťovej cesty v súlade s udelením
výsad slobodného kráľovského

mesta Trnave, pričom posilňujú
všeobecne známu tézu o jestvujúcich starších obchodných aktivitách
a transportoch tovarov po dvoch
významných stredoeurópskych obchodných cestách prechádzajúcich
aj dnešou Hviezdoslavovou ulicou
ešte pred udelením privilégií v roku
1238.

Slovensku (AVANS) v r. 2003. Nitra: ArPoznámky
1 URMINSKÝ, Jozef: Najstaršie dejiny
cheologický ústav SAV, 2004, s. 189-190,
Trnavy vo svetle archeologických nálezov. 325-327 (obr. 148-150). HOŠŠO, Jozef:
In: ŠIMONČIČ, Jozef (ed.): Dejiny Trnavy, Komplex stredovekých drevozemných a
drevených stavieb v Trnave na Hviezdozväzok I., Trnava, 2010, s. 47 – 60.
2 Rekonštrukcii Hviezdoslavovej ulice
slavovej ulici. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 11. Trnava 2008,s. 3 – 10.
predchádzali čiastkové výskumy iných
3
Pre porovnanie analogických nálezocestných komunikácii vedúcich stredových situácií haťových ciest zo stredovevekou Trnavou. Rekonštrukcia Hlavnej
ulice bola prezentovaná nálezmi publi- kých mestských lokalít dávame do pozorkovanými v časopise Novinky z radnice. nosti posledné články a štúdie:
BERG, Carmen: Funde zeigen: DaURMINSKÝ, Jozef: Cesta pod Hlavnou
ulicou ukrývala pravekú osadu spred šesť- hme war im Mittelalter mächtig auf dem
Holzweg. In: Lausitzer Rundschau. Dotisíc rokov. In: Novinky z radnice, Mestský
stupné na internete 22. februára 2016:
úrad Trnava, 3. jún 2014. Ďalšie výskumy
cestnej komunikácie Hlavnej ulice a Tro- http://www.lr-online.de/regionen/spreewald/luckau/Funde-zeigen-Dahme-warjičného námestia prebiehali už dávnejšie
- počas kladenia horúcovodných potrubí. -im-Mittelalter-maechtig-auf-dem-Holzweg;art1062,5400432; LÜDECKE, Thorsten:
URMINSKÝ, Jozef: Stredoveká Trnava vo
svetle nových archeologických nálezov. Straßen aus Holz. In: AG Archäologie
In: ŽUFFOVÁ, Jaroslava (ed.): Pamiat- stade: Geschichte und archäologie in
ky Trnavy a Trnavského kraja 4. Trnava: Stade und der Elbe – Weser-Region. DoKrajský pamiatkový úrad, 2001, s. 21 – 26. stupné na internete 22. februára 2016:
Najbližšie k skúmanej polohe sa uskutoč- http://www.archaeologie-stade.de/geschichtsspuren/holzstrassen/; SCHÄFEN,
nili výskumy na parcelách meštianskych
domov, kde boli objavné pozostatky dre- Cathrin: Eine Holzstraße aus der Zeit um
vozemných stavieb, postavených v tes- 1265 und weitere mittelalterliche Befunde
vom Grundstück Schuhagen 1 in Greifsnej blízkosti haťovej cesty. STANÍK, Ivan
– URMINSKÝ, Jozef: Nálezy drevozem- wald, 1997, ISBN: 9783930036189.
4 COOK, Edward R. – KAIRUKSTIS,
ných objektov na Hviezdoslavovej ulici 12
Leonardas A.: Methods of Dendrochrov Trnave. In: ŽUFFOVÁ, Jaroslava (ed.):
Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 7. nology. Applications in the EnvironmenTrnava: Krajský pamiatkový úrad, 2004, s. tal Sciences, Dordrecht,1990 (reprinted
9 - 28. URMINSKÝ, Jozef – STANÍK, Ivan: 1992). HEUSSNER, Karl Uwe: Wieviel
fehlt? – Ein Beitrag zur Genauigkeit von
Výskum predmestského osídlenia a objav
drevozemného domu z 13. stor. v Trnave. dendrochronologischen Datierungen. In:
CZIESLA, E. – KERSTING, T. – PRATIn: Archeologické výskumy a nálezy na

SCH, S.(eds.): Den Bogen spannen...
Festschrift für Bernhard Gramsch zum
65. Geburtstag, Beiträge zur Ur - und
Frühgeschichte Mitteleuropas 20, Weissbach,1999, 523 – 525.
SCHWEINGRUBER, F. H.: Mikroskopische Holzanatomie. Birmensdorf, 1990.

Die Entdeckung der einmaligen Holzkunstruktion einer Wehrstraße in der
Hviezdoslav Straße in Tyrnau/Trnava
Der Torso des Fundes einer Wehrstraße in Tyrnau/Trnava ist der einmalige
Fund eines solchen Typs einer Straßenverbindung auf dem Gebiet der Slowakei.
Das durchnässte Terrain des Flusstales

des Baches Trnávka brachte bereits in
der Vergangenheit nicht nur eine archäologische Überraschung. Der Raum der
heutigen Hviezdoslav Straße war schon
zumindest in der Zeit des Frühmittelalters
eine der Kreuzungen zweier Handelsstraßen, die Tyrnau/Trnava durchzogen haben. Die in diesem Raum gelegene Bach

erforderte deshalb eine spezifische Straßengestaltung. Während die Hauptadern
der Hlavna, Štefániková, Halenárska und
Hollého Straße und des Trojičné námestie (Dreifaltigkeitsplatz) auf einer erhöhten Terrasse über dem Bach gelegen sind
und es für ihre Oberflächengestaltung
ausreichte, die staubige Straße mit Lehm,
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Kies und eventuell Bauschutt zu festigen,
wurden weiter unten in Bachnähe Eichenbretter und -prismen auf das durchnässte
Terrain gelegt. Ihre Konstruktion erfolgte
auf einem rhombenförmigen Grundriss
mit miteinander verbundener Prismen, auf
denen eine Laufbrücke auf Eichenbrettern
lag. Die Gesamtbreite der Straße konnte
zwischen 150 und 240 cm betragen. Wir
nehmen an, dass die Straße am niedrigsten Punkt in der Hvievdoslav Straße
begonnen hat und vom Trojičné námestie
durch eine über den Bach führende Bükke getrennt gewesen ist. Ihr frühmittelalterliches Aussehen ist unbekannt, spätere
Aufzeichnungen aus dem Mittelalter und

der Neuzeit lassen vermuten, dass sie
aus Stein gewesen ist. Im Jahre 2001
wurden währen der Verlegung der Heißwasserleitung für die Slowakische Post
die beschädigten Reste eines Steinbaus
gefunden, die in den Platz einplaniert worden sind und theoretisch von der erwähnten Berücke stammen konnten.
Die archäologischen Funde - vor allem
Keramik - deuteten an, dass der die Wehrstraße im Verlauf des 13. Jh. entstanden
ist. Zu einer Präzisierung der Datierung
half die dendrochronologische Analyse
von Holzproben, die aus dem Straßenbett herausgenommenen worden sind
maßgeblich. Die Messungen legen die

Entstehung der Straße in die erste Hälfte
des 13. Jh., also in einen Zeitraum kurz
bevor Tyrnau/Trnava im Jahre 1238 die
Privilegien einer königlichen Freien Stadt
verliehen worden sind. Dadurch gewinnt
die heutige Hviezdoslav Straße als Verbindungsweg zwischen zwei Handelsstraße an Bedeutung.

Abbildungen
Abb. 1. Verteilung der Sonden aus dem
Jahr 2014 und 2015 in der Hviezdoslav
Straße, eingezeichnet in den ursprünglichen Bebauungsplan von 1894.
Abb. 2. Sonde 1/2014 an der Kreuzung
Hvievdoslav und Pekárska Straße, wo
sich im Mittelalter die Wehrstraße befunden hat. Foto: Urminský
Abb. 3. Sonde 1/2014 - Detail, links die
Kiesbefestigung der Seiten der Wehrstraße, rechts Negative von der Verlegung
der Prismen und Bretter. Foto: Urminský
Abb. 4. Fundsituation der Straße in
Sonde 1/2014, Grundriss und Schnitt.
Legende: A - Aussparung nach Holzprisma, mit Keramikfüllung, B - Bohle in
sekundärer Lage., 1 - Kies-Schotter Planierung, 2 - dunkelbraune fette Erde mit
Kies, 3 - schwarze fette Erde mit Holzstückchen, 4 - schwarze fette Erde ver-

rieselt (Organik., Terrain I. - erste Oberflächengestaltung, verdichteter Lehm
(12. Jh.), Terrain II. - Kiesgestaltung des
Terrains (13. - 15. Jh.), Terrain III. - Oberfläche nach der Beseitigung des neuzeitlichen Straßenbettes, Situiert auf dem
Niveau - 40 cm unter dem heutigen Terrain (2014) Vermessung und Zeichnung:
J. Urminský.
Abb. 5. Detail der Prismenabdrücke
und Bohlen der Wehrstraße, sowie auch
der Seitenfestigung der Straße in Sonde
1/2014. Foto: Urminský.
Abb. 6. Auswahl von Keramikfunden,
Eisennägeln und Messern, Nadeln und
Spielwürfeln aus Sonde 1/2014. Zeichnung: J.Urminský.
Abb. 7. Rekonstruktion der Gestaltung der Wehrstraße und des Schemas
der Bindung der Holzprismen im Sockel.
Zeichnung: J. Urminský.

Abb. 8. Rekonstruktion der Breite der
Wehrstraße mit Kennzeichnung der Sonden S1/2014 und S2/2014. Vermessung:
R. Faix.
Abb. 9. Lage der Schichten im Körper
der Hviezoslav Straße, Sonde S2/2014
im Schnitt. Vermessung und Zeichnung:
J. Urminský
Abb. 10: Situierung von Sonde S1/2015,
in der Holzelemente der fortlaufenden
Straße erfasst worden sind. Vermessung:
R. Fax.
Abb. 11. Fund von Prismen und Bohlen
der Wehrstraße in Sonde S1/2015. Foto:
M. Takács.
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Vypovedacia hodnota trnavskej parcely na príklade
archeologického výskumu v Mestskej pamiatkovej
rezervácii Trnava, na Štefánikovej ulici č.4, parc.č.57/1
Súhrn základných poznatkov

P

arcela 57/1 v k.ú. Trnava, na
Štefánikovej ulici č.4, sa nachádza v severozápadnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava. (obr.1) Je súčasťou historicko
– urbanistického bloku budov, ktorý
je v súčasnosti od severu ohraničený ulicou Horné bašty, od východu
Pekárskou ulicou, od juhu Hviezdoslavovou ulicou, Trojičným námestím a Hlavnou ulicou a od západu
vlastnou Štefánikovou ulicou. Jeho
súčasťou je aj úzka Tŕnitá ulička
orientovaná po spádnici terénu,
t.j. západo -východným smerom.
Novodobá zástavba v priestore
dnešnej budovy pošty však ešte do
40. rokov 20. storočia tvorila samostatný blok zástavby ohraničený na
severe a severozápade Hornopotočnou ulicou, na východe Vodnou
uličkou a na juhu Hviezdoslavovou
ulicou. Predmetom pamiatkových
výskumov sa tento blok sa stal niekoľkokrát. Archeologický výskum
sa realizoval v línii verejnej komunikácie Štefánikova ulica (parc.
č.6814/3),1 v objekte Štefánikova
ulica č.5 (parcela č.56),2 na parcele č.3 orientovanej do Trojičného
námestia3 a na parcele č.24/1 zo
strany Pekárskej ulice.4 V kontakte
s historickým blokom sa predmetom
sondážneho archeologického výskumu stal aj rozsiahly priestor plochy dnešného Univerzitného parčíka Pekárska – Hornopotočná ulica
(pôvodné parcely č.194, 195, 196,
197, 198, 199, 200),5 ako aj priestor

plochy Trojičného námestia.6 Ďalšie pamiatkové výskumy sa v rámci
historického bloku realizovali v objektoch: Mestská veža,7 meštianske
domy na Trojičnom námestí č.3 ,4,
5,8 meštiansky dom na Štefánikovej ulici č.3, (parcela č.58/1,58/2),9
meštianske domy na Štefánikovej
ulici č.4, (parcela č.57/1),10 č.5(parcela č.56),11 č.6 (parcela č.55)12 a
č.7 (parcela č.54/1, 54/2).13
Priestor a parcela
Súčasná parcela č.57/1, široká
18m a dlhá 55m, patrí medzi primárne mestské parcely. Je orientovaná
na hlavný komunikačný ťah, ktorý sa
viaže už k osídleniu v predprivilegiálnom horizonte. Zo základnej geomorfológie terénu historického jadra
Trnavy vyplýva, že východná strana dnešnej Štefánikovej ulice leží
sčasti na okraji terénnej vyvýšeniny, ktorej najvyšší bod sa nachádza
v priestore dnešnej Františkánskej
ulice, sčasti v priestore inundačného pásma potoka Trnávka. Ten,
ako prírodný činiteľ, tvaroval morfológiu centrálnej časti historického
jadra Trnavy a dá sa povedať, že
od praveku diktoval aj podmienky
pre priestorový vývoj sídlisk v tomto
priestore. Realizovaný archeologický výskum na Štefánikovej ulici č.4
sa preto dotkol ako úrovne spraše
vrcholovovej plošiny, tak aj úrovne
štrkov a nadložných aluviálnych
hlín a pieskov inundačného pásma
potoka Trnávka. Niveleta uloženín

inundačného pásma sa pohybovala na úrovni cca 140,70m.n.m. Do
týchto zemín tvoriacich pôvodný terénny reliéf sa dostávalo postupne
čoraz viac antropogénnych prímesí,
teda zemín antropogénneho pôvodu
pravdepodobne už od praveku, no
priamy dôkaz pravekého osídlenia
na parcele sme nezachytili. Podľa
stavby zemín, archeologických nálezových situácií a archeologických
hnuteľných nálezov usudzujeme,
že k trvalejšiemu osídleniu polohy
došlo priamo až s nastupujúcim urbanizačným procesom.
V privilegiálnom období, ktorého začiatok sa v Uhorsku spája s
vládou Béla IV. sa parcelácia stala
neoddeliteľným atribútom mestotvorného procesu. Priestorovou
jednotkou mestského pôdorysu aj
v prípade Trnavy sa stala stavebná
parcela a parcelácia, t.j. vymeranie
areálu mesta, alebo jeho širších častí – stavebných blokov. V intraviláne stredovekého mesta sa parcela
chápala ako vymeraná a ohraničená
plocha, obsahujúca obytnú stavbu
a jej príslušenstvo. Umožnila rozvoj
stabilnej zástavby v rámci pôdorysu mesta a predstavovala daňovú
jednotku spolu s obytným domom
– dôležitým prvkom súkromného
vlastníctva v meste. Hranice parcely nebolo možné voľne meniť ako u
sídlisk ranného stredoveku a vlastník
mohol s parcelou disponovať – mohla byť predmetom predaja a dedičstva. Ale skôr ako začali parcely plniť

Obr.1. MPR Trnava – Štefánikova ul.č.4., parc..57/1, mapa širších vzťahov, grafická dokumentácia: Dušan Chynoradský, geodet.
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Obr.2. MPR Trnava – Štefánikova ul.č.4., parc.č.57/1, zonácia priestoru pôvodnej stredovekej parcely, grafická dokumentácia: B. Lesák.
tieto funkcie, musela pôda, na ktorej
vznikli niekomu patriť a hranice parciel museli byť vymerané. Vladimír
Rábik sa domnieva, že tieto aktivity
sú spojené s najstaršou mestskou
elitou v Trnave, ktorú tvorili mešťania
šľachtického pôvodu ako vlastníci s
funkciou lokátorov. Ďalej predpokladá, že v Trnave (a aj v ďalších mestách) malo ísť o príslušníkov jednej
rodiny („Henchovcov“).14 Za týmito
obyvateľskými komunitami nasledovalo s väčším, či menším oneskorením budovanie vlastnej urbanistickej
podoby mesta.
Za prínos archeologického výsku-

mu na Štefánikovej ulici č.4 považujeme skutočnosť, že v nadväznosti
na vertikálnu aj horizontálnu stratigrafiu parcely sa nám podarilo plošne vymedziť základnú priestorovú
zonáciu parcely v jej urbanistickom
vývoji. Priestor s vymedzenou obytnou funkciou zaberá západnú časť
parcely, t.j. časť v kontakte s uličnou
čiarou. Od tohto priestoru smerom
na východ – do vnútra parcely – sa
rozprestieral priestor hospodárskeho zázemia. S rozvojom hospodárskeho zázemia súvisia úpravy plochy komunikačnej osi na parcele.
(obr.2) V hospodárskom zázemí

parcely sa zistilo 49 sídliskových
objektov a v komunikačnej osi parcely 7 niveliet historického terénu
exteriéru. (obr.3) Vychádzajúc z ich
vzájomných vzťahov a kontextov sa
nám podarilo aj chronologicky určiť
a definovať základné fázy osídlenia
na parcele v nadväznosti na konkrétne archeologické situácie.
1.fáza osídlenia (12. stor. – 1.pol.
13. stor.)
Najstaršie antropogénne zeminy,
homogénne, tmavohnedého sfarbenia, s prímesou štrku, mazanice a
uhlíkov, ktoré sa viažu na aluviálne

Obr.3. MPR Trnava – Štefánikova ul.č.4., parc.č.57/1, priemet fáz (1 – 4) osídlenia do plochy parcely, grafická dokumentácia: B. Lesák.
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hliny a piesky sme zaznamenali v
celom priestore skúmanej parcely.
Tvorili antropogénny pokryv nachádzajúci sa na úrovni cca 141,00
až 142,50, resp. 142,80 m.n.m.
(obr.4)
Išlo o najstarší sídliskový horizont
vzťahujúci sa k predprivilegiálnemu
obdobiu aj k počiatkom privilegiálneho obdobia. Súbor sídliskových
objektov reprezentuje chlebová pec
(objekt 45/2015), torzo drevohlinitej stavby hospodárskeho zázemia
(objekt 38/2015), sídlisková jama
(objekt 47/2015) a exteriérová niveleta (niveleta č.8). Niveletu č.8
považujeme za najstaršiu, zámerne
realizovanú úpravu terénu na parcele. Udržiavali ju v komunikačnej osi
parcely, kde mala klesajúcu tendenciu od západu na východ ( 142,80
– 142,19 – 141,60 –141,53 m.n.m.).
Tvoril ju riečny štrk premiešaný s
hlinou a antropozeminami o hrúbke
cca 10 – 15 cm. Navážky spojené
s jej užívaním dosahovali merateľnú hrúbku približne v intervale 20
cm. S jej používaním súvisí objekt
38/2015 – chlebová pec a objekt
47/2015 – sídlisková jama. Vrstvy
uloženín jemného piesku nad niveletou č.8 dokazujú, že parcela bola
ešte sezónne zaplavovaná.
Súčasťou najstaršieho osídlenia
na parcele sa stala aj nálezová situácia identifikovaná v rámci S1/15/
B na severnej strane dnešnej parcely a posúdená ako torzo objektu
38/2015. Dochoval sa v šírke cca
4,2 m a v dĺžke cca 7,3 m. Postavili
ho na úrovni terénu, resp. mierne
zahĺbili pod jeho úroveň ( približne
na 141,84 –141,94m.n.m.). Dlhšou osou bol orientovaný v smere
Z-V. Z pôvodnej nosnej obvodovej
stĺpovej konštrukcie sa dochovalo
zo západnej strany torzo stredového stĺpu (priemer guľatiny 0,30
m). Južnú obvodovú stenu medzi
predpokladanými prvkami nosnej
stĺpovej konštrukcie zhotovili z drevených fošní. Jedna sa dochovala
v úrovni terénu (dĺžka 5,5-6m, šírka
12cm a hrúbka 5-6cm). Výplň interiéru objektu v úrovni 141,84 m.n.m.
tvorili nánosy premiešanej hliny a
pravdepodobne zvyšky organických materiálov ako slama, stružliny dreva a hnoja. Sekundárne sa
v tejto hmote objavili uhlíky a mazanica. Uvažujeme, že objekt mal
hospodársku funkciu a slúžil ako
chliev, resp. sklad. Objekt zanikol
násilne požiarom niekedy na konci
12. až začiatku 13. storočia. Vychádzame aj z predbežných výsledkov
dendrochronologického výskumu,15
ktorý určil v prípade horizontálnej
fošne (objekt 38/2015) jej najskorší

Obr.4. MPR Trnava – Štefánikova ul.č.4., parc.č.57/1, plocha výskumu, 1.
fáza osídlenia parcely, pohľad od západu.

Obr.5. MPR Trnava – Štefánikova ul.č.4., parc.č.57/1, podoba dobovej
úpravy nivelety nádvoria (niveleta č.6).
výrub a spracovanie dreva k roku
1181+10rokov.
Stavebnú podobu obytného objektu sa nám v tejto najstaršej fáze
vývoja parcely nepodarilo terénnym
pozorovaním identifikovať.
2. fáza osídlenia (po pol. 13. stor.
– 2.pol. 13. stor.)
V tomto horizonte dochádza
v komunikačnej osi parcely k novej úprave terénu (niveleta č.7).
Niveletu č.7, sme zaznamenali v
klesajúcej tendencii od západu na
východ na úrovniach cca 142,90
– 141,63 – 141,73m.n.m. Tvoril
ju riečny štrk premiešaný s hlinou
a antropozeminami o hrúbke cca
10 – 15 cm. Navážky spojené s
jej užívaním dosahovali merateľnú hrúbku približne v intervale 20
– 60 cm.
Na ploche hospodárskeho zázemia v kontakte s niveletou č.7
vybudovali nové objekty buď znovu

na úrovni terénu alebo mierne zahĺbené. Súbor sídliskových objektov pozostával z torz drevohlinitých
stavieb. Najcelistvejšie sa zachoval
objekt 18/2015 s nosnou stĺpovou
konštrukciou a s ohniskom (pecou
– ako objekt 34/2015) v juhovýchodnej časti. Východne od objektu
18/2015 to bolo tiež torzo objektu 32/2015 so základnou stĺpovou
konštrukciou. Do súvisu s týmito
stavbami sme zaradili sídliskové
objekty typu sídlisková jama (objekt 33/2015), zásobná jama (objekt 36/2015), chlebová pec (objekt
39/2015), odpadová jama (objekt
44/2015).
Stavebnú podobu obytného objektu sa nám nepodarilo terénnym
výskumom v obytnej zóne parcely
identifikovať. Teoreticky by sme za
obdobu obytného objektu mohli považovať torzo drevohlinitej stavby
– objekt 18/2015 s nosnou stĺpovou
konštrukciou, v interiéri ktorého sa
15

objekt 48/2015), sídliskové jamy (objekt 11/2015, objekt 12/2015, objekt
29/2005, objekt 30/2015). V obytnej
zóne postavili pozdĺž južnej hranice
parcely najstarší murovaný dom na
parcele.16 Nálezové situácie z tejto
fázy umožnili sledovať hranice parcely. Zo severu ju určovalo murivo
najstaršieho murovaného domu na
susednej parcele č.56, dom Štefánikova ul. č.5. Naopak z juhu jej
hranicu v hospodárskej zóne tvorila
línia kolových jamiek ako pozostatok
po vertikálnej konštrukcii deliaceho
plota s výpletom. (obr.7) Ten oddelil
sídliskové objekty na dnešnej parcele č.57/1 ( objekt 28/2015) a na
parcele č.58/2, Štefánikova 3 (objekt 24/2005, objekt 41/2015, objekt
43/2015, čo podporuje aj priemet
dnešného katastra do historickej
katastrálnej mapy z roku 1890. Domnievame sa, že šírka parcely sa
minimálne od začiatku 20. – 30. rokov14. storočia už nemenila.

Obr.6. MPR Trnava – Štefánikova ul.č.4., parc.č.57/1, hrnčiarska pec (objekt 13/
2015), detail, pohľad od juhu.
našlo v juhovýchodnej časti ohnisko
– pec (objekt 34/2015) a sídlisková
jama (objekt 33/2015).
3. fáza osídlenia (2.pol. 13. stor.
– po pol. 14. stor.)
Nárast navážok z predchádzajúceho horizontu v úrovni smerom od
západu na východ, v úrovni 143,10
–142,98m.n.m. predelili nivelety č.6
a č.5. (obr.5) Následne sa v tejto
fáze osídlenia terén zvyšuje. Navážky spojené s využívaním priestoru
parcely za vymedzené obdobie narástli cca o 1,7m. V úrovni 143,80
–143,60m.n.m., ich ohraničila ešte
niveleta č.3 a v úrovni 144,60m.
n.m., niveleta č.2. Oproti predchádzajúcim fázam ide o masívny,
plošný nárast navážok na parcele.
Tvorili ich antropogénne zeminy
tmavohnedého sfarbenia s prímesou uhlíkov mazanice, organických
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zložiek, najmä odrezkov dreva a aj
pôdne typy hlín a spraše tvoriace
podložie lokality. Tieto sa na plochu
parcely dostali ako zámerné planírky, ako dôsledok hĺbenia narastajúceho počtu sídliskových jám s rôznou funkciou, a aj ako kvôli prvým
doloženým stavebným aktivitám na
parcele. V hospodárskej zóne parcely sme postupne pozdĺž severnej
hranice parcely v teréne identifikovali torzá drevohlinitých stavieb so
stĺpovou, resp. rámovou konštrukciou (objekt 5/2015, objekt 6/2015,
objekt 20/2015, objekt 21/2015,
objekt 25/2015, objekt 28/2015 ), v
troch po sebe nasledujúcich požiarových vrstvách. Za súčasť zázemia
považujeme hrnčiarsku pec(objekt
13/2015) (obr.6), odpadové – fekálne jamy(objekt 40/2015, objekt
46/2015, objekt 35/2015, objekt
31/2015), studne (objekt 37/2005,

4. fáza osídlenia (15./16. stor.
– 17./18. stor.)
Nadväzné nálezové okolnosti
podporili našu domnienku, že niveleta č.2, spojená ešte s 3. fázou
pretrvávala až do prelomu 15.-16.
stor., (obr.8) kedy je však postupne prekrývaná nánosmi a terén
parcely zvyšovaný až na úroveň
cca 145,50 –145,60m.n.m. Deje
sa tak aj v súvislosti s výstavbou
samostatnej stavby pozdĺž severnej hranice parcely, tvaru hĺbkovo
orientovaného obdĺžnika s uličnou
stenou v polohe uličnej čiary.17 Na
prelome 15./16. stor. pozorujeme
ešte v severnej časti hospodárskeho zázemia parcely dožívajúce relikty drevohlinitých stavieb
(objekt 5/2015). Po zániku svojej
funkcie nie sú obnovené, prípadne
nahradené, ale v ich priestore najprv postavili približne v 2.pol. 16.
stor. murovanú – tehlovú odpadovú
jamu (objekt 7/2015) a následne v
1. pol. 17. stor. staršiu samostatnú obdĺžnikovú stavbu severného
dvorového krídla, ktorú v 18. storočí
spojili so severným krídlom domu,
stojaceho uličnou stenou v polohe
uličnej čiary.18 Súčasťou takto sceleného severného dvorového krídla
sa z jeho východnej strany stala od
80. rokov 17.stor. murovaná tehlová fekálna jama (objekt 2/2015). K
tomuto horizontu priraďujeme ešte
aj menšie odpadové jamy (objekt
9/2015, objekt 4/2015).
5. fáza osídlenia (18. stor. – 19.
stor.)
Najmladší sídliskový horizont je
na ploche archeologického výskumu zastúpený kamennou dlažbou

– úpravou nádvoria, ktorej povrch
sme zaznamenali na úrovni 145,90
– 145,80 m.n.m.(niveleta č.1). V jej
línii vybudovali aj tehlovú kanalizáciu (objekt 10/2015).
Definovanie sídliskových fáz na
základe poznania vertikálnej stratigrafie bolo možné len preto, že sa
archeologický výskum na parcele
57/1, Štefánikova ul. č. 4 realizoval
plošne od súčasnej úrovne terénu,
čo dopomohlo pomenovať aj ďalšie
nosné témy archeologického výskumu stredovekej parcely. (obr.9)

a aj samostatne stojace objekty.
Priestor po obvode južnej a severnej
hranice parcely bol postupne lineárne zastavovaný od západnej časti
(od komunikácie) smerom na vý-

chod. Predpokladáme že išlo o stavby orientované hĺbkovo do parcely,
t.j. v smere Z-V (1. – 4. fáza osídlenia), pri ktorých využili ako nosnú
stĺpovú, resp. rámovú konštrukciu. V

Zonácia priestoru parcely.
Výkopy pre plánovanú novostavbu realizované v predstihu a spojené
s technológiou zakladania stavby napomohli určiť priestorové vymedzenie jednotlivých fáz osídlenia (obytná
zóna – stavebné podoby meštianskej
architektúry, hospodárska zóna – podoby stavieb a samostatných objektov hospodárskeho zázemia, komunikačná os – podoby historických
povrchov nádvoria parcely, nivelety
historických povrchov vzťahujúce sa
k jednotlivým fázam osídlenia).
Obytná zóna a stavebné podoby
meštianskej architektúry
Poznatky o podobe meštianskej
architektúry na parcele č.57/1 vychádzajú z architektonicko – historického výskumu. Autorka výskumu
Jaroslava Žuffová uvádza, že ako
prvá murovaná stavba na parcele
vznikol dom umiestnený pozdĺž južnej parcelnej hranice. Podľa charakteristických znakov bol dom zaradený do 1. pol. 14. stor. Mal tvar
hĺbkovo orientovaného obdĺžnika a
stál štítovou stenou v polohe uličnej
čiary. Autorka výskumu konštatovala, že dom mal spočiatku iba 1.
nadzemné podlažie (nad spodným,
zahĺbeným do terénu). Severná polovica parcely zostala pri jeho vzniku nezastavaná. Šírku parcely vymedzovala južná bočná stena prvej
murovanej stavby na parcele 57/1
a stena stojaca v polohe severného parcelného múru, ktorú autorka architektonicko – historického
výskumu označila za južnú stenu
domu susediaceho s nami skúmanou parcelou od severu, t.j. domu
č.5 na Štefánikovej ulici, parcela
č.56.19 Vznik najstaršej murovanej
architektúry na parcele v zmysle
základných výsledkov archeologického výskumu spájame s 3. fázou
jej osídlenia.
Hospodárska zóna
Priestorovo ju vymedzuje plocha
za obytnou zónou. Z pohľadu objektovej skladby sme identifikovali torzá
zástavby hospodárskeho charakteru

Obr.7. MPR Trnava – Štefánikova ul.č.4., parc.č.57/1, južná hranica parcely
č.57/1 v terénnej situácii, pohľad od východu.

Obr.8. MPR Trnava – Štefánikova ul.č.4., parc.č.57/1, plocha archeologického
výskumu (4. fáza osídlenia ), pohľad od západu.
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Obr.9. MPR Trnava – Štefánikova ul.č.4., parc.č.57/1, odkryv jednotlivých fáz
(3. fáza a 4. fáza osídlenia) v hospodárskej zóne parcely, pohľad od juhu.

Obr.10. MPR Trnava – Štefánikova ul.č.4., parc.č.57/1, detail výpletu steny
zásobnej jamy (objekt 36/2015).
3. a 4. fáze osídlenia sa nám podarilo zachytiť torzovité časti ich nadzemných konštrukcií, keď steny so
základnou vertikálnou osnovou prútov vyplnili horizontálne kladeným
prúteným výpletom. Následne na
túto konštrukciu stien naniesli hmotu
spraše premiešanú s vodou, slamou
alebo iným organickým materiálom.
Objekty z netrvanlivých materiálov
v jednotlivých fázach osídlenia zanikali požiarom. Takéto požiariská
sa nachádzali priamo na povrchoch
interiérových podláh z udusanej
spraše. Ich súčasťou sa zväčša z
frontálnej strany stali samostatne
stojace objekty (odpadové jamy,
zásobné jamy, potravinárske pece,
hrnčiarska pec, studňa) objavujúce
sa v 1.– . fáze osídlenia. U hĺbených
objektov využili pri výstavbe obvodových stien zrubovú techniku (studňa,
odpadové jamy). Pri náleze studne a
potravinárskej jamy sa našiel aj drevený výplet stien, spevnený nanese18

ným nepriepustným ílom. (obr.10)
Komunikačná os
Jej poloha bola daná líniou zástavby hospodárskeho charakteru
po obvode južnej a severnej hranice parcely. Postupne sme plošne
odokryli a určili dobové úpravy terénu parcely (niveleta č.1,2,3,5,6,7,8).
Šírka komunikačného priestoru
hospodárskej zóny medzi hĺbkovo
orientovanými stavbami situovanými
pozdĺž parcelných hraníc sa pohybovala okolo 5,5 – 6m.
Vybavenie domácnosti
Materiálna kultúra v sebe zahŕňa
mimo iné aj predmety dennej potreby stredovekého človeka. Práve tie
tvoria v archeologických nálezoch
nielen jeden z jej najvýraznejších
druhov ale hlavne jeden z najpočetnejších prameňov bádania. Predmetom výskumu sa stalo obdobie

od prelomu vrcholného a neskorého stredoveku od 12./13. stor. po
dvadsiate až tridsiate roky 16. stor.
a v novoveku pol.16. stor. – 18. stor.
Zvlášť pre horizont 13. a začiatok
14. stor. predstavujú archeologické
nálezy dôležitý zdroj poznania spektra meštianskej materiálnej kultúry,
ktorá sa v uvedenom období v písomných pamiatkach skoro vôbec
neprejavuje. Získané artefakty, ale
aj ekofakty pochádzajú z rôznych
terénnych kontextov ako napr. z výplní odpadových jám, studní a iných
zahĺbených polôh , resp. z vyrovnávacích sídliskových vrstiev – z planíriek a závozov, ktoré tvorili zámerné
zvyšovanie terénu na parcele.
Vzhľadom na každodennú potrebu dominujú medzi archeologickými
nálezmi výrobky hrnčiarov, predovšetkým bežná kuchynská a stolová
keramika (1. až 4. fáza osídlenia), ale
tiež luxusný riad spolu s technickou,
stavebnou a výtvarnou keramikou (1.
až 5. fáza osídlenia). Časť predmetov dennej potreby tvorilo aj fúkané
sklo (3.fáza a 4. fáza osídlenia). Išlo
predovšetkým o fragmenty pohárov s
masívnymi nálepmi z hnedého skla,
ktoré v nálezových súboroch z Trnavy nie sú bežné a vo väčšom počte sa
doteraz nachádzajú iba v nálezových
súboroch z Moravy a z Bratislavy.20
Zachovali sa aj predmety z iných materiálov. Domácu produkciu kostených výrobkov z 2.pol. 13. – začiatku
14. stor. reprezentuje kostený krúžok
ako ozdoba, prsteň, rukoväť noža,
parohovina (3. fáza osídlenia). Početná je skupina predmetov z farebných
kovov (meď – bronz, striebro, olovo)
ako lýrovité a kruhové pracky, kovania, prstene, pútnický odznak (1.–4.
fáza osídlenia).
Špecializovaná výroba
Zastúpené je kováčstvo aj zámočníctvo, ktoré si vyžadovalo predpoklady znalosti umeleckej práce s
kovom. Z približne pol. 14. stor. (3.
fáza osídlenia) pochádzajú nálezy
mechanizmov železných valčekových zámkov so zásuvným kľúčom,
resp. zámok s otočným kľúčom v pérovom mechanizme, nález gotického železného kľúča s okom v tvare
kosoštvorca a gotickej železnej reťaze. Z bežných nálezov sú to železné
podkovy, železné klince a kovania
(3. – 4. fáza osídlenia).
Obchod
Z 3. a 4. fázy osídlenia pochádza
celkom 21ks mincí, ktoré určil Ján
Hunka (AÚ SAV Nitra). V archeologických kontextoch sa ocitli vo
väčšine prípadov ako bežné straty
a poskytujú základnú predstavu ra-

zieb najmä 13. a 1.polovice 14. storočia. Našli sa aj obchodné olovené
plomby, 1 exemplár nerazeného
striebra21 a mincovné súdkovité závažie.22
Duchovný svet
Z nálezovej situácie 3. fázy osídlenia – z horizontu okolo roku 1300,
pochádza nález oloveného pútnického odznaku s motívom svätcov
sv. Štefana a sv. Vavrinca.

viedenských, ale aj nemeckých hrnčiarskych dielní. Išlo o zeleno, alebo
hnedo glazované kanvice –aquamanile s výlevkami v tvare zvieracej
hlavičky, u ktorých sa všeobecne
prijíma datovanie už od 2.pol. – konca 13. stor., exportované hlavne na
kráľovský dvor do Budína (3. fáza
osídlenia).

s riešením deponácie kuchynského
a fekálneho odpadu, ale napr. aj
otázku získavania pitnej vody. Nové
archeologické zistenia o zásobovaní
mesta obilninami, ovocím, mäsom
domácich zvierat a drevom môžu reagovať aj na rozpracovanú historickú tému o sídliskovom a správnom
rozsahu Trnavy.23
Fotografie: B. Lesák.

Mesto a nadregionálne vzťahy.
Medzi importy patria modifikácie
keramických kanvíc z prostredia

Výživa, životné prostredie mestskej
parcely, mesto a zázemie
Tieto témy si vyžadujú viac času
pre podrobnú analýzu najmä organických vzoriek a paleobotanických
vzoriek, ktoré boli počas archeologického výskumu odobrané v objeme niekoľko 100 litrov. Podobne
bolo počas archeologického výskumu odobraných viac ako 50 vzoriek
dreva pre dendrochronologickú analýzu.
Poznatky
získané
archeologickým výskumom parcely môžu
osvetliť otázky spojené s identifikáciou úžitkových rastlín, ruderálnej
vegetácie v zázemí, s využívaním
najdôležitejších domácich zvierat,
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Der Aussagewert der tyrnauer/trnavaer Parzelle am Beispiel der archäologischen Grabung im Raum des denkmalgeschützten Stadtreservats Tyrnau/Trnava, Štefánikova Straße Nr.4, Parz. Nr.
57/1
Zusammenfassung der grundlegenden Erkenntnisse
Die untersuchte Parzelle liegt im nordwestlichen Teil des denkmalgeschützten
Stadtreservats Trnava/Tyrnau. Sie ist Bestandteil eines historisch-urbanistischen
Blocks von Gebäuden, der derzeit von
Norden her von der Straße Hornébašty,
von Osten her von der Pekárska Straße, von Süden her von der Hviezdoslav
Straße und dem Trojičnénámestie und
von Westen her von der Šefánikova Straße begrenzt wird. Zu ihr gehört auch die
schmale Trnitá Gasse, die entsprechend
der Falllinie des Terrains orientiert ist, d.
h. in westlich-östlicher Richtung. Die neuzeitliche Bebauung imRaum des heutigen
Postamts bildete allerdings noch bis in die
40er Jahre des 20. Jh. ein selbstständiger
Häuserblock, der im Norden und Nordwesten von der Hornopotočna Straße, im
Osten von der Vodna Gasse und im Süden von der Hviezdoslav Straße begrenzt
worden war. Die derzeitige Parzelle Nr.
57/1, 18 M breit und 55 M lang gehört zu
den ursprünglichen städtischen Parzellen.
Sie ist zum Hauptverbindungsstrom hin
orientiert, der bereits an die Besiedelung

des vorprivilegierten Horizontsangeknüpft
ist. Aus der grundlegenden Geomorphologie des Terrains des historischen Kerns
von Trnava ergibt sich, dass die Ostseite
der heutigen Štefánikova Straße teilweise
am Rand eines erhöhten des Terrains mit
höchstem Punkt im Bereich der heutigen
Františkanska Straße, teilweise im Bereich der Überflutungszone des Bachs
Trnávka liegt. Dieser formte als natürlicher
Faktor die Morphologie des zentralen
Teils des historischen Kerns von Trnava
und wir können sagen, dass er vom Altertum an auch die Bedingungen für die
räumliche Entwicklung der Siedlungen in
diesem Gebiet bestimmt hat. Die Realisierung der archäologischen Grabung in der
Štefánikova Straße Nr. 4 hat deshalb sowohl das Niveau des Lößbodens auf der
Scheitelfläche, als auch auf dem Niveau
des Kies und des darüberliegenden angeschwemmten Bereichs des Bachs Trnavka betroffen. Ihre Nivellierung bewegte
sich auf dem Niveau von ca. 140,70 M. n.
N. In diesen Boden, der das ursprüngliche
Relief des Terrains bildete gelangten nach
und nach immer mehr anthropogene Beimischungen, also Boden anthropogenen
Ursprungs bereits aus dem Altertum, aber
den direkten Beweis einer altertümlichen
Besiedelung haben wir auf der Parzelle
nicht erfasst. Auf Grund des Zustands der
Erde, der archäologischen Fundsituation
und der archäologischen beweglichen

Fundstücke schlussfolgern wir, dass
es erst mit dem nachfolgenden Urbanisierungsprozess unmittelbar zu einer
dauerhafteren Besiedelung des Raums
gekommen ist. Als wertvollen Beitrag der
Grabung in der Štefánikova Straße betrachten wir die Tatsache, dass es uns in
Anknüpfung an die vertikale und horizontale Stratigrafie der Parzellegelungen ist,
flächenhaft die grundlegende räumliche
Zonenteilung der Parzelle in ihrer urbanen
Entwicklung abzugrenzen. Der Raum mit
der abgegrenzten bewohnbaren Funktion
nimmt den westlichen Teil der Parzelle
im Kontakt mit der Straßenflucht ein. Von
diesem Raum aus in Richtung Osten - ins
Innere der Parzelle, hat sich der Raum
mit wirtschaftlichem Hintergrund erstreckt.
Mit der Entwicklung des wirtschaftlichen
Hintergrunds hängt die Kommunikationsachse der Parzelle zusammen. Im wirtschaftlichen Umfeld der Parzelle wurden
49 Siedlungsobjekte festgestellt und in
der Kommunikationsachse der Parzelle
7 Nivellierungen historischen Terrains.
Ausgehend von ihren gegenseitigen Beziehungen in Kontexten der vertikalen
Stratigrafie ist es uns ferner gelungen die
grundlegenden Phasen der Besiedelung
auf der Parzelle und die Anknüpfung an
die konkrete archäologische Situation
auch chronologisch zu bestimmen und
festzulegen.

Abbildungen
Abb. 1. Denkmalgeschütztes Stadtreservat Tyrnau/Trnava - Štefánikova Straße Nr. 4, Parz. Nr. 57/1, Plan der breiteren
Beziehungen, grafische Dokumentation:
DušanChynoradský, Geodät.
Abb. 2. Denkmalgeschütztes Stadtreservat Tyrnau/Trnava - Štefánikova Straße Nr. 4, Parz. Nr. 57/1, Zone des Gebiets
der ursprünglichen mittelalterlichen Parzellen, grafische Dokumentation: Autor.
Abb. 3. Denkmalgeschütztes Stadtreservat Tyrnau/Trnava - Štefánikova
Straße Nr. 4, Parz. Nr. 57/1, Projektion
der Fasen der Besiedelung (1 - 4) auf die
Fläche der Parzelle, grafische Dokumentation: Autor.
Abb. 4. Denkmalgeschütztes Stadtreservat Tyrnau/Trnava - Štefánikova Straße

Nr. 4, Parz. Nr. 57/1, Grabungsfläche, 1.
Phase der Besiedelung der Parzelle,Blick
von Westen her.
Abb. 5. Denkmalgeschütztes Stadtreservat Tyrnau/Trnava - Štefánikova Straße Nr. 4, Parz. Nr. 57/1, Formder zeitgenössischen Gestaltung der Nivellierung
des Hofes (Nivellierung Nr. 6).
Abb. 6. Denkmalgeschütztes Stadtreservat Tyrnau/Trnava - Štefánikova
Straße Nr. 4, Parz. Nr. 57/1, Keramikofen
(Objekt 143/2015), Detail, Blick von Süden her.
Abb. 7. Denkmalgeschütztes Stadtreservat Tyrnau/Trnava - Štefánikova Straße Nr. 4, Parz. Nr. 57/1, Südgrenze der
Parzelle Nr. 57/1 in der Terrainsituation,
Blick von Süden her.
Abb. 8. Denkmalgeschütztes Stadt-

reservat Tyrnau/Trnava - Štefánikova
Straße Nr. 4, Parz. Nr. 57/1, Fläche der
archäologischen Grabung (4. Besiedelungsphase), Blick von Westen her.
Abb. 9. Denkmalgeschütztes Stadtreservat Tyrnau/Trnava - Štefánikova Straße Nr. 4, Parz. Nr. 57/1, Freilegung der
einzelne Phasen (3. und 4. Besiedelungsphase) in der Wirtschaftszone der Parzelle, Blick von Süden her.
Abb. 10. Denkmalgeschütztes Stadtreservat Tyrnau/Trnava - Štefánikova
Straße Nr. 4, Parz. Nr. 57/1, Detail der
Bespannung einer Wand einer Versorgungsgrube (Objekt 36/2015).
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bjekt na Trojičnom námestí č.9
(Obchodný dom COOP JEDNOTA), parc.č.682/1,6,7,10 sa nachádza v centrálnej časti Mestskej
pamiatkovej rezervácie Trnava. Je
súčasťou historického bloku budov, ktorý je od severu ohraničený
Hviezdoslavovou ulicou a Trojičným
námestím, od západu ulicou Zelený
rínok, z juhu Dolnopotočnou ulicou a
od východu Halenárskou ulicou. Ide
o novodobý objekt, ktorý postavili
na mieste asanovanej juhozápadnej časti uvedeného historického
bloku. Z historického hľadiska patrila skúmaná plocha na Trojičnom
nám.č.9 k pôvodným stredovekým
parcelám orientovaným do Hviezdoslavovej ulice (v súčasnosti sú
to domy Hviezdoslavova ulica č.14,
parc.č.694/1,2,3 a Hviezdoslavova
ulica č.13, parc.č.693).1 (obr.1)
Vyššie uvedený historický blok
budov sa stal miestom pamiatkových výskumov už niekoľkokrát. Archeologické výskumy sa realizovali
v objektoch Hviezdoslavova ulica
č.142 a Hviezdoslavova ulica č.12.3
Ďalšie pamiatkové výskumy v rámci
historického bloku prebiehali v ob-

Výsledky záchranného archeologického výskumu
v lokalite Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava
na Trojičnom námestí č.9.
jektoch Hviezdoslavova ulica č.8
-10,4 Hviezdoslavova ulica č.11,5
Hviezdoslavova ulica č.12,6 Hviezdoslavova ulica č.137 a Hviezdoslavova ulica č.14.8 Archeologický
výskum plochy na Trojičnom námestí č.9 sa začal na podnet Krajského pamiatkového úradu Trnava
už za pokročilých výkopových prác.
Metodika výskumu po dohovore s
metodikom KPÚ Trnava reagovala
na skutkový stav v tom zmysle, že
všetky zistené nálezové situácie sa
odkopávali ručne. (obr.2,3)
Opis náleziska
Z pedologickej analýzy9 vzoriek pôdnych sedimentov z úrovne
141,20 -140,54m.n.m. na skúmanej
lokalite Trojičné námestie č.9, parcela č.682/10, vyplynulo, že trvalé
osídlenie v tomto priestore bolo založené na autochtónnych semihydromorfných pôdach alúvia Trnávky.
Aluviálny materiál predstavuje zrnitostne stredne ťažké až ťažké ílovité
hliny až prachovité íly, mierne až
stredne karbonátové. Oxidačno-redukčné farebné znaky ako prevládajúca sivá základná farba a prítom-

nosť hrdzavých škvŕn len okolo 10 %
sú dokladom toho, že ide o pôvodný
tzv. glejový redukčný horizont (Gr)
s dobre zachovanými subfosílnymi
pedogenetickými znakmi hydromorfizmu. Tento horizont sa vytvára v
podmienkach stáleho ovplyvnenia

Obr.1. MPR Trnava-Trojičné námestie č.9.,parc.č.682/10, priemet
archeologického náleziska do katastrálnej mapy z roku 1890.

Obr.2. MPR Trnava-Trojičné námestie č.9., plocha archeologického výskumu prenesená do aktuálnej katastrálnej mapy,
grafická dokumentácia: Dušan Chynoradský – geodet.
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Obr.3. MPR Trnava -Trojičné námestie č.9., výškopisné a polohopisné zameranie, grafická dokumentácia: Dušan Chynoradský – geodet.
hladinou podzemnej vody. Pôvodným typom pôdy na tomto stanovišti
bola preto zrejme fluvizem glejová
(prípadne snáď aj vyspelejšia molická pôda čiernica glejová), alebo
mohlo ísť až o močiarnu pôdu typu
glej. Hladina podzemnej vody v čase
vzniku parcely tu už bola pravdepodobne trvalo mierne znížená nejakým umelým zásahom - regulačnou
úpravou (lokálne napriamenie toku
potoka Trnávka, napr. prekopaním
kratšieho kanála cez jeho zákrutu).

To však nevylučuje, že aj po tejto
úprave mohla byť sídelná lokalita
príležitostne krátkodobo zaplavená
pri extrémnych povodňových udalostiach. Fluviálny pôvod spodných
vrstiev analyzovanej pôdy (pôdotvorného substrátu) dokladajú aj
niektoré nálezy ulitníkov. Ide o druh
Galba truncatula-ulitník plytkých stojatých vôd a bahnitého litorálu pomaly tečúcich vôd. Vlhkomilným je
aj druh Columella edentula, bežný v
údoliach menších tokov - je to pre-

važne lesný druh, častý v jelšinách.
Jeho prítomnosť by mohla indikovať
existenciu uvedených porastov na
alúviu Trnávky (asi nie priamo na
lokalite, skôr vyššie proti prúdu).
Okrem nich sa ešte zistili Vallonia
pulchella a Cepaea vindobonensis
– sú to druhy otvorenej, viac-menej bezlesej krajiny (sensu lato). V
tanatocenóze rastlinných makrozvyškov najstaršej antropogénnej
vrstvy spätej s trvalým osídlením
na parcele prevažujú ruderálne a

Obr.4. MPR Trnava -Trojičné námestie č.9., rez 3-3´´, severný profil sondy S1/2015, grafická dokumentácia: Dušan
Chynoradský – geodet.
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OObr.5. MPR Trnava -Trojičné námestie č.9., rez 3-3´´, severný profil sondy S1/2015.
nitrofilné druhy, ktoré zrejme rástli
priamo in situ alebo blízko lokality,
ako baza chabzdová, mrlíky, blen,
slez lesný. Mohli rásť pri plotoch, v
prielukách medzi stavbami teda na
miestach, kde sa vyhadzoval odpad.
Semená niektorých poľných burín
(čistec ročný, mrlíky) sa na plochu
mohli dostať aj druhotne, pri čistení
a spracovaní obilia. Iné druhy, ako
ostružina a jahoda drúzgavicová,
sú viazané najmä na lesné spoločenstvá a ich lemy, takže mohli byť
výsledkom zberu divých plodov.
Pôvodnú vegetáciu alúvia Trnávky
v nálezoch zastupujú druhy ako čistec močiarny, ostrice a mäta. Zvyšky rýb (stavce, šupiny), fragmenty
škrupín vajec a úlomky kostí sú zrejme súčasťou kuchynského odpadu.
Celkovo nálezy dobre zodpovedajú
sídelnej ploche v pobrežnej zóne
menšieho vodného toku, na príležitostne zaplavovanom alúviu (brehu)
potoka Trnávka (niektoré sa mohli
na miesto dostať aj pri príležitostných záplavách).
Nálezová situácia
Od úrovne cca 141,20m.n.m. dochádzalo na nálezisku k postupnému nanášaniu horizontálnych antropogénnych pôd (pozri obr. 4 kontext 15), do ktorých vyhĺbili Objekt
5/2015 – funkčne interpretovaný
ako studňa. (obr.4,5). Studňa bola
lokalizovaná asi 1,5m od východnej
hranice historickej parcely, orientovanej do Hviezdoslavovej ulice

Obr.6. MPR Trnava -Trojičné námestie č.9., Objekt 5/2015 – studňa, detail.
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(dnes Hviezdoslavova ulica č.14,
parc.č.694/1,2,3). Vybudovali ju v
hĺbke osídlenej plochy, približne 22
m od dnešnej uličnej čiary. Studňovú šachtu sme rozpoznali na úrovni
cca 140,97m.n.m. a jej dno sa zistilo
na úrovni asi 138,40m.n.m.10 Dochovaná výška studňovej šachty dosahovala okolo 2,57m a jej šírka sa
pohybovala od 1,6 do 1,7m. Šachtu
po obvode upravili nanesením vrstvy
sivého ílu. Jeho hrúbka zreteľne v
západnej časti rezu studňou dosahovala 2-3cm.11 Súbežne začali s

výstavbou zrubovej konštrukcie
studne, ktorá sa zachovala v úrovni
od cca 138,40, po 139,50m.n.m.
Skladala sa zo 14 vizuálne identifikovaných konštrukčných prvkov,
spojených nad pôvodne pravdepodobne štvorcovým vnútorným pôdorysom s rozmermi: 72x72cm, maximálne v 5 vrstvách zo západnej a
východnej obvodovej strany a minimálne v 3 vrstvách z južnej obvodovej strany. Išlo o fošne a dubové
polguliače kladené do vnútra rovnou, tesársky upravenou stranou.

Obr.7. MPR Trnava -Trojičné námestie č.9., Objekt 5/2015 – studňa, širšie
vzťahy.

Obr.8. MPR Trnava -Trojičné námestie č.9., pôdorys sondy S1/2015.
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Kládli ich horizontálne na seba, bez
opory zvislých stĺpov z vnútornej
strany studne. Tam kde sa tieto konštrukčné prvky križovali, spájali sa
„zrubovaním“, keď ich konce upravili
tesárskymi obdĺžnikovitými zásekmi,
ktoré do seba zapadali s presahom
zospodu aj zhora. Takto zrealizovanú konštrukciu telesa studne pravdepodobne ešte z východnej obvodovej strany studňovej šachty znásobili po obvode ďalšou konštrukciou jednak vertikálnou, s dochovaným dreveným stĺpom, ale aj horizontálnou, s ukladanými fošňami,
tvoriacimi akoby samostatný vonkajší plášť.12 Do priestoru medzi vlastnou konštrukciou studne a vonkajším plášťom nasypali tiež vrstvu sivého nepriepustného ílu o hrúbke
30-40cm, premiešanú aj so štrkom
(obr.4, kontext 15). (obr.6) Obvod
studňovej šachty vo vyššej úrovni od
139,50 – po 140,97m.n.n. spevnili
doskami, na čo upozornila tenká
spráchnivená vrstva dreva na hrane
západnej strany rezu studňou. Zásyp studňovej šachty bol homogénny, hlinitý, hnedočiernej farby, s prímesou drobných kamienkov veľkosti
do cca 2cm. Objavili sa aj hrudy žltohnedej spraše, sivého mazľavého ílu
a antropogénnych navážok, v ktorých dominoval popol a uhlíky, pričom sa vyskytli aj kusy mazanice.
(obr.7) Nálezový materiál, zistený

Obr.9. MPR Trnava -Trojičné námestie č.9., pohľad na plochu výskumu z východu.
len v minimálnej miere, obsahoval aj
fragmenty grafitovej keramiky, ktoré
ako jediné datujú zánik studne v horizonte približne 1.polovice 13. storočia. Zásyp bol jednorazový. Poloha zasypanej studne sa v krátkom
časovom intervale stala miestom,

kde začali stavať Objekt 1/2015.
(obr.8,9) Išlo o murovanú architektúru, pravdepodobne do terénu zahĺbené prvé podlažie obytného domu.
Objekt bol dlhšou osou orientovaný
v smere S-J, ako súčasť pôvodnej
historickej parcelácie, ktorá má

vzťah k dnešnej parcele orientovanej do Hviezdoslavovej ulice (dom
Hviezdoslavova ulica č.14). Na súčasnej parcele č.680/10 – na dvore
domu Trojičné námestie č.9 sa skúmaný objekt zachoval v osi S-J v
dĺžke 5m od severného profilu son-

Obr.10. MPR Trnava -Trojičné námestie č.9., pohľad na plochu výskumu z juhu.
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Obr.11. MPR Trnava -Trojičné námestie č.9., pohľad na plochu výskumu z juhu.
dy S1/15 po vonkajšie severovýchodné nárožie, a v dĺžke 3,1m v osi
S-J po severovýchodné vnútorné
nárožie. Hrúbka muriva sa pohybovala okolo 90 až 98 cm. Postavili ho
na východnej hranici parcely. Použili pálené tehly, tzv. prstovky, a to
buď celé 25 x 13 x 6cm, resp. ich
väčšie torzá. Korunu zachovaného
muriva sme zistili na úrovniach
141,46m.n.m.,
141,17m.n.m.,
141,24m.n.m. Základová škára muriva sa nachádzala na úrovni
140,64m.n.m. Ako spojivo použili
piesčitovápennú maltu hnedej farby.
Tehly kládli do približne pravidelných
riadkov, s náznakom behúňovej väzby.13 Súčasťou objektu sa stala aj
interiérová podlaha zahĺbeného
podlažia (ako Objekt 8/15), ktorú
sme zistili západne od zachovaného
torza architektúry. (obr.10) Položili
ju o 53 cm vyššie ako je základová
škára muriva steny. S jej nanášaním
začali od úrovne 140,97m.n.m, pričom použili spraš hnedej až hnedožltej farby, ktorú zhutnili a minimálne
raz aj opravovali do nivelety cca
141,17m.n.m. Dôvodov na opravu
mohlo byť viacero. Okrem vplyvu
spodnej vody, to bola skutočnosť, že
interiérovú podlahu 8/2015 objektu
1/2015 založili aj na mieste zaniknutej studne (objektu 5/2015), čím v
mieste kontaktu so zásypom studne,
dochádzalo k jej sadaniu a k trvalému poklesu.14 Vonkajšia šírka Objektu 1/2015 dosahovala cca 6,26,3m, vnútorná šírka bola cca 5,2m.
26

Nálezová situácia nebola datovaná
žiadnymi priamymi archeologickými
nálezmi. Exteriérovú niveletu k nami
skúmanému objektu zo západnej
strany sme nezachytili, nakoľko terén na skúmanej ploche dvora je
voči parcelám orientovaným do
Hviezdoslavovej ulice umelo znížený o cca 1,5m. Južne od Objektu 1/
2015 v jeho dotyku následne v priebehu 14. storočia vybudovali Objekt
4/2015 odpadovú -fekálnu jamu a
Objekt 3/2015 murovaný veniec k
odpadovej jame, ako súčasť komunálnej hygieny na stredovekej parcele. Objekt 4/2015 - odpadová, fekálna jama - mal približne kruhový
pôdorys priemeru cca 1,3m a bol zachytený od úrovne cca 140,53m.
n.m. (obr.11) Heterogénna, mazľavá, hlinitá zložka sa v úvodnej zátke
výplne objektu striedala so stavebnou suťou, no postupne nadobudla
charakter kompaktnej homogénnej,
antropogénnej výplne. Kónické dno
objektu, sme zachytili na úrovni cca
138,7m.n.m. Vyššiu úroveň odpadovej jamy (Objekt 4/2015) zabezpečili
murovaným obvodovým vencom
označeným ako Objekt 3/2015 kvôli
nežiaducim priesakom do priestoru
obytnej stavby. Veniec postavili z
pálených tehál rozmerov 25 x 13 x
6cm. Jeho koruna sa zachovala na
úrovni cca 140,88m.n.m a základovú škáru muriva sme zistili na úrovni
približne 140,57m.n.m. Zachovali sa
z neho tri steny: severná neúplná,
východná úplná, severné a južné

nárožie a časť južnej steny. Dĺžka
úplnej východnej steny bola 1,7m.
Ako spojivo použili piesčito-vápennú
maltu hnedožltej farby. Najmladší sídelný horizont na parcele predstavujú nálezy Objektov 2/2015, 9/2015
a 7/2015 (obr. 3,8,10). Pri Objekte
2/2015 išlo o torzo murovanej architektúry. Pôvodný objekt, orientovaný
dlhšou osou v smere S-J, bol súčasťou dvorového krídla historickej parcelácie, ktorá má vzťah k dnešnej
parcele orientovanej do Hviezdoslavovej ulice (dom Hviezdoslavova ulica č.14). Na súčasnej parcele č.682/
10 - dvor Trojičného námestia č.9 sa zachoval v osi S-J v dĺžke 3,4m.
Hrúbka muriva v osi S-J sa pohybovala okolo 80 až 81cm. Murivo zahĺbeného podlažia postavili z pálených
tehál 30 x 15 x 5cm. Korunu muriva
sme zistili na úrovniach 141,29m.
n.m. a 141,28m.n.m. Základová škára muriva steny sa nachádzala na
úrovni 140,54m.n.m. Ako spojivo
použili piesčitovápennú maltu hnedej farby. Zo západnej strany Objektu 2/2015 sme na úrovni 140,54m.
n.m.identifikovali jeho interiérovú
podlahu (ako Objekt 7/2015), ktorú
naniesli v rovine, v úrovni základovej
škáry muriva. Pozostávala z 15cm
hrubej vrstvy tehlovej drviny, tehlovočervenej farby, ktorá bola zámerne uložená. Nad ňou sa nachádzal
ešte zánikový horizont Objektu 2/
2015, tvorený najmä stavebnou suťou. Z nálezovej situácie vyplýva, že
Objekt 2/2015 mal svoje pokračova-

nie južným aj západným smerom
(Objekt 9/2015), a bol čiastočne zahĺbený pod úroveň dobového terénu. Objekt 2/2015 bol pristavaný k
staršiemu Objektu 1/2015 na cezúru. Do jeho hmoty boli zakomponované v dobe výstavby už zaniknuté
Objekty 3/2015 a 4/2015. Nálezovú
situáciu vzťahujúcu sa na existenciu
Objektu 2/2015 a 7/2015 datovali
nálezy fragmentov keramiky, alebo
olovenej obchodnej plomby na prelom 18./19.storočia. Nezaradeným
zostal iba Objekt 6/2015 (pozri obr.
3) v južnom profile stavebnej jamy,
z ktorého sa našlo už len o torzo.
Dobre čitateľná bola najmä jeho východná obvodová línia v tvare hruškovitej jamy, ktorú vyhĺbili do sterilného podložia. Západná strana objektu bola nečitateľná aj preto, že v
jej mieste sa nachádzal obvodový
betónový veniec novodobej stavebnej jamy pre Obchodný dom Jednota. Výplň sa javila ako homogénna,
hlinitá, hnedočiernej farby, s prímesou antropogénnych zložiek mazanice, uhlíkov a možno aj organických zložiek. Datovanie nebolo
podložené nijakým datovacím materiálom.
Vyhodnotenie a záver
Pri archeologickom výskume v
polohe MPR Trnava – Trojičné námestie č.9 išlo o záchranný archeologický výskum, realizovaný už
počas pokročilých stavebných prác
v západnej časti dvora, kde projektant rekonštrukcie OD Jednota navrhol výstavbu podzemnej požiarnej
nádrže. Parcela, na ktorej v súčasnosti stojí v centre MPR Trnava OD
Jednota je novodobá. Predchádzalo
jej začiatkom 70. rokov masívne búranie a ničenie juhozápadnej časti
už vyššie popísaného historického
bloku budov bez podrobnejšieho
archeologického výskumu. Dobové
fotografie dokazujú rozsiahly plošný aj hĺbkový rozmer tohto zásahu.
Náš aktuálne prezentovaný archeologický výskum však dokázal, že aj
napriek tomu sa v priestore dnešného dvora na parcele OD Jednota
zachovali nálezové situácie, ktoré
predstavujú ako predmestský vývoj
(z obdobia pred udelením výsad)
centra Trnavy, tak aj situácie tohto
priestoru po udelení základného
mestského privilégia (v r.1238) a s
ním súvisiacu priestorovú a objektovú skladbu na pôvodných parcelách orientovaných do Hviezdoslavovej ulice. Spolu išlo o 9 objektov
z horizontu od prelomu 12./13.
storočia, resp. od 1.polovice 13.
storočia až po prelom 18./19.sto-

Obr.12.a. MPR Trnava -Trojičné námestie č.9., Objekt 4/2015, obchodná
olovená plomba.

Obr.12.b. MPR Trnava -Trojičné námestie č.9., Objekt 4/2015, obchodná
olovená plomba.

Obr.13. MPR Trnava -Trojičné námestie č.9., Objekt 4/2015, obchodná olovená plomba, mladší horizont zásypu, 15.-16. storočie.
ročia. Identifikovaná antropogénna
hlinitá vrstva s prímesou glejových
zložiek, uhlíkov a mazanice zistená vo výškovom intervale 141,20
až 141,54m.n.v. predstavovala už
len torzo vrstvy uloženiny, ktorú
považujeme za dôkaz najstaršieho
trvalého osídlenia v tejto polohe z
prelomu 12./13. storočia, resp. až
z 1.polovice 13. storočia. Jej celkovú hrúbku vzhľadom na novodobé
umelé zásahy nepoznáme. Dôležité
je poznanie, že v subpozícii máme
na skúmanej parcele zachytené
sídliskové štruktúry dvoch sídelných
horizontov. Starší sídelný horizont,
môžeme zaradiť k (predmestskému) „predprivilegiálnemu“ obdobiu
Trnavy. Predstavuje ho vrstva antropogénneho externého pôdneho typu a nález studne – Objektu
5/2015. Vyššie opísaná studňa sa
podľa doloženej vertikálnej stratigrafie zaraďuje k najstarším, doteraz
nájdeným objektom hospodárskej
povahy v meste z horizontu 12./13.
storočia. V jeho blízkosti nevylučujeme prítomnosť ďalších objektov.
Nepriamo na to môže poukazovať
ílovitá zložka nanesená po obvode
studňovej šachty. Jej úlohou bolo
zabrániť priesaku znečistenej vody
do telesa studne. Informácie z doteraz publikovaných archeologických

výskumov, viažuce sa k (predmestskému) „predprivilegiálnemu“ vývoju Trnavy poukazujú na rôznorodosť
nálezových situácií.15 Na základe
druhu nálezov (spálená sídlisková
vrstva, drevohlinitý dom, odpadová
jama, studňa) ale nesú základnú informáciu o opakujúcej sa štruktúre
objektovej skladby pravdepodobne už na vymedzených plochách,
ktoré poukazujú na ich stabilitu k
osi komunikácie. Tie sa nemusia
striktne stotožňovať so stredovekou
parceláciou „privilegiálneho“ obdobia, ktorej podstata je od približne
1.polovice 13. storočia viazaná na
zreteľne vymedzenú polohu primárneho murovaného meštianskeho
domu.
Z intravilánu stredovekej Trnavy
boli doteraz lokality s nálezmi studní
s drevenou konštrukciou vypublikované ako celok len výnimočne. Patria k nim: Trojičné námestie (Kultúrny dom, bez č. parc.),16 Hviezdoslavova ulica (bez č. parc., bývalý tzv.
Selepčeniho dom),17 ulica Hollého
– Hornopotočná (bez č. parc.),18 s
datovaním až do horizontu 13.-14.
storočia, resp. 2.polovice 14. až 15.
storočia.
Niekedy v 1.polovici 13. storočia
objekt studne na Trojičnom námestí
č.9 zasypali. Túto situáciu násled27

Obr.14.a. MPR Trnava - Trojičné
námestie č.9, Objekt 4/2015, výber
z nálezov keramiky, starší horizont
zásypu, 14. storočie.

Obr.14.b. MPR Trnava - Trojičné
námestie č.9, Objekt 4/2015, výber
z nálezov keramiky, starší horizont
zásypu, 14. storočie.

Obr.14.c. MPR Trnava - Trojičné
námestie č.9, Objekt 4/2015, výber
z nálezov keramiky, starší horizont
zásypu, 14. storočie.

ne prekryl mladší sídelný horizont,
v rámci ktorého už na historickej
parcele „privilegiálneho“ obdobia
- medzi 1.polovicou 13. až začiatkom 14. storočia postavili najstaršiu
murovanú meštiansku architektúru
– Objekt 1/2015.19 Na základe konštrukčných znakov, aj na základe
skoro identickej polohy na parcele,
stotožňujeme nami odokrytý objekt
s domom, ktorý na parcele Hviezdoslavova ulica č.14 identifikovala J.
Žuffová ako jednopriestor - najstarší
murovaný obytný dom na parcele,
vzdialený od uličnej čiary približne
14m, s dĺžkou cca 8,5 a šírkou stojacej čelnej steny (vonkajšie rozmery) 5,8m.20 Otvorená ostáva otázka
úrovne exteriérovej nivelety vzťahujúcej sa k horizontu výstavby Objektu 1/2015. Vzhľadom na umelo
znížený terén na parcele č.682/10
nevieme na túto otázku spoľahlivo
odpovedať. Exaktnú odpoveď nedali ani výsledky archeologických
výskumov na Hviezdoslavovej ulici
č.12 a č.14.21
K nálezovým situáciám, ktoré
prispievajú k poznaniu otázok komunálnej hygieny na pôvodnej historickej parcele patri Objekt 4/2015 a
Objekt 3/2015. Objekt 4/2015 odpadová, fekálna jama, bol pravidelne
čistený. V jeho vnútri boli z hnuteľných archeologických nálezov zistené najmä keramické nálezy, olovená obchodná plomba a fragment
skla. Celkovo bolo z výplne Objektu
4/2015 zrekonštruovaných 23 ks
keramických tvarov (hrnce bezuché, miskovité kachlice, zvonovitá(-

kužeľovitá) pokrievka, pokladnička)
z horizontu 2.polovice 14. až začiatku 15. storočia a z prelomu 15./16.
storočia. Predstavujú základnú náplň kuchynskej , stolovej, technickej a výtvarnej keramiky. Keramika
patrí do okruhu tzv. sivej keramiky,
ktorá je príznačná pre oblasť Bratislavy a juhozápadného Slovenska,
pričom nálezový materiál z Trnavy a
okolia určuje jej severnú hranicu. Z
morfologických znakov je pre okruh
špecifická profilácia okrajov hrncov
ovalením, hladký povrch stien nádob, iba jednoduchý spôsob zdobenia širokými vodorovnými pásmi.22
Steny hrncov boli hladké alebo ich
zdobili jednoduché ryhy, žliabky
a na okrajoch sa vyskytli značky,
alebo ich modifikácie. Okrem jednoduchej jamky po prištipnutí prstom
sa objavila rytá značka alebo kolok
v tvare rozety, vyrazená typáriom.
Objavil sa aj kolkovaný ornament
v tvare kolieska. Nádoby vytočili
na kruhu a podľa znakov na dnách
boli z kruhu strhnuté. Vypálené boli
v redukčnej aj v oxidačnej atmosfére. Zo stolovej keramiky sa zachovali len dva fragmenty gotických
pohárov. Ide o tvary podobné tzv.
bratislavským pohárom,23 pričom
v jednom prípade sa našiel fragment okraja pohára, ktorý nemá
ešte manžetovú profiláciu. Typické
žliabkovanie povrchu tela, nevýrazná vydutina kupy ho posúvajú do
horizontu 14. až začiatku 15. storočia. Druhý fragment pohára má
nízku hrubú nôžku a z kruhu bol už
zrezaný. Pravdepodobne ide o tvar

doznievania pohárov, t.j. z prelomu
15./16. storočia. Od 14., ale hlavne
v 15. storočí boli bežnými hrnčiarskymi výrobkami kachlice. Ich výroba súvisela s novými štandardmi
kultúry bývania, keď sa prestavbou
otvoreného kozuba v obytných
priestoroch, vytvorili uzavreté pece.
Pri nálezoch z Trojičného námestia
č.9, ide o neglazované miskovité
(nádobkové) kachlice vypálené v
redukčnej atmosfére. Porovnávací vypublikovaný materiál z Trnavy
nachádzame na výskumoch Hviezdoslavova ulica č.1224 a Hviezdoslavova ulica - bývalý Selepčeniho
dom (bez parc. č.).25 Je dosť prekvapujúce, že pri tak početných a plošne oveľa väčších archeologických
výskumoch v rámci MPR Trnava,
v rôznorodej skladbe hnuteľných
archeologických nálezov stredovekej a novovekej materiálnej kultúry,
doteraz chýbali nálezy olovených
obchodných plomb. Ide o predmety
slúžiace približne od 14. storočia po
18. storočie na zaisťovanie obalov
rôznych tovarov – najčastejšie balov látky, čiže artiklov,26 ktoré sa do
mesta dostali obchodnou Českou
cestou. Vo výplni Objektu 4/2015
sa našla olovená obchodná plomba pozostávajúca z prednej strany
s výstupkom a zo zadnej strany.
(obr.12a,12b) Je na nej rakúsky
znak v podobe trojuholníkového štítu s brvnom, okolo ktorého je drobný
perlovec. Na výstupku prednej časti
je kríž znak mesta Viedeň a drobný perlovec. Obe časti sú navzájom
spojené s olovenou páskou s dru-
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hou stranou prederavenou v strede,
aby sa cez ňu prestrčil výstupok z
prednej strany.27 Podľa M. Mordovina výrobcom takýchto plomb bolo
rakúske mesto Viedeň,28 pričom ich
datuje na prelom 15./16. storočia.
Zo zásypu interiéru Objektu 2/2015
pochádza obchodná plomba zložená tiež z dvoch častí. Na prednej
strane s výstupkom je viditeľná orlica s roztiahnutými krídlami a roztvorenými nohami, medzi ktorými má
chvost. Na prsiach orlice je srdcovitý štítok s písmenami NT. Zadná
strana je bez motívu.29 Bez bližších
analógií je táto plomba datovaná v
rámci ostatných hnuteľných archeologických nálezov zo zásypu na
prelom 18./19. storočia. O význame
obchodu so súknom svedčia správy
zo zachovaných mestských kníh a
ďalších písomností. V hospodárskej
štruktúre stredovekej Trnavy môžeme doložiť remeslá súkenníkov
k roku 1337, obchodníkov k roku

1335, tiež k roku 1400 a strihačov
súkna k roku 1500.30 Z roku 1343
existuje rovnako v brnenských registroch správa o uväznení 21 brnenských mešťanov aj so súknami
bratislavským županom Pavlom v
Trnave.31 V roku 1394 zasa Trnavčania darovali kráľovi na Vianoce
dva kusy louvainského súkna (Leuven mesto vo Flámsku).32 Obdobne
v roku 1397 získali trnavskí mešťania od uhorského kráľa Žigmunda
Luxemburského privilégium, ktoré
ich monopolizovalo pri predaji súkna – Trnavčania mohli súkno predávať v kusoch, kým cudzí obchodníci
smeli s látkou v Trnave a na jej okolí
obchodovať len v celých baloch – t.j.
vo veľkom.33 Podobne v roku 1419
ďalším privilégiom Žigmund Luxemburský zakázal mimo iné cudzím
obchodníkom (okrem privilegovaných uhorských kupcov) predávať
súkno na lakte.34
Keďže dvor domu Trojičné 9 je

potenciálnym priestorom pre budovanie podzemných garáží, je
nevyhnutné akýkoľvek zásah pod
úroveň terénu dvora podmieniť realizáciou archeologického výskumu.
Získaný súbor hnuteľných archeologických nálezov je Mestský ústav
ochrany pamiatok Bratislava ako
riešiteľ archeologického výskumu
povinný administratívne previesť na
Pamiatkový úrad SR. Navrhujeme
súbor následne umiestniť do Západoslovenského múzea v Trnave,
kde je predpoklad prezentácie týchto nálezov.
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Die Ergebnisse der der archäologischen Rettungsgrabung des Standortes im Denkmalgeschützten Stadtreservat Tyrnau/Trnava - Trojičnénámestie
Nr. 9
Die archäologische Rettungsgrabung ist
auf einer neuzeitlichen Parzelle erfolgt. Zu
Beginn der 70er Jahre des 20. Jh. wurde
diese Parzelle von einemmassivem Abbruch des südwestlichen Teils des historischen Gebäudeblocks betroffen, der ohne
eine detaillierte archäologische Grabung
erfolgt ist, um ein Kaufhaus zu errichten.
Obwohl die Beseitigung der Funde im Bereich der Baustelle des Kaufhauses damals erheblich gewesen ist, sind bis heute
Fundsituationen erhalten geblieben, die
sowohl die Entwicklung der Vorstadtentwicklung des Zentrums von Tyrnau/Trnava, als auch die Fundsituation aus der Zeit
nach der Verleihung des Stadtprivilegs
belegen. Die erhaltenen Situationen dokumentieren die zur Hviezdoslav Straße
hin orientierte räumliche Struktur und die

Struktur der Objekte auf den ursprünglichen Parzellen. Insgesamt handelt es
sich um 9 Objekte mit dem Horizont von
der Wende des 12. zum 13. Jh., resp. der
1. Hälfte des 13. Jh. bis zur Wende des 18.
zum 19. Jh. Der ältere Siedlungshorizont
wird von der Schicht eines anthropogenen
externen Bodentyps und dem Fund eines
Brunnens - Objekt 5/2015präsentiert. Den
Brunnen reihen wir entsprechend der vertikalen Stratigrafie zu den ältesten bis jetzt
in der Stadt entdeckten Objekten mit Wirtschaftscharakter - zum Horizont des 12./
13. Jh. In der ersten Hälfte des 13.Jh. ist
der Brunnen zugeschüttet worden. Diese
Situation wurde nachfolgend von einem
jüngeren Besiedlungshorizont überdeckt,
in dessen Rahmen bereits auf seiner historischen Parzelle in der „privilegierten“
Periode, d. i. irgendwann zwischen der
1.Hälfte des 13. und dem Beginn des 14.
Jh., die älteste gemauerte Bürgerarchitektur errichtet worden ist - Objekt 1/2015.
Zu den Fundsituationen, die zur Erkennt-

nis über Fragen der öffentlichen Hygiene
auf der ursprünglichen Parzelle beigetragen haben, gehörten die Objekte 4/2015
und 3/2015. Die Fäkaliengrube für Abfälle
ist regelmäßig gereinigt worden. Aus ihrer
Füllung stammen u.a. 23 Stück rekonstruierter Keramik aus dem Horizont der 2.
Hälfte des 14. bis zum Beginn des 15. Jh.
und aus der Wende des 15. zum 16. Jh.
sowie auch eine handelsübliche Plombe
aus Blei. Ein weiterer Fund einer handelsüblichen Plombe aus Blei stammt aus der
Verschüttung des Fußbodens von Objekt
2/2015 und wird von uns an die Wende
des 18. zum 19. Jh. datiert. Es ist wahrscheinlich, dass die Bauarbeiten im Raum
des Hofes weitergeführt werden und deshalb jedweder Eingriff unter das Terrainniveau die Durchführung einer archäologischen Grabung zur Bedingung hat.

Abb. 6. Denkmalreservat Tyrnau/TrAbbildungen
nava - Trojičné námestie Nr. 9, Objekt
Abb. 1.Denkmalreservat Tyrnau/Trnava
- Trojičné námestie Nr. 9, Parz. Nr. 682/10, 5/2015 - Bunnen, Detail.
Abb. 7. DenkmalreservatTyrnau/Trnava
Eintragung der archäologischen Fundstel- Trojičné námestie Nr. 9, Objekt 5/2015 le in einen Katasterplan von 1890.
Abb. 2. Denkmalreservat Tyrnau/Trna- Brunnen, größerer Zusammenhang.
Abb. 8. Denkmalreservat Tyrnau/Trnava - Trojičné námestie Nr. 9, Eintragung
der archäologischen Fundstelle in den ak- va - Trojičné námestie Nr. 9, Grundriss
der Sonde S1/2015.
tuellen Katasterplan.
Abb. 9. DenkmalreservatTyrnau/TrnaAbb. 3. Denkmalreservat Tyrna/Trnava
- Trojičné námestie Nr. 9, Höhen- und Flä- va - Trojičné námestie Nr. 9, Blick auf die
chenvermessung, Grafische Dokumenta- Grabungsstätte von Osten her.
Abb. 10. Denkmalreservat Tyrnau/Trtion: DušanChynoradský - Geometer.
Abb. 4. Denkmalreservat TyrnauTrna- nava - Trojičné námestie Nr. 9, Blick auf
va - Trojičné námestie Nr. 9, Schnitt 3-3´´, die Grabungsstätte von Süden her.
Abb. 11. Denkmalreservat Tyrnau/TrNordprofil der Sonde S1/2015, Grafische
Dokumentation: DušanChynoradský - nava - Trojičné námestie Nr. 9, Blick auf
die Grabungsstätte von Süden her.
Geometer.
Abb. 12.a. Denkmalreservat Tyrnau/
Abb. 5. Denkmalreservat Tyrnau/Trnava - Trojičné námestie Nr. 9, Schnitt 3-3´´, Trnava - Trojičné námestie Nr. 9, Objekt
4/2015, handelsübliche Bleiplombe.
Nordprofil der Sonde S1/2015.

Abb. 12.b . Denkmalreservat Tyrnau/
Trnava - Trojičné námestie Nr. 9, Objekt
4/2015, handelsübliche Bleiplombe.
Abb. 13. . Denkmalreservat Tyrnau/Trnava - Trojičné námestie Nr. 9, Objekt
4/2015, Bleiplombe, jüngerer Horizont der
Verschüttung, 14. Jh.
Abb. 14.a. Denkmalreservat Tyrnau/Trnava - Trojičné námestie Nr. 9, Auswahl
aus der Fundkeramik, älterer Horizont der
Verschüttung, 14. Jh.
Abb. 14.b. Denkmalreservat Trnava Trojičné námestie Nr. 9, Auswahl aus der
Fundkeramik, älterer Horizont der Verschüttung, 14. Jh.
Abb. 14.c. Denkmalreservat Trnava Trojičné námestie Nr. 9, Auswahl aus der
Fundkeramik, älterer Horizont der Verschüttung, 14. Jh.
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Krovová konštrukcia Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave
(bývalého jezuitského kostola)

nadväznosti na prieskum krovových konštrukcií areálu bývalej trnavskej univerzity z roku 20131
sme v roku 2015 pristúpili k prieskumu krovu najväčšej dominanty barokového školského areálu, teda
kostola – v súčasnosti Katedrály sv.
Jána Krstiteľa.
Celý areál jezuitskej školy, situovaný pri mestských hradbách v
severovýchodnej časti historického
jadra mesta, vznikol na mieste stredovekého dominikánskeho kláštora
postupnou výstavbou jednotlivých
krídiel v priebehu 17. storočia. Z
južnej strany ho uzatvára budova
kostola, ktorý nahradil pôvodný gotický kostol s rovnakým zasvätením.
(obr.1) Jednoloďový kostol s bočnými kaplnkami, rovným záverom
na východ orientovanej svätyne a
dvojvežovým západným priečelím
vznikol ako novostavba jednorázovo, bez ďalších stavebných zásahov, medzi rokmi 1629 –1637.
Ako prvá ranobaroková architektúra
vybudovaná na území Slovenska je
oprávnene predmetom odborného

záujmu, no pozornosť je venovaná
výlučne bohatej výtvarnej výzdobe na úkor stavebného hľadiska.
Kostol je zastrešený impozantnou
sedlovou, v rámci mesta najväčšou
historickou strechou, (obr. 2) ktorú
tvorí najväčšia krovová konštrukcia.
Pri prvotnom pohľade na jestvujúci
krov je zrejmé, že ide o historickú
konštrukciu, doteraz bez slohového
zaradenia.
Konštrukciu tvorí šestnásť plných
priečnych väzieb, medzi ktorými
sú vždy po tri medziľahlé priečne
väzby. Krov je tromi výškami hambalkov rozdelený na štyri úrovne,
pričom v prvých troch úrovniach
odspodu sa nachádzajú ležaté
stolice. Najvyššia, štvrtá úroveň je
bez stolice s centrálnym vešiakom.
Vzhľadom k rozponu krovu sú väzné trámy proti priehybu vyvesované vešadlami, ktoré pozostávajú
zo stredových stĺpikov - vešiakov
s dvojicami diagonálnych ramien.
Nižšie situované vysoké ramená
prechádzajú cez všetky tri úrovne
s ležatými stolicami, krátke ramená

sa nachádzajú v najvyššej štvrtej
úrovni. (obr.3) Základom plných
priečnych väzieb je dvojica krokiev
čapovaných do väzného trámu. V
prvých troch spodných úrovniach
sa nachádzajú vzperadlá, situované bezprostredne pod krokvami a
hambalkom, ktoré sú tvorené ležatými stĺpikmi čapovanými do päťbokých prahových väzníc. Ležaté
stĺpiky vo všetkých troch úrovniach
majú zhruba v troch pätinách svojej
výšky v priečnom smere rozšírený
profil, pričom prechod z užšej do
zhrubnutej časti je dekorovaný jednoduchým rímsičkovým profilom.
Stĺpiky vo všetkých troch úrovniach
vzájomne rozopiera vodorovná rozpera, ležiaca v tesnom kontakte pod
hambalkom. Rozpera je spojená s
ležatými stĺpikmi zarážkovým čapom, poisteným dreveným kolíkom.
Konce nad rozperou situovaného
hambalku sú mierne kampované
na päťbokú stredovú väznicu a čapované do krokiev. Takto vzniknutý
rám je v priečnom smere zavetrený párom jednostranných kútových

Obr.1. Čelný pohľad na Kostol sv. Jána Krstiteľa v Trnave.
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Obr.2. Juhovýchodný pohľad na strechu Kostola sv. Jána Krstiteľa v Trnave.
vzpier – pásikov, ktoré sú do stĺpikov a rozpery začapované taktiež
zarážkovým čapom, isteným dvojicou drevených kolíkov. Stredový stĺpik-vešiak je zdvojený. Je vytvorený
z dvoch symetrických kusov, ktoré
vznikli pozdĺžnym rozpílením jedného masívneho trámu. Konce zdvojeného stĺpika obkračujú väzný trám a
proti rozídeniu sú navzájom prepásané kutým strmeňom z pásoviny.
Pod rozperami ležatých stĺpikov je
vešiak stabilizovaný kútovými vzperami – pásikmi, taktiež čapovanými
zarážkovými čapmi, istenými drevenými kolíkmi (obr. 4).
Medziľahlé väzby tvoria taktiež
dvojice krokiev vo vrchole spojených na ostrih, dole čapované do
koncov krátčat, ktoré sú uložené na

dvojitej pomúrnici. Krátčatá končia
začapovaním do pozdĺžnej výmeny čapovanej do bokov väzných
trámov plných priečnych väzieb.
Krokvy sú rovnako ako v plných
väzbách priečne stužené a zároveň
rozoprené troma úrovňami hambalkov. Tie sú začapované do krokiev
a istené drevenými kolíkmi.
Okrem pozdĺžnych väzníc (ktoré
sú súčasťou vzperadiel ležatých stolíc) je krov v pozdĺžnom smere stužený aj systémom podkrokvových
nohavicových vzpier, rozovierajúcich sa v smere zhora nadol. Konce
vzpier sú začapované do päťbokých
väzníc, len v tretej výškovej úrovni
sú ich spodné konce čapované do
bokov ležatých stĺpikov. Krov je v
celom rozsahu tesaný, spájaný te-

Obr.3. Schéma plnej priečnej väzby krovu Kostola sv. Jána Krstiteľa v Trnave.
Legenda: a) krokva, b) väzný trám, c) dvojitá pomúrnica, d) výmena, e) hambalok, f) ležatý stĺpik, g) rozpera ležatých stĺpikov, h) šikmý pásik, i) prahová
päťboká väznica, j) horná päťboká väznica, k) stredová štvorboká väznica, l)
nohavicová vzpera pozdĺžneho podkrokvového zavetrenia, m) centrálny stĺpik
– vešiak, n) šikmé pásiky, o) pozdĺžna rozpera vešiakov, s) námetok.
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sárskymi spojmi istenými drevenými
kolíkmi. Montážne tesárske značky
tvoria sekané rímske číslice doplnené trojuholníkovými zásekmi. Na
viacerých prvkoch konštrukcie sú
viditeľné vŕtané diery, aj so zvyškami výplňového materiálu. Ide o tzv.
hužvy, mladé výhonky ihličnanov,
či liany, ktoré slúžili na zväzovanie
guľatiny do pltí. Nález je dokladom
spôsobu prepravy použitého dreva vodnou cestou (na pltiach), čo
vypovedá o pôvode materiálu zo
vzdialenejšieho miesta.
Z hľadiska možnosti istého, i keď
veľmi voľného časového zaradenia
sú najvýpovednejšími prvkami použité konštrukčné detaily ako skrátenie väzných trámov v medziľahlých
väzbách formou krátčat, päťboké
väznice, priečne rozpery ležatých
stĺpikov v kontakte pod hambalkami, nohavicová forma pozdĺžneho
podkrokvového zavetrenia, čapové
spoje pásikov i nohavicových zavetrovacích vzpier. O týchto menovaných konštrukčných detailoch totiž
platí, že sú znakmi už vyspelých,
plnohodnotne vyvinutých barokových krovov, a keďže tieto znaky,
ako aj konštrukčná skladba sa na
Slovensku vyskytujú až v 18. stor.,
ani tu nebol dôvod pôvodne uvažovať o inom časovom zaradení. Pre
Kostol sv. Jána Krstiteľa by to však
znamenalo doposiaľ neidentifikovanú stavebnú úpravu, ktorú ale nepotvrdzuje žiadna zo známych písomných zmienok.
Toto predbežné časové zaradenie nás primäla prehodnotiť nálezová situácia v západnom štíte
podkrovia. Prvá plná priečna väzba
krovu zo západnej strany je totiž
vtiahnutá do muriva štítu. (obr. 5)
Nejde pritom o dodatočné zasekanie do muriva, drevené prvky väzby
sa do štítu dostali ich obmurovaním
počas výstavby štítu. Krov (minimálne jeho prvá priečna väzba) teda v
období výstavby západného štítu
už musel byť vztýčený. Keďže štít
je autentickou súčasťou stavby z 1.
polovice 17. storočia, i predmetná
väzba krovu tak musí byť primárnou
konštrukciou. Vznikol tak rozpor
medzi nálezovou situáciou poukazujúcou na starší vznik konštrukcie
a typológiou tejto konštrukcie, ktorú
sme na základe doterajších poznatkov považovali za schému na území
Slovenska typickú až pre obdobie
18. storočia.
Túto nejednoznačnosť situácie
čiastočne skomplikovala aj nelogická duplicita prvej plnej priečnej
väzby. (obr. 6,7) Druhá plná priečna väzba totiž nasleduje hneď v
tesnom kontakte s prvou, a hoci je

ich skladba totožná, v pozdĺžnom
smere nie sú vzájomne vôbec prepojené – pozdĺžne prvky v podobe
väzníc vychádzajúcich z prvej väzby sú prerušené. Javí sa, akoby istý
čas po vybudovaní krovu boli pozdĺžne prvky (väznice) prvej väzby
odpílené, tiež z centrálneho vešiaka
z pozdĺžneho smeru boli odstránené pásiky (po ktorých ostali vo vešiaku prázdne dlaby) a následne
bola vybudovaná nová, hoci skladbou totožná väzba. (obr. 8) Od nej
už krovová konštrukcia pokračuje
bez prerušenia až po východný štít.
Avšak prvky medzi prvými troma
plnými priečnymi väzbami (v rozsahu murovaných telies veží, ktoré
svojou hmotou čiastočne vstupujú
i do priestoru podkrovia) vykazujú isté posuny, akoby boli vložené
dodatočne. Ide o dôsledok stavebných fáz, kedy bola najskôr vztýčená nosná strešná konštrukcia – čiže
krov, ktorého prvá väzba zo západu
bola následne obmurovaná západným štítom kostola. Až neskôr boli
murované telesá oboch kostolných
veží. No keďže tie svojou hmotou
čiastočne zasahujú i do priestoru
podkrovia, bolo potrebné priľahlé
úseky konštrukcie už jestvujúceho krovu rozobrať a upraviť, resp.
prispôsobiť novej situácii. (obr. 9)
Túto etapovitosť navyše potvrdzujú
aj zmienky v literatúre. V publikovanom preklade časti denníka Juraja
Dobronockého2 sa uvádza, že ešte
v roku 1636 neboli hotové veže,
hoci, ako zo zápiskov vyplýva, krov
sa začal budovať o dva roky skôr,
už v roku 1634.
Definitívne rozlúštenie tejto pomerne neprehľadnej situácie priniesli až výsledky dendrochronologického výskumu (realizoval Ing.
Tomáš Kyncl, Dendrolab Brno, v
marci 2016), ktorý potvrdil pôvodne
neočakávaný, o to viac prekvapivý
záver. Dreviny použité na výstavbu
krovu kostola boli zoťaté medzi rokmi 1629–1633 (konkrétne 1629/30,
1631/32, 1632/33), čo korešponduje so známym začiatkom výstavby
strechy v roku 1634.3 S istotou tak
môžeme potvrdiť, že ide o krov súčasný so stavbou kostola.
Tento poznatok nám zároveň
umožňuje spojiť jestvujúcu konštrukciu s údajmi uvedenými v
denníka Juraja Dobronockého, dokresľujúcimi predstavu o dobovej
organizácii tesárskych zákaziek,
vrátane spôsobov transportu dreva,
či obchodovania s ním.
Zdrojom dubového stavebného
dreva, ktoré poskytol gróf z Humenného, boli dubové lesy pri Veľkých
Kostoľanoch. Ostatné drevo (v kon-

Obr.4.Pohľad do krovu v druhej úrovni ležatých stolíc, v smere od západu na
východ.

Obr.5. Detailný pohľad na čiastočné vtiahnutie ležatého stĺpika prvej priečnej
väzby južnej strany krovu do muriva západného medzivežového štítu.

Obr.6. Duplicita prvej plnej priečnej
väzby v severozápadnom kúte pri západnom medzivežovom štíte, pohľad
na skladbu v najnižšej - prvej úrovni
na severnej strane krovu.

Obr.7. Detailný pohľad na situáciu v
severozápadnom kúte krovu.
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Obr.8. Schéma pozdĺžnej väzby krovu. Rezopohľad so situáciou prvej priečnej
väzby čiastočne vtiahnutej do muriva západného štítu, pohľad na severnú
strešnú rovinu.
štrukcii sa vyskytuje jedľa, smrek a
smrekovec opadavý) pochádzalo z
Bytčianskeho panstva, ktoré v tom
období vlastnil palatín Mikuláš Esterházi, investor stavby. Drevo sa prepravovalo vodnou cestou, pltením
po Váhu, obvykle do prístavu v Seredi, hoci v tomto prípade sa podľa
zmienok drevo skladalo už v Šúrovciach, odkiaľ sa do Trnavy prevážalo
povozmi. Zložilo sa v areáli školy, čo
možno považovať za miesto zriadenia stavebného dvora.
Mimoriadne dôležitá je zmienka
v denníku Juraja Dobronockého o
hlavnom realizátorovi tesárskych
prác, ktorým bol majster Šimon
Frauenhofer vystupujúci v pozícii
hlavného dodávateľa. Ako sa však
uvádza, sám nebýval na stavbe často prítomný a práce realizoval jeho
zástupca, Konrád Presser z Wittenberského vojvodstva.
Keďže Kostol sv. Jána Krstiteľa je prvou barokovou stavbou na
Slovensku a jej krov je jej pôvodnou
súčasťou, ide o najstarší a zároveň
prvý barokový krov vybudovaný na
našom území.
Typologicky rovnaký krov ako
na trnavskom univerzitnom kostole,
len menší (obsahujúci nie tri ale dve
úrovne ležatých stolíc, a samozrejme
o čosi mladší), bol zistený na Huňadyho krídle Bojnického zámku, ktorý
Pavol IV. Pálfi získal od cisárskej
koruny v roku 1636. Dendrochronologicky je zoťatie použitých drevín
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datované do rokov 1637/38/39,4 čiže
krov mohol vzniknúť najskôr v 40. rokoch 17. storočia.
Obdobné, taktiež od trnavského
krovu o čosi mladšie konštrukcie je
však nutné predpokladať aj v dvoch
ďalších významných architektonických realizáciách, opäť pod vedením
grófa Pavla Pálfiho. Prvú predstavuje rozsiahla a zásadná ranobaroková prestavba bratislavského hradu
(1636 –1649) iniciovaná cisárom
Ferdinandom II. a realizovaná pod
dohľadom Pavla Pálfiho, počas
ktorej bratislavský hrad nadobudol
dnešný štvorvežový tvar, druhou je
neďaleká, na severnom svahu hradného vrchu situovaná súkromná
stavba záhradnej rezidencie (Villa
Suburbana) grófa Pavla Pálfiho,
ktorú si vystaval súbežne s vedením
prestavby hradu (1636 –1642).5 Ani
jeden z týchto krovov sa však nezachoval (Villa Suburbana bola zbúraná v 19. storočí, strechy hradu zhoreli pri požiari v roku 1811).
Spojovací článok týchto zdanlivo
nesúvisiacich realizácií však nachádzame v osobe už spomínaného
Šimona Frauenhofera, významného
tesárskeho majstra z Viedne, podieľajúceho sa na zákazkách vtedajších „politických špičiek“. V prípade
trnavského kostola pracoval pre
staviteľov Antonia a Pietra Spazza,
najatých hlavným sponzorom stavby, palatínom Mikulášom Esterházym. Bratislavské zákazky realizo-

val v okruhu Giovanniho (Hansa)
Albertalla, staviteľa viedenského cisárskeho architekta Giovanni Battistu Carloneho pracujúceho pre Pavla
Pálfiho.6
Ak hovoríme o počiatkoch slohu
a jeho prvých prejavoch v súvislosti
s prenikaním nových konštrukčných
impulzov na naše územie je nutné
spomenúť, že prvé náznaky novátorských konštrukčných trendov
sa na území Slovenska objavujú
už zhruba o dve desaťročia skôr, v
prvých rokoch 17. stor. a opäť v Trnave – v hlavnom krove Kostola sv.
Mikuláša. Výstavba krovu prebiehala v dvoch etapách. Konštrukcia nad
hlavnou loďou vznikla v roku 1604
(1601/02/03). Nad svätyňou bol vybudovaný približne o dvadsať rokov
neskôr (1619/20/21),7 v období postupných stavebných úprav kostola iniciovaných kardinálom Petrom
Pázmaňom.8 Z konštrukčného hľadiska predstavuje prechodový typ,
vybudovaný síce na základe renesančných tradícií, no zároveň sa tu
po prvýkrát na našom území objavujú inovatívne konštrukčné postupy
a znaky, ktoré sa potom naplno
uplatnili už v ranobarokovom krove
univerzitného kostola a neskôr sa
stali univerzálnymi znakmi barokových krovov. Napriek prežívajúcim
archaickým prvkom (ako napr. pätné vzpery, či pozdĺžne zavetrovanie
ondrejskými krížmi), prepožičiavajúcim konštrukcii ešte renesančný
charakter, sa práve tu po prvýkrát
objavuje najsignifikantnejší znak
nového, v nemecky hovoriacich krajinách formujúceho sa konštrukčného trendu – päťboké väznice. Spolu
s nimi sa posúva rozpera tesne do
polohy pod hambalok a vypúšťajú
väzné trámy z medziľahlých väzieb.
Pôvod, zdroj, či autor tohto krovu
nie sú nateraz známe. No pri konštrukcii s takto pokrokovými prvkami
je jediným možným vysvetlením import zo zahraničia. Napriek absencii
priamych dôkazov to naznačuje aj
fakt, že vlastníkom, resp. správcom
objektu nebol nikto menší, než do
Trnavy dočasne presídlená Ostrihomská kapitula. Reprezentovaná
bola najvyšším predstaviteľom – v
prvej etape výstavby zrejme arcibiskupským administrátorom Štefanom
Suhajom,9 v druhej fáze arcibiskupom Petrom Pázmaňom, pričom pre
oboch je príznačné, že študovali vo
Viedni, Pázmaň tiež okrem Ríma aj
na jezuitskom kolégiu v Štajerskom
Hradci,10 dnešnom Grazi.
Neprekvapí preto, že prvý, už jednoznačne barokový krov nachádzame opäť v Trnave a práve na objekte
pôvodne jezuitského univerzitného

kostola, dnešnej Katedrály sv. Jána
Krstiteľa, ktorej výstavbu inicioval v
rokoch 1629 – 1637 nik iný, než kardinál Pázmaň.
Vznik dvoch krovových konštrukcií v rámci nášho územia, prekračujúcich rámec súdobých konštrukčných štandardov, navyše v pomerne
krátkom časovom rozpätí a na tom
istom mieste, teda nebude náhodný.
Za oboma realizáciami je potrebné
okrem totožného zadávateľa hľadať zahraničný remeselný impulz,
s najväčšou pravdepodobnosťou v
miestach profesných, či osobných
kontaktov investorov – teda v cisárskej Viedni, kde sa priamo stretávali
záujmy oficiálnej dvorskej produkcie
a v univerzitnom Štajerskom Hradci,
pôsobisku rehole jezuitov.
Ferdinand II. Habsburgský, nemecký cisár, český a uhorský kráľ
sám pochádzal zo Štajerského
Hradca a bol odchovancom jezuitskej akadémie v bavorskom Ingoštadte. Ako silný protireformátor a
rekatolizátor vytvoril podmienky pre
pôsobenie členov rehole a postupné
vytvorenie siete domov Spoločnosti
Ježišovej.11 V roku 1607 položil ešte
ako štajerský arcivojvoda vo svojom
rodnom meste, Štajerskom Hradci,
základný kameň jezuitskej univerzity. Práve tu sa na objekte tzv. Starej
univerzity, čiže budove pôvodnej jezuitskej univerzity nachádza zatiaľ v
Rakúsku najstaršia známa baroková
konštrukcia krovu.
Ide o vyspelý barokový krov s
dvoma úrovňami ležatých stolíc, s
centrálnym vešiakom v plnej výške
konštrukcie, v tretej a štvrtej úrovni
s vešadlovými ramenami. Napriek
prežívajúcemu znaku, ktorým je odsadenie rozpery ležatých stĺpikov od
hambalkov v najnižšej úrovni, obsahuje plnohodnotne vyvinuté barokové prvky, akými sú päťboké väznice,
priečne zavetrujúce pásiky spájané
so zavetrovanými prvkami už čapovým, nie plátovým spojom a tiež
vypustenie väzných trámov v medziľahlých väzbách.12 (obr.10)
Isto nie je náhoda, že sa (i keď s
istým časovým posunom) v období
vrcholiacich renesančných krovových konštrukcií objavil práve tento
inovatívny typ krovu aj na trnavskej
jezuitskej univerzitnej stavbe. Vzhľadom na historické väzby oboch
školských inštitúcií je možné práve
štajerskohradeckú konštrukciu považovať ak nie za priamy vzor alebo
konštrukčné východisko, tak aspoň
za okruh pôvodu konštrukčnej schémy krovu trnavského univerzitného
kostola.13
Krov trnavského univerzitného kostola z 30. rokov 17. storočia

Obr.9. Pozdĺžna väzba krovu v spodnej - prvej úrovni. Situácia medzi prvými troma plnými priečnymi väzbamis telesom veže vnikajúcim čiastočne do
priestoru podkrovia a zasahujúcim do konštrukcie krovu, pohľad na severnú
strešnú rovinu.

Obr.10.Schéma krovu tzv. Starej univerzity v Štajerskom Hradci. Obrázok prebraný z ORTNER, J.: Instandsetzungshandbuch für historische Dachwerke
und deren Verbindungen. Technische Universität Graz, Institut für Holzbau
und Holztechnologie, Graz 2014, s. 41.
spolu s konštrukciou na Bojnickom
hrade (a vzhľadom k totožnému autorovi známeho realizáciou v Trnave
snáď i s príbuznými, už zaniknutými konštrukciami na bratislavskom
hradnom vrchu) vniesli na územie
Slovenska nový konštrukčný trend.
Tento vstup sa na naše pomery udial
pomerne skoro, treba však poznamenať že aktuálne k vývoju trendov
v zahraničí. Konštrukčný typ, ktorý
sa na počiatku 17. storočia vyvinul v
Nemecku (farský kostol v Schlüsselau, roky zoťatia drevín: 1601/0214 a
ďalšie nasledujúce), sa v prvých de-

saťročiach postupne rozšíril do Poľska (Varšava, dominikánsky Kostol sv. Jacka, 160815 a ďalšie), len
okrajovo do Čiech (kde je prítomný
len v Chebe, na meštianskom dome
na Nám. Kráľa Jiřího z Poděbrad
č. 492, 1603/1604)16 a tiež do Rakúska (Štajerský Hradec, objekt tzv.
Starej univerzity, 1607), odkiaľ bol
sprostredkovane prinesený do tureckou expanziou zredukovaného
Uhorska – do jeho katolíckeho centra, Trnavy. Uplatnenie a vývoj barokových krovov však reagoval na
politicko-spoločenský vývoj krajiny.
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Podmienky pre trvalý nástup preto
nastali až po ustálení spoločenských
pomerov po porážke stavovských
povstaní a po porážke tureckých voj-

sk pri Viedni v roku 1683. K etablovaniu a plnohodnotnému rozšíreniu
nových konštrukčných tendencií tak
mimo užšieho okruhu juhozápadnej

časti krajiny došlo na území Slovenska až o storočie neskôr, v priebehu
18. storočia.
Fotografie a kresby: autorka
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Die Dachstuhlkonstruktion der Kathedrale des hl.Johannes des Täufers in
Tyrnau/Trnava (der ehem. Jesuitenkiche)
Die ehemalige Universitätskirche, derzeit Kathedrale des hl. Johannes des Täufers in Tyrnau/Trnava, die in den Jahren
1629-1637 von den Jesuiten errichtet worden ist, stellt auf dem Gebiet der Slowakei
das erste im frühbarocken Stil errichtete
Bauwerk dar. Zuihr gehört auch der ursprüngliche Dachstuhl mit seinem ausgereiften barocken Schema mit drei Ebenen
der liegenden Dachstühle, die nach dem

gefällten Holzdendrochronologisch datiert
worden sind mit: 1629/30, 1631/32, 1632/
33. Dieser Dachstuhl istdie erste barocke
Dachstuhlkonstruktion auf unserem Gebiet.
Auf Grund neuester Erkenntnisse kennen
wir im Unterschied zu den vorhergegangenen stilistischen Lösungen das 17. Jh. als
den genauen Beginn der Epoche, der Art
und dem konkreten Ort des Durchbruchs
neuer Konstruktionstrends aufdas Gebiet
der Slowakeigenau. Innovative Konstruktionstrends breiteten sich vom Beginn
des 17. Jh. in den folgenden Jahren von
Deutschland her direkt nach Österreich

Abbildungen
Abb. 1. Stirnansicht der Kirche des hl.
Johannes des Täufers in Trnava.
Abb. 2. Blick von Südosten auf das
Dach der Kirche des hl. Johannes des
Täufers in Trnava.
Abb. 3. Schema der vollen Querbindung
des Dachstuhls der Kirche des hl. Johannes des Täufers in Trnava. Legende: a)
Dachsparre, b) Spannbalken, c) doppelte
Traufenschwelle, d) Wechselsparren, e)
Hahnenbalken, f) Liegender Pfosten, g)
Strebe liegender Pfosten, h) schräger
Streifen, i) fünfeckige Schwellenpfette, j)
obere fünfeckige Pfette, k) mittlere vierekkige Pfette, l) Hosenstrebe der Stuhlwand
der Dachstuhlverwitterung, m) zentraler
Pfosten - Hängesäule, n) schräge Streifen, o) Wandstrebe der Hängesäulen, s)

sten Längsbindung, teilweise eingezogen
Aufschiebling.
in das Mauerwerk des Westgiebels, Blick
Abb. 4. Blick in den Dachstuhl auf der
auf die nördliche Dachfläche.
zweiten Ebene der liegenden Dachstühle
Abb. 9. Längsbindung des Dachstuhls
in Richtung von West nach Ost.
auf der unteren - ersten Ebene. Situation
Abb. 5. Detailansicht eines teilweise
eingezogenen Pfostens der ersten Quer- zwischen den ersten drei vollen Seitenbinbindung der Südseite des Dachstuhls in
dungen mit dem Körper des Turms, teilweidas Mauerwerk des westlichen Giebels
se in den Raum des Dachbodens eindrinzwischen dem Turm.
gend und in die Dachkonstruktion eingreiAbb. 6. Duplizität der ersten Querbin- fend, Blick auf die nördliche Dachfläche.
dung in der nordwestlichen Ecke beim
Abb. 10. Schema des Dachstuhls der
westlichen Giebel zwischen dem Turm, sog. Alten Universität im steirischen Graz
Sicht auf die Struktur auf der untersten - er- - Übernommen aus ORTNER, J.: Instandsten Ebene der Nordseite des Dachstuhls.
setzungshandbuch für historische DachAbb. 7. Detailansicht auf die Situation
werke und deren Verbindungen. Techniin der nordwestlichen Nische des Dach- sche Universität Graz, Institut für Holzbau
stuhls.
und Holztechnologie, Graz 2014, s. 41.
Abb. 8. Schema der Längsbindung des
Dachstuhls. Schnitt der Situation der er-
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und Polen aus. Von Österreich aus erfolgte
die Verbreitung über Tyrnau/Trnava auch
in andere Gebiete der Slowakei. Ein direkter Impuls erfolgte durch die Errichtung der
tyrnauer/trnavaer Jesuitenkirche mit unmittelbarem handwerklichen Einfluss aus
der Umgebung der österreichischen jesuitischen Provinz (Universität im steirischen
Graz) durch Erbauer aus dem kaiserlichen
Umkreis der Baumeister, repräsentiert von
den Zimmererarbeiten (durch Zimmermann Simon Frauenhofer aus Wien) und
seinem Zimmerermeister (Konrad Presser,
ursprünglich aus Deutschland stammend).

Martin Tibenský

V

Úrad kostolných otcov (vitrikov) v stredovekej Trnave

stredovekých mestách sa už
od ich počiatkov kreuje úzka
kooperácia medzi duchovnou a
svetskou správou, ktorá sa udržala
počas dlhého obdobia v silných intenciách. Príčiny nevidím len vo význame kostolov ako duchovno-kultúrnych centier, ale predovšetkým
vo vzťahu, ktorý sa od počiatku
vytváral medzi sakrálnymi objektmi,
ich predstaviteľmi a mestskými komunitami. Spoločenstvo mešťanov
sa totiž neraz podieľalo na priamom
ekonomickom riadení týchto cirkevných inštitúcií a to vzhľadom na
pridelené patronátne právo. Práve
tieto vzťahy tvorili základ pre vytvorenie úradu kostolných otcov, ktorý
je predmetom tohto článku. Priblížim najmä ich fungovanie v stredovekej Trnave. Podklady na štúdiu
som zbieral dlhšie. Neraz som pre
hlbšie pochopenie témy musel nazrieť aj do dokumentov iných miest.
Je totiž pravdou, že kostolní otcovia
sa v stredovekých písomnostiach
Trnavy spomínajú len sporadicky.
Konečným podnetom pre spísanie
bola napokon prednáška a na jej

základe vzniknutá štúdia Drahoslava Magdoška o kostolných otcoch v
Košiciach.1 Z prostredia stredovekých Košíc je údajov o kostolných
otcoch nepomerne viac. Preto je
jeho štúdia zaujímavým komparatívnym materiálom a neraz potvrdila
viaceré moje dohady.
Pojem kostolný otec sa v prameňoch vyskytuje predovšetkým
v latinskej forme – vitricus, vitricus
ecclesiae, custod ecclesiae, aeditus ecclesiae, provisor, v nemeckej
forme - kirchvater a kirchmeister,
niekedy baumeister, v mladších
maďarských prameňoch – egyházfi.
Drvivé množstvo relevantných informácií možno nájsť v prameňoch
mestskej proveniencie aktového
charakteru, čo možno logicky dávať
do súvisu s tým, že išlo o mestského hodnostára. V kráľovských listinách sa osoby vo funkcii kostolných
otcov spomínajú len sporadicky a
zväčša len ako svedkovia zlistinenia. Výnimku tvoria jedine listiny
cirkevnej proveniencie. Z tohto dôvodu boli najhutnejšími prameňmi
mestské knihy, účty a nariadenia.

Už v stredoveku mala Trnava
vzhľadom na svoju veľkosť pomerne veľký počet kostolov – farský
Kostol sv. Mikuláša, Kostol sv. Jakuba, Kostol sv. Heleny patriaci k
Špitálu sv. Kríža a Kostol sv. Michala. 2 ďalšie rádové kostoly tu
nie sú vymenované. Napriek tomu,
že z cirkevného hľadiska podliehali
ostrihomskej arcidiecéze, v ich hospodárskom riadení a v „každodennej prevádzke“ zohrával dôležitú
úlohu mestský magistrát a komunita
mešťanov. Toto bolo možné vďaka
patronátnemu právu, ktoré trnavskí mešťania akiste dostali už v 13.
storočí.2 Príčinu však možno hľadať
aj inde. Boli to totiž predovšetkým
bohaté dary, fundácie a desiatky
mešťanov, zásluhou ktorých kostoly
vznikli, a ktoré naďalej udržiavali ich
každodennú prevádzku. Samozrejme nemožno zabúdať na kráľovské,
či šľachtické donácie, no po preskúmaní účtov trnavskej farnosti možno
skonštatovať, že práve mestská komunita bola majoritným prispievateľom. Dialo sa tak všeobecne známymi spôsobmi – darmi, závetmi či

Obr.1. Bazilika sv. Mikuláša, ilustračné foto, archív J. Žuffovej
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prostredníctvom zálohov oltárnym
bratstvám. Takéto investície samozrejme vyvolali snahu a angažovanosť mestskej komunity na riadení
a kontrole cirkevných inštitúcií a
transakcií. Prejavmi tohto úsilia bola
napríklad slobodná voľba farára,
existencia národných kazateľov,
vznik oltárnych bratstiev. V roku
1495 zakladá trnavský richtár spolu
s mestským kapitánom a prísažnými knihu príjmov trnavskej farnosti
sv. Mikuláša, ako významný krok
vedúci k sprehľadneniu farského
hospodárenia.3 V rovnakom období
akiste práve mestský magistrát iniciuje vyhotovenie registra všetkých
bohoslužobných vecí a predmetov
farského kostola sv. Mikuláša.4
Funkcia kostolných otcov sa
od počiatku viazala predovšetkým
k ekonomickým a hospodárskym
činnostiam fár, kostolov, špitálov,
či kláštorov. Je dôležité zdôrazniť,
že vitrici boli spravidla svetskými
osobami. Funkčne boli podriadení
mestskému magistrátu, ktorý ich na
základe odvedenej práce vyplácal.
Túto prax čiastočne narušuje nájdený účet farára Alexandra, ktorý sa
dá len rámcovo datovať do roku
1520.5 Podľa znenia textu boli farárovi od mesta pridelené financie
na vyplatenie zamestnancov fary.
Okrem organistu, zvonára, národných kazateľov sa tu spomína aj
vitrik Kostola sv. Mikuláša. Z tohto
prameňa však nie je zrejmé, či išlo
o bežnú prax alebo len o jednorazovú platbu za určitý úkon. Treba však
zdôrazniť, že je to ojedinelý prípad.
V iných situáciách sa vitrici v Trnave vždy spomínali medzi mestskými
úradníkmi, s ktorými boli pravdepodobne aj vyplácaní.
Vitrik sa v trnavských prameňoch
po prvýkrát spomína až v roku 1420.
Môže sa zdať, že ide o pomerne neskoré obdobie. Obdobné je to však
aj v iných slovenských mestách.
Len pre porovnanie spomeňme
aspoň Zvolen (60. roky 15. stor.)6
alebo Bratislavu (1405).7 Dokonca
aj slávny Dóm sv. Štefana vo Viedni
mal svojho vitrika až od 30. rokov
14. stor. Tento si písomnú agendu
(účtovnú knihu) začal viesť až od
začiatku 15. stor.8
Napriek neskorým zmienkam je
podľa môjho názoru opodstatnené
predpokladať fungovanie kostolných otcov v Trnave, ale aj v iných
slovenských mestách, už oveľa
skôr. Argumenty pre toto tvrdenie
treba hľadať pri počiatkoch vzniku
tohto úradu.
Existenciu vitrikov možno totiž
spájať už so samotnou výstavbou
jednotlivých, a to najmä farských
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kostolov, kedy mali slobodne zvolení vitrikovia z radov mešťanov
organizovať stavebné práce na
kostoloch. Obchodníci, remeselníci,
či úradníci mali v tomto smere prirodzene väčšie organizačné schopnosti, praktické znalosti a kompetentnejšie vzdelanie ako duchovenstvo.9 Tento trend k nám preniká z
nemeckých miest pravdepodobne
počas prílevu hostí a jeho kontinuitu možno sledovať aj v rakúskom a
českom prostredí.10 Počas výstavby
kostola vitrik zodpovedal za nákup
materiálu na stavbu, zaobstarával
pracovnú silu a neraz dozeral aj na
architektonické prevedenie stavby.
Z tohto dôvodu som zástancom teórie, podľa ktorej možno existenciu
vitrikov v mestách klásť už do obdobia výstavby miestnych kostolov.
Dokončením výstavby kostola sa však úloha vitrika nekončila.
Naopak, vitrici naďalej pôsobia pri
kostoloch ako správcovia svetských
vecí, hospodári a v neposlednom
rade kontrolóri. Do ich kompetencií
spadala tiež správa farských, kláštorných a kostolných majetkov. K
nim patrili najmä poddanské dediny, mlyny, jatky, vinice a rôzne iné
zdroje príjmov, ktoré sa do rúk cirkevných inštitúcií dostali prostredníctvom kúpnych transakcií, darov
a závetov.
V rukách vitrikov zostávalo aj
riadenie ďalšej stavebnej činnosti
spojenej s opravami, prestavbami,
či dostavbami cirkevných stavieb.
Napokon, treba si uvedomiť, že samotná výstavba kostola bola neraz
viacgeneračnou záležitosťou a v
podstate sa nikdy nekončila. Takto
si treba vysvetľovať aj existenciu
takzvaných cirkevných stavebných
dielní (fabrica ecclesiae niekedy aj
res sacre), ktoré mali v správe práve
kostolní otcovia. V rámci kostolných
dielní bol kreovaný finančný rozpočet kumulovaný z časti cirkevného
desiatku, ktorý bol výsostne určený
na stavebné práce.11 Žiaľ z prostredia Trnavy takáto dielňa nie je známa.12 Fungovala však napríklad
v Bratislave, a to už v roku 1404.
Riadili ju hneď dvaja vitrici (pro
nunc vitricis et provisoribus fabricae
ecclesie) Štefan a Ján Lachhutl.
Nemožno sa tiež čudovať, že Štefan
bol označovaný aj ako Baumeister
– čiže stavebný majster.13
Dôležitou povinnosťou vitrikov
bolo predkladanie výročnej správy
o celkovom hospodárení kostola a
jeho majetkov. O tom, že mal tento
akt veľký význam svedčí aj pravidelnosť zápisov s akou sú vedené
v najstaršej trnavskej účtovnej knihe. Zúčtovanie prebiehalo vždy na

radnici, pravidelne za prítomnosti
vitrika, farára alebo kňaza daného
kostola a richtára. Okrem nich sa ho
zúčastňovali aj mestskí prísažní a
niekoľko predstaviteľov z vonkajšej
rady starších. Spravidla boli vyberaní tí, ktorí mali na starosti podobné
výročné zúčtovania za mestské výdaje a príjmy. Možno preto povedať,
že týchto právnych konaní sa zo
strany mesta zúčastňovali len profesionálne schopní úradníci, ktorí
mohli reálne zhodnotiť stav hospodárenia.14
Úlohy vitrikov boli pravdepodobne pevne stanovené. Z prostredia
stredovekej Kremnice dokonca vieme, že vitrik mal mať svoje úlohy
spísané v rámci mestského práva.
Žiaľ, zachovali sa len povinnosti a
úlohy mestských štvrtníkov.15
Pôsobenie kostolných otcov sa
nespája len s kostolmi a farnosťami,
ale rovnako ich môžeme ako svetských správcov nájsť aj v špitáloch
a mestských kláštoroch.16 Staršia
literatúra často uvádza, že v každom meste pôsobil vždy len jeden
kostolný otec.17 Je to nepochybne
mylná interpretácia a ako vysvetlím
v ďalšom texte, existuje hneď viacero dôkazov toho, že ich počet kolísal v závislosti na veľkosti sídliska,
veľkosti farnosti, či počte kostolov.
V mestách, a to aj v stredovekej Trnave, pôsobilo často v konkrétnom
časovom období viacero vitrikov.18
Naznačuje to napríklad dôslednosť
pisárov s akou priraďovali mená vitrikov ku konkrétnym kostolom. Len
pre porovnanie, v roku 1424 sa v
Bratislave spomína vitrik Kostola sv.
Michala, Štefan Špandl, no vieme aj
o vitrikoch Kostola sv. Vavrinca.19
Vzhľadom na Trnavu je pre nás dôležitý zápis v mestskej knihe príjmov
Trnavskej farnosti z roku 1495. V
ňom sa spomína kožušník Osvald,
dávajúci do zálohu vinicu v Modre,
ktorú kúpil od pánov mešťanov kostolných otcov.20 Veľmi jednoznačne
je v tomto zápise použitá plurálová
koncovka, teda od vitrikov. Azda
najjasnejší dôkaz môžeme nájsť
v sťažnosti priora Špitála sv. Kríža
Mikuláša, ktorú v roku 1490 adresoval nitrianskemu archidiakonovi
a ostrihomskému kanonikovi Tomášovi. V nej prior priamo spomína
dvoch trnavských kostolných otcov
– Hermana, vitrika farského Kostola sv. Mikuláša a Rudela, vitrika
samotného špitála, a to pre rovnaké časové obdobie.21 Informáciu
o počte vitrikov dopĺňa ešte údaj z
Registra bohoslužobných vecí Kostola sv. Mikuláša v Trnave z roku
1495, v ktorom sa uvádza, že farský
kostol mal až dvoch vitrikov: Valen-

tína Švimera a Bernarda Hoffmana.
Ak si tieto informácie spojíme, je
zrejmé, že v Trnave na konci 15.
storočia fungovali minimálne traja
kostolní otcovia naraz.22 Pre porovnanie s Európou Trnava sa tak radí
medzi mestá ako je Kolín, Worms,
Freiburg. Je teda zrejmé, že bola
významným mestom s rozvinutou
cirkevnou komunitou.23
O spôsobe výberu mešťanov do
funkcie vitrika bližšie informácie
chýbajú. Na základe poznatkov o
jednotlivých trnavských vitrikoch
však možno predpokladať, že išlo
o funkciu dočasnú, stanovenú len
na určité časové obdobie. Funkcia
kostolného otca nebola jediným
zdrojom príjmov jej nositeľa. Podobné to bolo napríklad pri mestských
peregoch (správcoch mestských
vinohradníckych rajónov), ktorí sa
primárne živili vlastným remeslom
alebo obchodom.
Do funkcie kostolných otcov sa
vyberali starší a skúsenejší členovia mestského magistrátu a nie je
vylúčené, že sa uprednostňovali
mešťania so skúsenosťami vo finančníctve, teda najmä obchodníci.
Z prostredia Košíc je dokonca známe, že kostolným otcom bol istý čas
samotný richtár.24 Vráťme sa však
späť k Trnave. Keď napríklad Valentín Šwimmer nastúpil v roku 1490 na
post vitrika farského Kostola sv. Mikuláša, bol už starším mužom s bohatými skúsenosťami v obchodnej a
finančnej činnosti. Niekoľko rokov
totiž pôsobil ako člen 24 – člennej
rady starších, kde predkladal ročné
vyúčtovania za všetky príjmy a výdaje mesta. Ako možno vidieť, na post
vitrika mal ideálne predpoklady. V
tejto funkcii zotrval maximálne 6 rokov, pretože pramene z roku 1497

už o ňom nehovoria ako o vitrikovi.
Aj naďalej však pôsobil vo finančnej
sfére, pretože spolu s ďalšími predkladá vyúčtovania za hospodárenie
mesta. Jeho vyťaženie v mestskej
správe bolo natoľko náročné, že sa
o jeho súkromný majetok starala
manželka Kristína. Posledná správa o tomto trnavskom vitrikovi je z
roku 1509, kedy Mikuláš Mogerdorfer prebral od jeho ženy 11 zlatých.
Či Valentín ešte žil nevedno.25
Aj ďalší vitrik farského Kostola sv.
Mikuláša patril k významným predstaviteľom mestskej komunity. Kariéru Pavla Marcusa ako kostolného
otca síce nemožno sledovať veľmi
podrobne, nakoľko o jeho pôsobení
v tomto úrade hovorí len jediný zápis z roku 1520. Akiste však muselo
ísť o šikovného muža vzhľadom na
to, že sa v roku 1530 stal richtárom
mesta Trnava.26
O tom, že úrad kostolného otca
sa v prípade zneužitia mohol stať
veľmi výnosným postom nás informuje už spomínaná sťažnosť
Mikuláša – priora Špitála sv. Kríža
pri Kostole sv. Heleny v Trnave.
Mikuláš sa v nej ponosuje na vitrika Rudela, ktorý sa neprávom a
bezbožne obohacuje na majetkoch
špitála. Táto sťažnosť je dôležitá
aj z toho hľadiska, že veľmi jasne
vymenováva objekty a príjmy, ktoré
mal kostolný otec v rámci špitála na
starosti. Prior veľmi roztrpčene hovorí najmä o záhrade a viniciach, z
ktorých si Rudel neprávom prisvojil
výnos. Rudel musel mať na starosti aj kontrolu domov, ktoré špitál v
meste prenajímal. Preto pre neho
nebolo problematické privlastniť si
z nich mesačný nájom. Majetkom
špitála boli aj kúpele, mlyn a osada
s poddanými, ktoré rovnako patrili

pod vitrikovu kontrolu a riadenie.27
Pracovnú náplň vitirka možno
teda zhrnúť do troch hlavných bodov. Počas stavby kostola pracoval ako hlavný dozorca. Aj naďalej zodpovedal za stavebné práce
spojené s cirkevnými budovami a
to prostredníctvom špeciálneho rozpočtu nazývaného fabrica ecclesie.
Úlohou vitrikov bolo tiež priame riadenie hospodárenia fary, kostola,
špitála alebo kláštora a pridružených príjmov a majetkov. Povinnosťou vitrika bolo tiež podávať úplne
ročné zúčtovania za všetky príjmy
a výdavky a zhodnotiť celkový stav
fary pred mestskou radou, respektíve vybranými členmi. Za toto všetko
bol zodpovedný magistrátu a cirkevnej obci mesta.
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Das Amt der Kirchenväter (Viruz) im
mittelalterlichen Tyrnau/Trnava
Die Funktion der Kirchenväter war von
Anbeginn an vor allem an die ökonomischen und wirtschaftlichen Tätigkeiten
der Pfarren, Kirchen, Spitäler oder Klöster gebunden. Es ist wichtig hervorzuheben, dass die Kirchenväter in der Regel
weltliche Personen gewesen sind. In ihrer Funktion waren sie dem städtischen
Magistrat unterstellt, von dem sie auf der
Grundlage der geleisteten Arbeit ausbezahlt wurden.
Das Amt der Kirchenväter lässt sich
bereits mit dem Bau vor allem von Pfarrkirchen in Verbindung bringen, als die frei
aus dem Bürgerrat gewählten Kirchenväter die Bauarbeiten an den Kirchen organisieren sollten. Während des Baus der
Kirche war der Kirchenvater für den Kauf
des Baumaterials verantwortlich, besorgte

Arbeitskräfte und beaufsichtigte nicht nur
einmal die architektonische Ausführung
des Baus. Aus diesem Grunde lässt sich
annehmen, dass das Amt der Kirchenväter bereits in der Zeit der Errichtung der
städtischen Kirchen angenommen werden kann. Mit der Beendigung des Kirchenbaus war allerdings die Aufgabe des
Kirchenvaters noch nicht beendet. Ganz
im Gegenteil, die Kirchenväter wirkten an
den Kirchen als Verwalter für weltliche
Angelegenheiten, als Verwalter der Kirche und nicht zuletzt als Kontrolleur. In
ihre Kompetenz gehörte ebenfalls die Verwaltung des Besitzes der Pfarrei, des klösterlichen und kirchlichen Besitzes. Dazu
gehörten vor allem die Leibeigenendörfer,
Mühlen, Schlachtereien, Weingärten und
verschiedene andere Einnahmequellen,
die in die Hände der kirchlichen Institutionen durch verschiedene Kauftransaktio-

nen, Geschenke und Testamente gelangt
sind. Zu den Aufgaben der Kirchenväter
gehörte auch die Leitung der weiteren mit
Reparaturen, Umbauten oder Baufertigstellungen der Kirchenbauten verbundenen Bautätigkeiten.
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21 RÁBIK,

Okolo trnavských hradieb

Simonne Jurčová

M

estské opevnenie vymedzovalo plochu 56 ha, keďže Trnava
patrila v 13. storočí medzi najväčšie
mestá v strednej Európe. V 18. storočí prestali hradby plniť obrannú
funkciu, pričom zbúrali najskôr barbakany a v 19. stor. aj Hornú a Dolnú bránu. Pri severnom a južnom
úseku hradieb vznikli ulice: Horné
bašty, Michalská a Dolné bašty.
Zástavbu týchto ulíc tvorili pôvodne
želiarske domy „nalepené“ na hradbový múr.
Vo východnom a západnom úseku hradieb, teda na dnešnej Kapitulskej, Františkánskej a Vajanského
ulici končili pri hradbách pozemky
(dvory a záhrady). Do súčasnosti
sa zachovalo len zopár obnovených

domov z pôvodnej želiarskej zástavby, najmä na ulici Horné bašty.
Ešte v 60. rokoch 20. stor. boli však
obývané domy pozdĺž severného
a časti východného úseku hradieb,
až po bránu za tzv. Hrubým kostolom (Bazilika sv. Mikuláša).
V nasledujúcom texte podrobne
predstavím textovo a fotograficky
príhradobné uličky.
Michalská ulica (obr.3-6) sa
nachádza pri východnom úseku
hradieb. Rad domov „nalepených“
na hradby využíval hradbový múr
ako svoju zadnú stenu. Priestorovo
to boli malé a hygienicky nevyhovujúce stavby. Pás hradieb vrátane
domov bol v polovici dĺžky Michal-

skej ulice (kde terén za hradbami
postupne klesal takmer na úroveň
Hlbokej cesty) zbúraný. Posledné
domy na nároží Michalskej ulice tam
mali záhrady. Otvor v hradbách, situovaný za Bazilikou sv. Mikuláša
tzv. fortňa, smerujúci zvnútra mesta
do jeho okolia - na Hlbokú ulicu,bol
ešte v polovici 20. storočia z každej
strany obklopený želiarskym domom.
Ulica Horné bašty (obr.7-9)
pri severnom úseku hradieb vedie od severovýchodného kúta až
k Štefánikovej ulici.Ústia do nej ulice: Jeruzalemská, Jerichova, Hornopotočná a Pekárska. Veľká časť
z jej zástavby bola koncom 20. storočia zbúraná. Medzi Jerichovou a

Obr.1. Mapa z r. 1938 zachytávajúca ešte z veľkej časti existujúcu zástavbu popri hradbách.
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Obr.2. Pohľad od východu (od Hlbokej ul.) na východný úsek opevnenia s pôvodnou zástavbou, pohľadnica z pol.20. stor., zbierka Jozefa Benku.

Obr.3. Fortňa v zástavbe Michalskej
ulice, cca 1975, archív Bohuša Kráľoviča.

Obr.5. Michalská ulica, 60. roky
20.stor., foto: Blažej Vittek.

Obr.4. Michalská ulica, 1975, archív
Bohuša Kráľoviča.

Obr.6. Severovýchodný kút hradieb
- Michalská ulica, archív Ladislava
Vymazala ml.

Hornopotočnou bola ulica po demolácii starých domov uzavretá.
V súčasnosti sa tam realizuje park
pod názvom park Belu IV, z ktorého
bude možné vystúpiť na vyhliadkovú ochodzu na hradbách. Čiastočne
autentickú zástavbu a atmosféru si
ulica Horné bašty zachovala v úseku medzi Hornopotočnou a Štefánikovou ulicou.
Františkánska ulica (obr.10-12)
pozostávala prevažne z obytných
domov. V 1. polovici 19. storočia
mal v dome susediacom s františkánskym kláštorom hostinec Martin
Branislav Tamaškovič (1803-72),
v ktorom zriadil v roku 1838 slovenskú čitáreň a požičovňu kníh. Pravidelne sa uňho schádzalo slovensky
orientované obyvateľstvo a sem
smerovali aj návštevy národovcov.
Za prvej ČSR bývalo na ulici niekoľko remeselníkov, napríklad aj
debnár Jozef Skukálek. Neďaleko
Hradobnej uličky spájajúcej Františkánsku so Štefánikovou ulicou bol
Wágnerov zábavný podnik - lokál
s nevestincom, ktorému sa ľudovo
hovorilo „Červené lucerny“.
V roku 1981 bola Ministerstvom
výstavby SSR povolená výnimka
na plošnú demoláciu Františkánskej ulice, v rámci ktorej sa zbúralo
aj niekoľko domov vyhlásených za
kultúrnu pamiatku.
Územný plán Ivo Beneša zo
začiatku 20. rokov 20. stor. počítal
s vybudovaním novej obytno - školskej štvrte na predmestí nazvanom
Za hradbami - Špíglsál. Dôležitou
spojnicou s centrom sa stala prieluka v hradbách za františkánskym
kostolom (vytvorená na mieste pôvodnej bránky, tzv. fortne) a cestný
most cez potok Trnávku. V tomto

Obr.7. Horné bašty, 70. roky 20. stor.,
foto: Blažej Vittek.

Obr.8. Horné bašty (za mlynom) s
pohľadom na Hornopotočnú, pol. 20.
stor., foto: Viktor Michalec.
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Obr.9. Horné bašty, okolo 1960, foto: Viktor Michalec.

priestore osadili pred hradbami v
roku 1937 súsošie Antona Bernoláka od sochára Jána Koniarka (pri
príležitosti celoslovenských osláv
150. výročia kodifikácie prvého slovenského spisovného jazyka Antonom Bernolákom). Súsošie malo
byť pôvodne postavené na Univerzitnom námestí, čo však odborná
komisia na čele s umenovedcom
a pamiatkarom Vladimírom Wagnerom nepovolila. Nová brána za
františkánskym kostolom, ktorú dokončili o čosi neskôr, dostala názov
Bernolákova. (obr.13-16)
Vajanského ulica (bývalá Zbožná) (obr.18,19) viedla popri južnej
časti západného úseku hradieb - od
brány za františkánskym kostolom
po Roľnícky dom (1929) - budovu
na rohu s dnešnou Hlavnou ulicou.
Pôvodne sa zástavbou veľmi podobala Františkánskej ulici. Miesto
medzi juhozápadným nárožím hradieb a dnešnou Hlavnou ulicou sa
v 20. rokoch 20. storočia zásadne
zmenilo. Pôvodný Polnitzkého hotel a hostinec so záhradou vystrie-

dal nový evanjelický kostol (1924)
a Evanjelický dom (1928). Celá stará Vajanského ulica bola za socializmu zbúraná a ešte pred rokom
1989 tam postavili sídlisko s typizovanými obytnými domami.

Ulica Dolné bašty začína pri
Kostole sv. Heleny a smeruje pozdĺž južného úseku hradieb až po
bývalý klariský kláštor (dnešné
Západoslovenské múzeum). Jej
západnú časť (od bývalej Dolnej

Obr.10. Františkánska ulica, okolo 1960, foto: Viktor Michalec.

Obr.11. Hradby a veža za františkánskym kláštorom, 50. roky 20.
stor., foto: Viktor Michalec.

Obr.12. Hradby a veža za františkánskym kláštorom, okolo 1988, foto:
Viktor Michalec.

Obr.13. Pohľad na Bernolákovu bránu a hradby, okolo roku 1970, foto:
Ján Motulko.

Obr.14. Domy zabudované v západnom úseku hradieb, pohľad z Bernolákovho sadu, 60. roky 20. stor., foto: Viktor Michalec.
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brány v hradbách) lemovalo z juhu
iba opevnenie. Za ním zvonka stála
kedysi budova mestskej strelnice.

Po zániku streleckého spolku (okolo
r. 1892) začali budovu využívať iné
spolky. Hradobný úsek v strednej

Obr.15. Pohľad z mestskej veže na západnú časť mesta a predmestie, okolo r.
1900, pohľadnica, zbierka Jozefa Benku.

Obr.16. Trnava od západu, poľná cesta pred výstavbou dnešnej Študentskej
ulice, začiatok 30. rokov 20. stor., archív Západoslovenského múzea v Trnave.

časti ulice bol zbúraný v mieste, kde
cez neho pretekalo rameno Trnávky
z Paulínskej ulice von z mesta (bolo
prekryté na začiatku 40.rokov 20.
stor.). Hradbový múr pokračoval až
v susedstve bývalej Lovčickej brány, kde stálo až do 60. rokov 20.
stor. ešte niekoľko malých domov.
V týchto miestach vznikol v 20. rokoch 20. storočia športový areál
s atletickou dráhou, futbalovým ihriskom či tenisovými kurtmi (Československý športový klub). Neskôr
tam bol vybudovaný futbalový štadión klubu Spartak Trnava, dnes City
aréna so štadiónom Antona Malatinského. (obr. 20)
Juhovýchodné nárožie hradieb
s rozsiahlou budovou bývalého klariského kláštora sa vizuálne len málo
zmenilo. (obr. 21,22) Budova prežila niekoľko prestavieb a renovácií,
ale aj podstatné zmeny účelu. Od
roku 1954 je sídlom múzea (pôvodne Krajské múzeum Trnava, dnes
Západoslovenské múzeum v Trnave). Objekt uzatvárajúci na západe
nádvorie pred hlavným vstupným
krídlom, pochádzajúci z 19. stor. (situovaný v pokračovaní Halenárskej
ulice) bol v 60. rokoch 20. stor. zbúraný. Renovácia fasád navrátila budove autentický barokový vzhľad.
Kapitulskú ulicu (obr.23) tvorí obojstranná zástavba prevažne
dvojpodlažných domov, ktoré majú
ku hradbám orientované konce svojich parciel.Kedysi na ulici bývalo
veľa bohatých a významných mešťanov, na konci 19. storočia napríklad
aj rodiny dvoch trnavských starostov
Jablanciho a Nekanoviča.1
Dnes zaniknutá Kláštorková ulica viedla z Kapitulskej ulice popri
severnom ohradnom múre bývalej
záhrady klariského kláštora k nie-

Obr.18. Dnešná Vajanského ulica,
60. roky 20.stor., archív Štefana Chovančáka.

Obr.17. Študentská ul., okolo roku 1960, archív autorky.
44

Obr.19. Reklama na obchod na
dnešnej Vajanského ulici (pôvodne
Zbožnej), 1932. Trnava – reklamná
publikácia.

Obr.20.Pohľad na ihrisko za južným úsekom hradieb, r. 1922, archív Margity
Kánikovej.

Obr.22. Dolné bašty, v čelnom pohľade zachytený „Kláštorok“ s ešte stojacim
západným prízemným krídlom, 1.polovica 20. stor., pohľadnica, zbierka Jozefa Benku.

Obr.21. „Kláštorok“ (dnešné Západoslovenské múzeum), pohľad od ulice
Dolné bašty, 50. roky 20.stor., foto:
Viktor Michalec.
koľkým domom pri východnom úseku hradieb. Istý čas sa tadiaľ dalo
prejsť prielukou v hradbách cez tzv.
„Všivavý hájiček“ na Hlbokú ulicu.
Na námestí sv. Mikuláša boli
po roku 1989 obnovené domy bývalej kapituly. Línia v dlažbe námestia
vymedzuje pôvodný cintorín okolo
Baziliky sv. Mikuláša. Po archeologickom výskume niekdajšieho Kostola sv. Michala Archanjela zostal na
chodníku vedúcom do pri južnej stene baziliky naznačený jeho stredoveký pôdorys. Archeológovia objavili
v susedstve Baziliky sv. Mikuláša románsky karner, ktorý je príležitostne
sprístupnený návštevníkom.
Trnavské hradby sa dlhodobo
postupne obnovujú, nedávno boli
doplnené niektoré chýbajúce úseky
na Michalskej ulici. Za Bazilikou sv.
Mikuláša zas sprístupnili pôvodnú
ochodzu slúžiacu pre vyhliadkové
trasy. Celé starobylé územie okolo
baziliky má potenciálstať sa samostatným archeologickým parkom.

Obr.23. Kapitulská ulica, východná uličná fronta, pohľad od severu, pohľadnica 1900 -1918, zbierka Jozefa Benku.
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Poznámky:
1
Zoznam majiteľov domov sa nachádza
in: Nagyszombatinaptár. 1890. Žigmund
Winter, Trnava,s.89.

Die Umgebung der tyrnavaer/trnavaer
Stadtmauern
Die Stadtbefestigung umgrenzte ursprünglich eine Fläche von 56 ha, womit
Tyrnau/Trnava im 13. Jh. zu den größten
Städten in Mitteleuropa zählte. Im 18. Jh.
hörten die Stadtmauern auf, ihre Funktion zu erfüllen. Als erstes wurden die
Barbakane abgerissen, im 19. Jh. auch

das Obere und das Untere Tor und einige
Teile der Mauer. An den nördlichen und
südlichen Abschnitten der Stadtmauer
entstanden direkt an die Stadtmauern angelehnt die Häuser der Schmiede. Diese
Bebauung betraf die Straßen Horné bašty
und Dolné bašty und die Michalská Straße. Am östlichen und westlichen Abschnitt
der Stadtmauer, also in der Kapitulska,

Abbildungen
Abb. 1. Plan von 1938, der noch große
Teile der Bebauung an der Stadtmauer
erfasst.
Abb. 2. Blick von Osten (von der Hlboka
Str. her) auf den östlichen Abschnitt der
Befestigungen mit der ursprünglichen Bebauung, Postkarte aus der Mitte des 20.
Jh., Sammlung Jozef Benka.
Abb. 3. Pforte in der Bebauung der
Michalská Straße, ca. 1975, Archiv Bohuš
Kralovič.
Abb. 4. Michalská Straße, 1975, Archiv
Bohuš Kralovič.
Abb. 5. Michalská Straße, 60er Jahre
des 20. Jh., Foto:Blažej Vittek.
Abb. 6. Nordöstliche Ecke der Stadtmauer - Michalská Straße, Archiv Ladislav Vymazal d. J.
Abb. 7. Horné bašty, 70er Jahre des 20.
Jh., Foto: Blažej Vittek.
Abb. 8. Horné bašty (hinter der Mühle),
70er Jahre des 20. Jh., Foto: Viktor Foto:
Viktor Michalec. .
Abb. 9. Horné bašty, um 1960, Foto:
Viktor Michalec.

ße, 60er Jahre des 20. Jh., Archiv: Štefan
Abb. 10. Františkanská Straße, um
Chovančák.
1960, Foto: Viktor Michalec.
Abb. 19. Reklame für ein Geschäft
Abb. 11. Stadtmauer und Turm hinter
in der heutigen Vajanského Straße (urdem Franziskanerkloster, 50er Jahre des
sprünglich Zbožná Str.), 1932. Trnava
20. Jh., Foto: Viktor Michalec.
Abb. 12. Stadtmauer und Turm hinter - Reklamepublikation.
Abb. 20. Blick auf einen Spielplatz hindem Franziskanerkloster, um 1988, Foto:
ter dem südlichen Abschnitt der StadtViktor Michalec.
Abb. 13. Blick auf das Bernoláker Tor, mauer, 1922, Archiv: Margita Kániková.
Abb. 21. „Klaštorok“ (das heutige Westum 1970, Foto: Ján Motulko.
slowakische Museum, Blick von der Dolná
Abb. 14. In den westlichen Abschnitt
bašta her, 50er Jahre des 20. Jh. Foto:
der Stadtmauer eingebaute Häuser, Blick
Viktor Michalec.
vom Bernolaker Garten her, 60er Jahre
Abb. 22. Dolné bašty, das „Klaštorek“
des 20. Jh., Foto: Viktor Michalec.
in Frontansicht erfasst mit dem noch vorAbb. 15. Blick vom Stadtturm auf den
westlichen Teil der Stadt und die Vorstadt, handenen Flügel des Erdgeschosses, 1.
Hälfte des 20. Jh., Postkarte, Sammlung:
um 1900, Postkarte, Sammlung: Jozef
Jozef Benka.
Benka.
Abb. 23. Kapitulská Straße, östliche
Abb. 16. Tyrnau/Trnava von Westen
Straßenfront, Blick von Norden her, Posther, Feldweg vor dem Bau der heutigen
Študentská Straße, Anfang der 30er Jah- karte 1900-1918, Sammlung: Jozef Benre des 20. Jh., Archiv des Westslowaki- ka
schen Museums in Tyrnau/Trnava.
Abb. 17. Die Študentská Straße um
1960, Archiv der Autorin.
Abb. 18. Die heutige Vajanského Stra-
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Františkanska und Vajanského Straße
reichten die Parzellen der Wohnhäuser
(Höfe und Gärten) bis an die Stadtmauer
heran. Der mit Fotografien illustrierte Artikel erinnert daran, wie die Gassen neben
der Tyrnauer/Trnavaer Stadtmauer einstmals aussahen und wie sie sich verändert
haben.

Marián Keleši

K

Reštaurátorský výskum a reštaurovanie
v interiéri Kostola sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch

ostol sv. Margity Antiochijskej
sa nachádza v extraviláne
obce Kopčany, v blízkosti dôležitého veľkomoravského centra pri Valoch neďaleko Mikulčíc, na miernej
vyvýšenine pieskovej duny. Starším
archeologickým výskumom (1964,
Dr. Kraskovská) bolo na tejto lokalite, SV od kostola, objavené veľkomoravské sídlisko s pohrebiskom.
V rokoch 1995 -1999 bol kostol
predmetom záchranných výskumov. Realizovaný bol výskum stavebno-historický, archeologický a
reštaurátorský. Výsledky stavebno-historického výskumu jednoznačne doložili architektonické súvislosti
s mikulčickými kostolmi č.2 a č.8.
Kamenný materiál, z ktorého je
kostol vybudovaný, bol nájdený aj
v mikulčickom hradisku. Najbližšou
analogickou stojacou stavbou pre
daný objekt na území Slovenska
je kostol sv. Juraja v Kostoľanoch
pod Tríbečom. Výskumom zistenú
prvú stavebnú etapu charakterizuje
hmota objektu, ktorá sa zachovala
takmer v celom rozsahu murív. Kostol bol vybudovaný na pôdoryse obdĺžnika. Loď kostola so svätyňou na
kvadratickom základe tvaru lichobežníka bez deliaceho základového
muriva pod víťazným oblúkom. Svä-

tyňa je zaklenutá valenou klenbou.
Nad základové murivo je vybudované z kamenných platní o hrúbke
cca 2 -12cm, ktoré sú lícované a v
zásade ukladané v horizontálnych
líniách. Kostol je orientovaný na východ. Pred západnou fasádou bola
archeologicky odkrytá prístavba s
murovanou hrobkou. Pôvodná povrchová úprava interiéru i exteriéru
bola rovnaká. Zistené boli štyri pôvodné okenné otvory. Súčasný výraz kostola je výsledkom mnohých
stavebných etáp, najvýraznejšie sú
gotické úpravy. Závery stavebno-historického výskumu jednoznačne poukazujú na starobylosť stavby,
ktorej vznik bol archeologicky ohraničený medzi druhou polovicou 9.
storočia – začiatkom 10. storočia a
prvou štvrtinou 12. storočia (nález
až v sekundárnej vrstve podlahy).
Môžeme teda konštatovať, že kostol
sv. Margity v Kopčanoch je jednou
z najstarších stojacich sakrálnych
architektúr na Slovensku.
V roku 1995 bol na objekte realizovaný Krajským pamiatkovým
úradom Bratislava umelecko-historický výskum a zápis objektu do
Štátneho zoznamu nehnuteľných
kultúrnych pamiatok. Výskum, ktorý
vykonali E.Sabadošová, M.Havlík

a V. Ferusbol vyvolaný predchádzajúcimi neodbornými sondážami,
ktoré do značnej miery znehodnotili
nálezové situácie. Pri zahájení reštaurátorského výskumu v roku 1996
V. Úradníčkom a A.Botekom bola
už veľká časť výtvarných nálezov
odkrytá (3 okná s uzáverom v tvare
mníšky , drapériova výzdoba lode,
atď....). Niektoré sondy zrealizované
umelecko-historickým výskumom
prebrali,aby zbytočne nedochádzalo k deštrukcii celku a postupovali v
ich rozšírení a mapovaní stratigrafie. V miestach dôležitých nálezov,
či komplikovaných situácií sa sondy
podľa potreby zväčšovali.
Stav interiérových omietkových
vrstiev pred začatím reštaurátorských prác v r. 2013
V interiéri bolo za posledných 15
rokov realizované iba reštaurovanie okenných otvorov reštaurátormi
J. Puškárom a V. Mýtnikom. Ďalej
boli veľké vstupné dvere nahradené
menším dverným otvorom a zvyšok
vnútornej plochy gotického portálu
okolo nových dvier bol zamurovaný
kamenným murivom. Od roku 1998
neboli na interiérových omietkach
a vrstvách s maľovanou výzdobou
vykonané žiadne reštaurátorské zá-

Obr. 1. Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch.
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Obr. 2. Pohľad do interiéru, stav pred
reštaurovaním.

Obr. 3. Pohľad do interiéru, stav pred
reštaurovaním, severná stena, detail.

Obr. 4. Stav po odstránení novodobých cementových omietoka po prichytení a
injektáži zachovaných historických omietok a malieb.
sahy (okrem záchranných prác na
omietkových kryhách na západnom
štíte). Ich súdržnosť bola v havarijnom stave, k rozrušeniu prispeli
viaceré sondážne výskumy ešte v
90. rokoch 20. stor. a následné ponechanie poveternostným vplyvom.
Omietky pravdepodobne pomohlo
ochrániť provizórne zabezpečenie z
roku 1997, ale iba do tej miery, že
neodpadli. Ich degradácia pokračovala ďalej.
Stav všetkých interiérových
omietkových vrstiev pred súčasným
reštaurovaním bolo možné definovať ako havarijný. Jednotlivé omietkové vrstvy sa od seba oddeľovali
po celom obvode omietkových krýh.
Rozsiahlymi odkryvmi a sondami
nastala degradácia pojiva historických omietok, náterov a kultúrnych
vrstiev. Omietky z 19. a 20. stor. obsahovali cement a tým výrazne prispievali k rozrušovaniu aj iných his48

torických vrstiev. Uvoľnené a deštruované fragmenty sa podchytávali
vápennými omietkami a zároveň
injektovali vápennou spevňovacou
hmotou injekčnými striekačkami.
Až po ich zabezpečení sa pristúpilo k odstraňovaniu nevhodných
cementových omietok z 19. stor. a
z roku 1926. Postupné odkrývanie
historických vrstiev sa realizovalo
spolu s postupným upevňovaním.
Rešpektovanie vyššie uvedeného
postupu zabezpečilo zachovanie
všetkých existujúcich historických
omietok a vrstiev náterov spôsobom konzervácie. Ako je zrejmé z
nálezov v sondách v miestach, kde
už novodobé cementové omietky
nie sú, historické omietky a maliarska výzdoba sa nachádza vo fragmentoch v celom interiéri kostola.
Po odstránení týchto nevhodných
novodobých omietok bolo možné
lepšie navrhnúť jednotlivé varianty

prezentácie zachovaných vrstiev.
Boli odstránené všetky nevhodné
materiály (novodobé omietky, vysprávky a vápenné nátery prekrývajúce maľované kultúrne vrstvy
jednotlivých etáp), aby bola možná
prezentácia vybraných najhodnotnejších vrstiev v zachovanom rozsahu. Doplnenie musí plnohodnotne
podporiť originál, musí čitateľne a
kultivovane slúžiť maliarskemu fragmentu. Doplňujúce materiály musia
byť trvanlivé, určené pre reštaurovanie. Prvá fáza navrhovaného postupu reštaurovania sa zamerala na
odstránenie novších sekundárnych
vrstiev, stabilizáciu hmotnej podstaty diela, upevnenie a očistenie originálnych vrstiev, druhá na výtvarné
scelenie zachovaných originálnych
vrstiev vhodnými reštaurátorskými
spôsobmi, zohľadňujúcimi autenticitu diela.
Steny interiéru kostola po odstránení nevhodných sekundárnych
omietkových a vápenných vrstiev
Po odstránení cementových
omietok z 19. stor., z roku 1926 a
vápenných náterov prekrývajúcich
kultúrne historické vrstvy sa potvrdili a doplnili zistenia z reštaurátorských výskumov. Ukázali sa aj nové
objavy, ktoré rozšírili doterajšie poznatky a umožnili lepšie pochopenie
historických súvislostí. Najhodnotnejšie časti z jednotlivých historických vrstiev je možné prezentovať
podľa zvoleného variantu riešenia
interiérových stien.
Na severnej stene lode sa zachovali fragmenty výtvarnej vrstvy
zo 17. stor.. Ide o cca 12cm široký
lem so strapcami (smaragdovozelený, čierny a červený), pod ktorým sa
striedajú plochy lambrekýnu (oranžovookrového s červeným voľným
rastlinným vzorom) s deliacimi pásmi architektúry (po stranách steny
ukončené stĺpmi a v strednom páse
s iluzívnym priehľadom do krajiny).
Časti tejto vrstvy sú zachované veľmi fragmentárne.
V hornej časti steny, vľavo od východného okna, sa podarilo odkryť
vrstvu s gotickou mandorlou (približne 27cm široký lem rôznofarebných pásov – červené, ružové, tyrkysové, sivookrové), dúhovú lavičku, zvyšok hnedoružových vlasov
alebo svätožiary, sivý lúč smerujúci
do úst (pravdepodobne meč). Táto
omietka pokračuje vo fragmentoch
vľavo aj v pravo od mandorly, ale už
bez farby, iba ako sivobiela vápenná vrstva.
Na južnej stene lode v strede
sa podarilo odkryť veľký fragment
vrstvy opäť zo 17. stor. Vo výške
spodnej hrany gotických okien je

zachytený rovnako ako na severnej
stene 12cm široký lem so strapcami,
pod ním sa striedajú plochy lambrekýna s deliacimi pásmi architektúry.
Farebná vrstva je zachovaná pomerne celistvo, väčší úbytok je len
v strednej časti. Maľba je tu odpadnutá po úroveň staršej omietkovej
vrstvy. Vľavo dolu od tohto výpadku
sa paradoxne zachoval najkrajší detail tejto výtvarnej výzdoby. Je to iluzívny priehľad do exteriérus detailmi
architektúry a figurálnej kompozície
s postavami mníchov - zatiaľ bez
bližšie určeného výjavu.
Nad východným oknom asi 30
– 40cm nad jeho ľavou stranou sa
podarilo zachytiť odtlačok textilu
v prihadzovanej malte , totožnej s
primárnou ložnou maltou (podobne
ako na fasáde). Tento nález potvrdil, že v interiéri aj v exteriéri bola pri
stavbe stien kostola použitá rovnaká technológia, pracovné postupy aj
náradie.
Ďalší významný objav sa podaril
v spodnej časti steny. Je to fragment pôvodnej maliarskej výzdoby
na prihadzovanej malte. Ide o červenočierne vodorovné pásy (mierne naklonené), ktoré vymedzovali
spodný okraj (figurálneho?) výjavu
maliarskeho programu priamo súvisiaceho so vznikom kostola. Fragmenty čiernych a červených pásov
sa nachádzajú na tenkej vrstve vápennej líčky. V celom interiéri kostola je toto plošne najväčší a najvýznamnejší fragment primárneho
maliarskeho programu.
Medzi najhodnotnejšie nálezy
patrí nález fragmentov maliarskej
výzdoby na západnej stene lode.
Fragmenty sa zachovali nad bývalým stropom v povalovom priestore
bez sekundárneho prekrytia mladšími vrstvami - najviac na západnom
štíte, na východnom jeden menší
fragment pri severnom ukončení.
Táto vrstva pokračuje aj pod úrovňou odstráneného stropu pod gotickou a barokovou omietkou. V línii
nad bývalým stropom je možné na
fragmentoch pozorovať zvislé maľované línie pravdepodobne odevu
troch figúr. V tejto etape bol v interiéri kostola realizovaný rozsiahly
maliarsky figurálny program. Táto
druhá výtvarná vrstva by mohla súvisieť s druhou etapou stavby kostola – so stavbou nartexu. Na základe
povolenia Krajského pamiatkového
úradu Trnava bolo v mieste pokračovania vrstvy omietky vpravo od
primárneho západného okna povolené odstránenie mladších omietkových vrstiev. Vďaka tomu sa na
tomto mieste podarilo objaviť najväčší zachovaný fragment druhej

Obr. 5. Stav po odstránení novodobých cementových omietok a po prichytení
a injektáži zachovaných historických omietok a malieb.

Obr. 6. Spevňovanie statických trhlín
dubovými kolíkmi.

Obr. 7. Spevňovanie a domurovanie
statických trhlín.
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výtvarnej vrstvy aj s časťou maliarskej výzdoby západnej steny. Tento nález patrí medzi najdôležitejšie
objavy v celom kostole. Podarilo sa
odkryť dve časti čiernych kruhových
výsekov – pravdepodobne svätožiar

a nad nimi časti dvoch figúr vo zvlnených drapériách. Figúra vľavo má
zachovanú jednu bosú nohu. Nálezom tohto fragmentu sa podarilo doplniť poznatky o maliarskom programe na západnej stene kostola.

Obr. 8. Spevňovanie a domurovanie statických trhlín

Obr. 9. Výskum západného štítu lode pri UV osvetlení, foto: Tomáš Berger.

Obr. 10. Výskum fragmentu maľby svätice pod východným oknom svätyne pri
UV osvetlení, foto: Tomáš Berger.
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Nález umožnil sčasti rekonštruovať
maliarsky program vrstvy, pôvodne
realizovaný v celom interiéri.
Na spodnej hrane západného štítu sa nachádzajú dve zamurované
kapsy po trámoch (debnenia klenby?). Severná kapsa je sekundárne
premurovaná – obsahuje ako výplň
fragment drobnej kamennej šambrány so skosenou hranou. Južná kapsa bola zamurovaná ešte v etapy výstavby kostola. Na mieste, kde sa v
minulosti nachádzala, je v primárnej
malte osadený zvislo prasknutý kameň (praskliny z ľavej aj pravej strany vymedzujú presné miesto kapsy).
Identické kapsy sa nachádzajú aj
na východnej stene lode. Vľavo od
miesta kapsy je v primárnej malte
odtlačok textilu (čo jasne potvrdzuje
zamurovanie kapsy po tráme ešte
pri výstavbe kostola). Na západnom
štíte vľavo hore nad stykom západného a južného múru sa podarilo v
tejto vrstve zachytiť nábeh klenby.
Na severnej a južnej stene svätyne sa zachovali fragmenty gotických, renesančných a barokových
omietok. V horných častiach stien
sú fragmenty vrstvy zo 17. stor.
(lambrekýn). Na mieste obnaženého
kamenného muriva sú viditeľné fragmenty prihadzovanej malty zhodnej
s primárnou ložnou maltou.
Na klenbe svätyne sa po odstránení cementových omietok a
vápenných náterov z 19.stor. a z
roku 1926 objavila sieť hlbokých a
rozsiahlych statických trhlín, opravovaných už v gotike (kameňom) a
aj v renesancii (tehlou). Na klenbe
sa ďalej odhalili fragmenty dvoch
výtvarných vrstiev na renesančnej
omietke a omietkovom pačoku, obe
s motívom s dvoch letiacich anjelov,
ktorí nesú korunu. Technologicky a
výtvarne je lepšie zvládnutá vrstva
na renesančnej omietke, mladšia
vrstva je namaľovaná iba na tenkom
vápennom pačoku. Iba v mieste vysprávky statickej poruchy (tehlou) je
nahodená hrubá vrstva omietky. Na
tomto mieste je namaľovaná kruhová geometrická rozeta s rytými linkami pomocou kružidla.
Na východnej stene svätyne sa
zachovala renesančná omietka s
rytými nápismi (AD 1647). V strednej časti ju prekrýva mladšia baroková omietka, ktorej spodný rovný okraj vymedzuje výšku menzy.
Renesančná omietka pokračuje po
stranách steny, kde sú na nej maľby iluzívnych čiernych stĺpov, ktoré
kedysi rámovali renesančný drevený oltár. V hornej časti steny sa na
tejto vrstve zachovala horná časť
nadstavca oltára v podobe jeho obrysu (s modrou oblohou prechádza-

júcou na východnú stenu z klenby).
V úrovni spodnej hrany okna sú dva
zosekané štvorcové tehlové výstupky, ktoré kedysi niesli oltárny nadstavec. Pod oknom je torzo (z prelomu 16. a 17. stor.) s časťou tváre
svätice a modrým pozadím. V strednej časti steny, v mieste odpadnutej
renesančnej omietky sa na kamennom murive zachoval malý fragment
červenej farby na primárnej ložnej
prihadzovanej omietke.
Prehľad realizovaných výskumov
Stavebno – historický výskum
(PhDr. Viktor Ferus, 2013). Cieľom
výskumu v tejto etape reštaurátorských prác bola identifikácia a interpretácia nových nálezových situácií
odkrytých pri plošnom odstránení
mladších omietkových vrstiev v
zmysle schválenej metodiky reštaurovania interiéru kostola. Ide o
situácie viažuce sa k prvej a druhej
vývojovej etape.
Na základe získaných informácií
možno konštatovať, že Kostol sv.
Margity Antiochijskej bol v 1. vývojovej etape zaklenutý murovanou valenou klenbou. Dokladajú to skutočnosti, že materiál klenby je totožný
s murivom stien a klenby svätyne 1.
etapy kostola. Pätka klenby sa nachádzala približne v úrovni vrchnej
hrany dnešnej pomúrnice. V nálezových situáciách stavebno – historického výskum boli zachytené
trámové kapsy. Sú síce v primárnom
murive, avšak fakt, že z primárneho
muriva je vytvorená aj ich zámurovka možno usudzovať, že kapsy sú
pozostatkami po pomocnej technickej konštrukcii – po lešení, na ktorom bol posúvaný drevený ramenát.
Trámy lešenia boli pravdepodobne
ešte podopreté stojkami. Klenba
bola budovaná ako stavebno – technologická súčasť stien po častiach.

Obr. 11. Posun krídla pri premaľbe anjela na klenbe svätyne pri IČ reflektografii, foto: Tomáš Berger.
línie (maľované míniom) so silnou
žltou fluorescenciou. Nachádza sa
tu tiež šedozelená maľba drapérie s
jemnými líniami a pozadie, ktoré má
v UV spektre tiež dva tóny. Zachované fragmenty malieb môžeme interpretovať ako fragmenty troch figúr.
UV žiarenie totiž zviditeľnilo aj dva
farebné fragmenty pod ukončeným
šatom pravej figúry, čo by mohli byť
pozostatky línií nôh. Šat strednej figúry je zvislo šrafovaný, striedajú sa
tu červené a jemné šedozelené línie.
Tie sú lepšie viditeľné v IČ spektre.
Koniec 14. storočia: maľba Posledného súdu na severnej stene
lode. Pri viditeľnom spektre možno
pozorovať iba časť maľovanej dúhy
a jemný odtlačok vlasov Boha Otca.
Z maľby sa zachovalo len niekoľko Obr. 12. Výskum novo objaveného
fragmentov. Zelený malachit dúhy fragmentu maľby z 9.-10.stor. steresa na vonkajšej strane zachoval iba omikroskopom,dole zväčšený záber
v nepatrných odtlačkoch, ale dobre povrchu maľby, foto: Tomáš Berger.

Chemicko – technologický výskum nástenných malieb v kostole
sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch (Dorothea Pechová, 2013,
2014).
Reštaurátorský prieskum v neviditeľnom spektre pri UV fluorescencii IČ reflektografii (akad. mal. Tomáš Berger, Mgr. art. Marián Keleši,
2013).
Prieskum priniesol nasledovné
poznatky k jednotlivým vývojovým
etapám:
9. – 10. storočie: fragmenty maliarskej výzdoby na západnej stene
lode. Fragmenty pôvodnej maľby sú
zachované na niekoľkých omietkových kryhách na štíte západnej steny. Pri UV možno pozorovať zvislé

Obr. 13. Chemicko – technologický prieskum novo objavenej maľby z 9.-10.
stor.
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Obr. 14. Jeden zo štyroch odtlačkov
textilu nájdených v interiéri kostola.

Obr. 15. Západná stena lode s objaveným fragmentom maľby z 9.-10.
stor., tmelenie.

Obr. 16. Tmelenie.

viditeľných pri UV svetle. Pre pochopenie vlastnej maľby bolo väčším
prínosom UV žiarenie, ktoré odhalilo
použitie širšej škály pigmentov a farbív, ako bolo viditeľné voľným okom.
Meďnaté pigmenty (zelená a snáď
aj modrá) sa v UV rozšírili (dúha má
dvojnásobnú šírku), v horných partiách boli v červených a oranžových
líniách použité červené organické
farbivá. Ich objavenie neviditeľných
žiarením bolo však závažné v tvárovej partii Boha Otca, kde sú dobre
identifikovateľné línie aj stratená farebnosť tváre.
16. storočie: torzo hlavy svätice
(sv. Margity Antiochijskej?) na východnej stene svätyne. Možno tu
pozorovať časť ženskej tváre v centrálnej pozícii priestoru pod oknom.
Figúra bola situovaná na modrom
pozadí, zachovali sa fragmenty lúčov
svätožiary. Maľba je na hrubom, dobre pripravenom červenom podklade.
Maľba je doteraz datovaná do obdobia renesancie (neskorej gotiky).
V modrých vrstvách boli objavené
ostrohranné častice smaltu, modrého
pigmentu, ktorý bol v nástennej maľbe veľmi obľúbený po jeho objave
po roku 1520, keď nahradil finančne
nákladné modré azurity. Modrý tón tu
autor maľby koriguje olovnatou belobou, ktorá nie je v nástennej maľbe
celkom bežná (vhodná). Vo vzorke
zeleného fragmentu maľby bol identifikovaný meďnatý pigment (malachit,
medenka), tiež rozptýlený v olovnatej
belobe.
Okolo roku 1650, a čiastočne
nanovo po roku 1700: postavy letiacich anjelov, monumentálny lambrekýn, architektonický priehľad do
kláštorného dvora s postavami mníchov. V maľbe sú použité pigmenty
prírodných okrov umbry a uhľová
čerň. Modrý tón pozostáva z drveného skla sfarbeného kobaltom – smaltom. V klenbe svätyne sa podarilo
zachytiť výrazne pozmenenú veľkosť
krídel anjela pri IČ osvetlení. Pôvodná maľba svätyne bola po roku 1700
prekrytá modernejšou formou rovnakého námetu. Dnes sa obe maľby
voľne prekrývajú a odhaľujú.
Chemické a minerálne zloženie
vzoriek malty a omietky (Akadémia vied ČR, Mgr. Veronika Petráňová, Ing. Zuzana Slížková, PhD.,
RNDr. Antonín Zeman, CSc., Mgr.
Dita Frankeová, Bc. Petra Hauková,2014)

Obr. 17. Farebné zapájanie rekonštruovaných omietkových vrstiev.
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Reštaurátorský výskum v neviditeľnom spektre, stratigrafický výskum a laboratórny výskum (akad.
mal. Tomáš Berger, Mgr. Art. Marián
Keleši, 2014).

Nástenná maľba, 9.- 10. stor.:
reštaurátorský prieskum pri neviditeľnom spektre bol realizovaný v
roku 2013 a opakovane po tom, ako
bol objavený fragment pri SZ nároží
lode kostola. Už pri prvom pohľade
bolo zrejmé, že interiér bol vymaľovaný figurálnou maľbou. Boli objavené dve časti kruhových výsečí,
pravdepodobne svätožiar a nad nimi
zvlnený šat stojacej figúry s jednou
bosou nohou. Maľba je málo čitateľná, pretože farebnosť i kresbu potláča sieť prasklín omietky, poškodenia
pekovaním a silné znečistenie povrchu. Prieskum pri UV a IČ spektre
bol jediným spôsobom, ako zviditeľniť historickú maľbu, spresniť námet
alebo aspoň určiť resp. rozpoznať línie a farebné plochy. Predovšetkým
v UV spektre sa fragment maľby stal
čitateľnejším. Vďaka kovom obsiahnutým vo farbe sa objavil zvlnený
plášť jedného zo svätcov stojaceho v
hornom rade nad vchodom. V dolnej
partii pod plášťom sa objavila kresba
bosej nohy i jednotlivých prstov. Zviditeľnenie umožnil pigment – farba,
ktorá fluoreskuje v žltkastom tóne.
Pri bližšom pohľade možno konštatovať, že vedľa opísanej figúry stojí
ešte jedna postava vo svetlom plášti
(béžový, svetlošedivý, okrový). Zdá
sa že figúry boli radené vedľa seba
aditívne vo vodorovných pásoch,
ako to bolo konštatované aj v správe
k fragmentom tejto vrstvy v štítovom
priestore. V najnižšom páse sa objavili dva fragmenty pravdepodobne
svätožiar. V strede medzi kružnicami je umiestnený krížik. Tri žlté sústredné kružnice, ktoré ich definujú,
sú zreteľnejšie v UV žiarení.
Mikroskopia – prieskum v malých zväčšeniach bol realizovaný v
dobe, keď boli maľby na západnej
stene kostola práve odhalené na jar
2014. Pre prieskum bol zapožičaný
stereomikroskop od firmy Olympus
a tiež špeciálny statív vyvinutý priamo pre prácu na lešení. Navyše systém umožňuje zhotovenie fotografií.
Pri skúmaní nešlo o prezretie celej
plochy maľby ale o preskúmanie
niektorých maľovaných miest a tiež
spôsobu (typu) poškodenia, ktoré
sa objavuje na celom povrchu maľby. Vlastná maľba na pripravenej
stene sa začala kresbou – tenkými
štetcovými líniami červeným okrom
tak, ako to poznáme z celej histórie
nástennej maľby. Vzhľadom k poškodeniu podkladových línií je možné
povedať, že kresba, ktorá nebola určená na pohľad, neobsahovala mnoho pojivových substancií. V miestach
s kruhovými výsečami (svätožiarami)
pokračuje vlastná maľba jemnými

okrovými vrstvami, ku ktorým priliehajú čierne maľované oblé tvary.
Makrofotografia – prieskum sa
zameral predovšetkým na spôsob
spracovania omietkových vrstiev a
použité materiály. Pozorovaním, ktoré jednoznačne potvrdilo aj laboratórne skúmanie, bolo stanovené, že
vnútorné aj vonkajšie omietky ako aj
ložná malta stavby obsahujú zhodné
materiály. Okrem bežného riečneho
piesku a vápna sú omietky zložené
z ostrohranných bielych kamienkov,
ktorých veľkosť je aj niekoľko centimetrov. Laboratórny prieskum tieto
klasty určil jednoznačne ako vápence (čistota cca 98%). Na vonkajšej
fasáde sú tieto kamene odhalené
pozvoľným rozkladom súdržnosti
historického pojiva, veľká podobnosť omietok je viditeľná v interiéri
v miestach štrukturálneho poškodenia. Vápencové kamienky sú zvyškami horniny, ktorá sa vypaľovaním
spracováva na vzdušné vápno, ktoré až hasením nadobúda vlastnosti
potrebné pri stavebnej činnosti. Na
povrchu omietok sa miestami objavujú aj uhlíky rôznych veľkostí a tiež
negatívne odtlačky rastlinných vlákien, ktoré sa dostali do omietky ako
nečistoty. Omietkové vrstvy sú veľmi
pevné, súdržné a tvrdé, čo je zrejme
dôvod, prečo sa stále nachádzajú
na stenách kostola, i keď v malých
fragmentoch.
Laboratórne zistenia – laboratórny prieskum bol rozdelený na posúdenie farebných vrstiev a na rozbor
vápenných vrstiev, kde boli posudzované predovšetkým použité materiály z mineralogického pohľadu.
Oba prieskumy odobratých vzoriek
sú prepojené stratigraficky, opticky a
analyticky, s použitím najmodernejšej vedeckej techniky. Realizovala
ho D. Pechová prvkovou analýzou
elektrónovým mikroskopom v spojení s mikrosondou (SEM/Bruker)
Geologický ústav AVČR. Prieskum
vrstiev v Ústave teoretickej a aplikovanej mechaniky AVČR pracoval s
tenkými výbrusmi a XPL PPL RPL
analýzy. Nájdené a preukázané pigmenty sú celkom očakávané: žlté a
červené okre – prírodné materiály,
kostná čerň (musela byť pripravovaná pálením kostí) a vápenné pojivo.
Zaujímavosťou môže byť prítomnosť
olovnatej beloby, ktorá napriek tomu,
že sa nehodí pre nástennú maľbu, v
tomto prípade plní úlohu podkladovej vrstvy. Rozbor chemického a
mineralogického zloženia vzoriek v
Ústave teoretickej a aplikovanej mechaniky priniesol nasledujúce zistenia: pre vzorky je charakteristické
veľmi jemné vápenné pojivo, s ma-

lým obsahom horčíka. Ako plnivo sa
vyskytujú kremene, draselný živec,
prachovec, sľudy a ojedinele tehlové kúsky. Pomer piesku a pojiva vo
vzorkách silne diferencuje, a to od
hodnoty 20-30 po 80%.
Reštaurátorská obnova
Odstraňovaním nevhodných cementových omietok z 19. storočia a
z roku 1926 sa podarilo odkryť fragmenty všetkých historických omietok
a vápenných vrstiev realizovaných v
interiéri kostola, ktoré sa nám zachovali až do súčasnosti.
Na základe rozsiahlych chemicko-technologických výskumov, výskumov pri rozptýlenom a ostrom bočnom osvetlení, pri ÚV, IČ osvetlení a
mikroskopických rozborov boli navrhnuté tri varianty prezentácie zachovaných historických vrstiev, spracované aj graficky. Metodická komisia
schválila variant preferujúci kontinuálny výraz vývoja. V tomto variante
na rozdiel od prvých dvoch zostávajú prezentované všetky zachované
omietkové a vápenné vrstvy (ktoré
sa objavili po odstránení nevhodných
cementových omietok z 19.stor. a z
roku 1926).Všetky zachované fragmenty boli komplexne reštaurované
podľa navrhovaného postupu prác.
Po dočistení originálnych vrstiev od
vápenných náterov prekrývajúcich
kultúrne vrstvy jednotlivých etáp, injektáži, upevnení farebných vrstiev
a stabilizovaní statických trhlín sa
pristúpilo k tmeleniu absentujúcej
hmoty omietok v ploche jednotlivých
zachovaných historických krýh (jedná sa hlavne o tmelenie poškodení
pekovancov a presekaných častí pri
sondáži z 90. rokov a tiež úbytkov
hmoty omietky v ploche zachovaných fragmentov). Následné scelenie
jednotlivých zachovaných fragmentov prebiehalo v dvoch krokoch: a/
scelenie poškodených omietkových

Obr. 18. Farebné zapájanie rekonštruovaných omietkových vrstiev.
a vápenných vrstiev, ktoré nenesú
fragmenty maliarskej výzdoby – realizované podložením doplnených
miest tónovaným vápnom a retušou
plne rešpektujúc originál; b/ scelenie
maľovaných fragmentov jednotlivých historických vrstiev tónovaným
vápnom a čiarkovanou – lokálnou
nápodobivou retušou. K jednotlivým
fragmentom historických vrstiev sa
pristupovalo individuálne.
V miestach, kde sa nezachovali mladšie historické vrstvy, sa rekonštruovala primárna omietková
vrstva. Deštrukcie muriva na štítoch
lode v miestach vyhnitých trámov
sú domurované a prezentované v
pôvodnej hmote. Zachované fragmenty primárnej omietkovej vrstvy
sú reštaurované a priznané v ploche omietkovej vrstvy o jeden tón
svetlejšej ako originálne fragmenty.
Na nadstavaných častiach mladšieho tehlového muriva na severnej a
južnej stene lode sa vyhotovila rekonštrukčná kópia primárnej omiet-

Obr. 19. Retuš.
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kovej vrstvy, keďže pôvodne siahalo
murivo až do tejto výšky. V hornej
časti zbúraných primárnych štítov
východnej a západnej steny lode sa
vyhotovila rekonštrukčná kópia primárnej omietkovej vrstvy pozvoľna
prechádzajúcej do pôvodného kamenného muriva. Nadstavané barokové časti štítov sú prezentované v
neomietanom murive.
Otázna bola možnosť prezentácie väčších plôch severnej a južnej

steny lode (dolu) v primárnom kamennom murive so zachovanými,
prípadne doplnenými fragmentmi
primárnej ložnej malty. Keďže v
budúcnosti sa počíta s omietnutím
fasád kostola, bolo rozhodnuté, že
tieto obnažené časti stien v interiéri sú dôležitým zdrojom informácií
o technike výstavby a povrchovej
úpravy veľkomoravských kostolov, a
zároveň aj dôležitým porovnávacím
materiálom pre prípadné novoobja-

vené časti veľkomoravských stavieb
v budúcnosti.
Reštaurovanie interiéru kostola
umožnilo zachovať všetky slohové
vrstvy a detaily. Touto prezentáciou
sa interiér kostola stáva dôležitým
zdrojom informácií pre odbornú aj
laickú verejnosť.

Restauratorische Untersuchung und
Restaurierung des Interieurs der Kirche der hl. Margarete von Antiochia in
Koptschani/Kopčany
Die Kirche der hl. Margarete von Antiochia befindet sich außerhalb des Ortes
Kopčany, in der Nähe des großmährischen Zentrums in der Nähe von Valoch
unweit von Mikulčice. Die Ergebnisse der
Bauhistorischen Untersuchung belegten
den architektonischen Zusammenhang
mit den Mikulčicer Kirchen Nr. 2 und Nr.
8. Nie nächstgelegenen Analogie auf dem
Gebiet der Slowakei ist die Kirche des hl.
Georg in KostoľanypodTríbečom. Die Entstehung der Koptschaner Kirche ist mit der
2. Hälfte des 9. Jh. bis zum Beginn des 10.
Jh. und dem i. Viertel des 12. Jh. begrenzt.
Die Kirche der hl. Margarete in Koptschan
ist eine der ältesten noch stehenden sakralen Architekturen in der Slowakei.
Der Zustand des Verputzes vor der derzeitigen Restaurierung war als desolat zu
bezeichnen. Die Schichten des Verputzes
trennten sich von einander im gesamten
Umfang der Verputzabdeckung. Durch in
der Vergangenheit erfolgte umfangreiche
Freilegungen und Sonden erfolgte eine
Zersetzung der Bindung der historischen
Verputze, Anstriche und Kulturschichten.
Die Verputze aus dem 19. und 20. Jh.
enthielten Zement und trugen dadurch
markant dazu bei, dass die historischen
Schichten geschädigt worden sind. Gelockerte Fragmente wurden von uns mit
Kalkverputzen festgelegt, zugleich injizierten wir mit Injektionsspritzen eine
Kalkmasse. Nach der Beseitigung der
Zementverputze zeigten sich neue Funde,
die die bisherigen Erkenntnisse ergänzten
und ein besseres Verständnis der historischen Zusammenhänge ermöglichten. An
der Nordwand des Schiffes ist das Fragment einer Dekorierung aus dem 17. Jh.
erhalten - eine Kante mit Fransen (smaragdgrün, schwarz und rot). Im oberen

Teil der Wand, links des Ostfensters, ist es
gelungen eine Schicht mit einer gotischen
Mandorla (Heiligenschein)
freizulegen.
Ander Südwand wurde das größere Fragment eine Dekorierung aus dem 17. Jh.
entdeckt. Über dem Ostfenster gelang es,
einen Textilabdruck im primär angeworfenen Putz (ähnlich wie an der Fassade)
zu erfassen. Dieser Fund bestätigte uns,
dass sowohl im Interieur als auch im Exterieur bei der Errichtung der Kirche die
gleiche Technologie, Arbeitsvorgänge und
Geräte verwendet worden sind. Ein anderer bedeutender Fund gelang im unteren
Teil der Wand. Es ist das Fragment einer
ursprünglichen malerischen Dekoration
direkt auf dem Bett - angeworfenen Verputzes. Es handelt sich um schwarzrote
waagrechte Streifen (leicht geneigt), die
den unteren Rand der (figurativen?) Äußerung eines primären Malerprogramms
begrenzte, das unmittelbar mit der Entstehung der Kirche in Zusammenhang steht.
Zu der wertvollsten Entdeckungen in
der gesamten Kirche gehört der Fund von
Resten eines malerischen Dekors an der
Westseite des Schiffes. In der Linie über
der ehemaligen Decke ist eine senkrechte
gemalte Linie zu sehen, die wahrscheinlich zu Kleidern von dreie Figuren gehört
hat. In dieser Etappe war im Interieur der
Kirche ein umfangreiches malerisches figurales Programm realisiert worden. Diese zweite künstlerische Schicht konnte
mit der zweiten Entwicklungsetappe der
Kirche zusammenhängen - mit dem Bau
der Narthex (Vorhalle). Außerdem ist es
gelungen aus dieser Etappe zwei Teile
schwarzer kreisförmiger Ausschnitte freizulegen - wahrscheinlich Heiligenscheine
und über diesen die Teile zweier Figuren
in gewellten Draperien. Der Fund dieses
Fragments ermöglichte es, die Erkenntnisse über des malerische Programm
der Westwand der Kirche zu ergänzen.
Danach wurde an der Westwand das

malerische Programm dieser Schicht rekonstruiert, das ursprünglich im gesamten
Interieur realisiert gewesen war.
Auf der Grundlage umfangreicher chemisch-technischen Untersuchungen, Untersuchungen bei Streulicht und scharfer
seitlicher Beleuchtung, bei UV-, IF-Licht
und mikroskopischer Analyse wurden drei
Varianten für die Präsentation der erhaltenen historischen Schichten empfohlen
und auch grafisch verarbeitet. Die methodische Kommission des Denkmalamtes in
Tyrnau/Trnava genehmigte die Variante,
die den Ausdruck der kontinuierlichen
Entwicklung darstellt. In dieser Variante werden im Gegensatz zu den beiden
ersten alle erhaltenen Verputz- und Kalkschichten präsentiert,(die nach der Entfernung der ungeeigneten Zementverputze
aus dem 19. Jh. und aus dem Jahr 1926
in Erscheinung getreten sind). Alle erhaltenen Fragmente wurden entsprechend
der empfohlenen Vorgangsweise komplex restauriert. Nach der Reinigung der
Originalschichten von den späteren Kalkanstrichen, Injizierungen, Festlegungen
der Farbschichten und der Stabilisierung
der statischer Risse wurde die Verkittung
des fehlenden Verputzes auf der Fläche
der einzelnen historischen Blöcke vorgenommen. Anschließend daran erfolgte die Zusammenfügung der einzelnen
erhaltenen Fragmente in zwei Schritten:
a/ Zusammenfügung des beschädigten
Verputzes und der Kalkschichten, die
Fragmente der malerischen Ausgestaltung tragen - Ausgeführt durch Unterlegung der ergänzten Stellen mit getöntem
Kalk und Retusche, die das Original völlig
respektiert, b/ Verbindung der gemalten
Fragmente der einzelnen historischen
Schichten mit getöntem Kalk und lokaler imitierender Strichelretusche. Zu den
einzelnen Fragmenten der historischen
Schichten wurde ein individueller Zugang
gewählt.

Abbildungen
1. Die Kirche der hl. Margarete Antiochia
in Koptschan/Kopčany.
2. Blick in das Interieur, Zustand vor der
Restaurierung.
3. Blick in das Interieur, Zustand vor der
Restaurierung, Nordwand, Detail.
4. Zustand nach der Entfernung des
neuzeitlichen Zementputzes und nach
Festlegung und Injizierung des historischen Verputzes und der Malereien.
5. Zustand nach der Entfernung des
neuzeitlichen Zementputzes und nach
Festlegung und Injizierung des historischen Verputzes und der Malereien.

6. Festlegung der statischen Risse mit
Dübeln.
7. Festlegung und Vermauerung der statischen Risse.
8. Festlegung und Vermauerung der
statischen Risse.
9. Untersuchung des Westgiebels des
Schiffes bei UV-Licht. Foto: Tomáš Berger.
10. Untersuchung des Malereifragments
eines Heiligen unter dem Ostfenster der
Apsis bei UV-Licht, Foto: Tomáš Berger.
11. Verschiebung eines Flügels bei der
Übermalung eines Engels im Gewölbe bei
IF-Reflektografie, Foto: Tomáš Berger.
12. Untersuchung des neu entdeckten

Malereifragments aus dem 9.-10- Jh.
13. Chemisch-technische Untersuchung
der neu entdeckten Malerei aus dem 9.-10.
J.
14. Einer der vier im Interieur der Kirche
entdeckten Textilabdrücke.
15. Westwand des Schiffes mit dem entdeckten Fragment einer Malerei aus dem
9.-10. Jh., Verkittung.
16. Verkittung.
17. Farbige Tönung der rekonstruierten
Putzschichten.
18. Farbige Tönung der rekonstruierten
Putzschichten.
19. Retusche.
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Fotografie: M. Keleši, ak nie je
uvedené inak.

Ivana Červenková

P

re osvetlenie dejín kaštieľa vo
Veľkom Grobe a dôvodov jeho
vzniku je dôležité v stručnosti priblížiť dejiny obce, jej prechod do rúk
rodu Pálfi, ako aj krátko načrtnúť administratívnu organizáciu panstiev
Svätý Jur a Pezinok, resp. Kráľová,
ktorých bola obec v minulosti súčasťou. Po smrti Gašpara Serédiho,
ktorý sa považuje za lokátora Chorvátov na území Pezinského a Svätojurského panstva, spravoval tieto
majetky do roku 1575 Eckius zo
Salmy. Po ňom ich získal do zálohy
Ján Krušič, manžel Kataríny Pálfiovej, ktorá celý majetok previedla po
Krušičovej smrti na svojho druhého
manžela Štefana Ilešháziho. Keď
Štefan Ilešházi v roku 1609 zomrel,
užívala tieto majetky jeho žena Katarína, sestra Mikuláša Pálfiho. V roku
1615 jej však zálohované majetky
kráľ Matej II. odobral, lenže ona už
štyri roky predtým preniesla svoje
záložné právo na synovcov Štefana, Jána, Pavla a Mikuláša Pálfiho.1
Nasledovali dlhoročné rokovania s
panovníkom, ktorý nemal prostriedky na vyplatenie záložnej sumy, čo
nakoniec viedlo k tomu, že panstvá
ostali v rukách Pálfiovcov, ktorí sa
počas 16. storočia prepracovali z
málo významnej zemianskej rodiny
až ku grófskemu titulu a od 17. storočia príslušníci rodu patrili medzi
najvýznamnejšiu uhorskú šľachtu.
Opísaným spôsobom sa Veľký Grob
dostal do rúk tejto vplyvnej šľachtickej rodiny, stojacej na strane panovníckej dynastie Habsburgovcov.
Panstvá Pezinok a Svätý Jur
boli do roku 1694 celistvé, v tomto
roku boli rozdelené na dve časti a
ich správa podliehala do roku 1707
ústrednej správe pálfiovských majetkov.2 Od roku 1708 bola vytvorená pre každé panstvo osobitná
správa. Správu pezinskej vetvy
rodu tvorili v roku 1714 dvaja provizori (správcovia) a dvorský. Jeden
zo správcov sídlil vo Veľkom Grobe
a spravoval majery vo Veľkom Grobe a Kráľovej. Jeho funkcia však
zanikla v roku 1726. O tri roky bola
funkcia provizora znovu obnovená,
ale jeho sídlo bolo premiestnené
do Kráľovej. V roku 1728 prišlo k
rozdeleniu majetkov na kráľovský
a pezinský obvod. Kráľovský obvod spravoval provizor, pokladník a
dvorský. Prví dvaja sídlili v Kráľovej
a tretí vo Veľkom Grobe. Pezinský
obvod spravoval provizor, nieke-
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dy len obilník, ktorý bol súčasne aj
dvorským. V roku 1752 boli panstvá
scelené a postavené pod správu
pezinskej vetvy, existencia dvoch
obvodov bola však zachovaná, pričom Veľký Grob aj naďalej patril do
kráľovského obvodu.
Okolo roku 1788 vzniklo panstvo Kráľová, ktoré sa vyčlenilo zo
Svätojurského panstva a z majetkov zoskupených do kráľovského
a nemeckogrobského dištriktu.3 V
roku 1825 sa panstvo delilo na dva
hospodárske obvody – 1. so sídlom
v Kráľovej (kráľovský), 2. so sídlom
v Nemeckom Grobe (nemeckogrobský) na čele s obilníkom. V roku
1847 a v nasledujúcom období sa
panstvo delilo na štyri hospodárske
obvody (kráľovský, nemeckogrobský, šábsky, veľkofedýmešský) na
čele s dvorskými. Správa panstva
podliehala ústrednej správe majet-

kov pezinskej vetvy pálfiovského
rodu.4 Keďže obec bola sídlom hospodárskeho obvodu panstva, a tým
pádom aj úradníka, ktorý tento obvod riadil a spravoval, bolo potrebné zabezpečiť pre neho zázemie a
príslušné obydlie. Zrejme tento fakt
viedol Pálfiovcov k rozhodnutiu, aby
v obci nechali postaviť kaštieľ. Presný rok, resp. bližšie špecifikované
obdobie jeho postavenia nie je známe. V 60. rokoch 20. storočia ho pri
príprave publikácie Súpis pamiatok
na Slovensku navštívili pracovníci
Pamiatkového úradu, ktorí na základe zachovaných architektonických prvkov prišli k predpokladu, že
objekt pochádza z druhej polovice
17. storočia.5 Tento predpoklad by
podporovali aj nedávno nájdené
údaje o pôsobení remeselníkov vo
Veľkom Grobe v spomenutom období. V odbornej literatúre vychá-

Obr. 1. Opis kaštieľa v urbári panstiev Pezinok a Svätý Jur z roku 1735, zdroj:
Slovenský národný archív, f. Panstvo Pezinok a Svätý Jur, inv.č. 377, šk. 37.
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dzajúcej z analýzy zachovaných
účtov z pálfiovských majetkov sa
spomína murársky majster Hans,
ktorý v roku 1667 pracoval na stavbe „pálfiovského panského domu“.
Domnievame sa, že išlo práve o
nami skúmaný kaštieľ.6
V urbári panstiev Pezinok a Svätý
Jur z rokov 1712 a 1714 sa kaštieľ
spomína ako spustnutý, resp. v zlom
stave a vyžadujúci si výdavky na
opravu.7 Na druhej strane podľa významného kartografa a lexikografa
Jána Mateja Korabinského nechal
kaštieľ postaviť gróf Ján Pálfi až v
roku 1725.8 Myslíme si, že Korabinský zaznamenal tento údaj do svojho diela z toho dôvodu, že Ján Pálfi
dal spustnutý kaštieľ opraviť, čo by
naznačoval aj zápis v urbári z roku
1719: „Castellum Nemeth Gurab...
ruinis involutum, erat penitus nuncautem ex pensis Excellentissimi
Domini resurrexit...“.9
Nesporné však je, že v 18. storočí
kaštieľ už stál a bol naplno využívaný. Ďalšia zmienka o ňom pochádza
z urbára panstiev Pezinok a Svätý

Jur spísaného pre Jána Pálfiho v
roku 1735.10 (obr. 1 – 1 a) Pri obci
Veľký Grob je v ňom na prvom
mieste opísaná budova kaštieľa,
ktorá sa nachádzala na rovine rozprestierajúcej sa oproti obci Čataj.
V jeho blízkosti stála kamenná
socha sv. Jána Nepomuckého.
Vchod do neho bol cez vozovú bránu, pod átriom sa cez dvere vpravo
vchádzalo na zaklenutú arkádovú
chodbu, kde sa nachádzal priestor
pre uskladňovanie obilia. Vľavo
cez priestor dvora pod múrom bolo
obydlie, kde v roku 1735 býval panský hajdúch (dráb), pri ňom sa tiež
nachádzala klenba (sklepenie), využívané miestnym špánom (dvorským).11 Pod oknami na protiľahlej
strane viedlo schodisko na prvé
poschodie. V kaštieli býval spomínaný špán (dvorský), tiež sa tu nachádzala klenutá pivnica, v nej sa
zvyklo uskladňovať víno. Vo dvore
bola umiestnená studňa a tiež stajne pre kone, k nim bola pripojená
aj vozovňa, pri nej bola brána pre
peších, vedúca k panskej stodole.

Obr. 1. a. Opis kaštieľa v urbári panstiev Pezinok a Svätý Jur z roku 1735,
zdroj: Slovenský národný archív, f. Panstvo Pezinok a Svätý Jur, inv. č. 377,
šk. 37.
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Všetky budovy boli pokryté šindľom.
O kaštieli sa nám celkovo zachovalo len veľmi málo zmienok. V jeho
bezprostrednej blízkosti stála kaplnka sv. Anny (v polovici 18. storočia
prestavaná na kostol), pred ktorou
sa nachádzala drevená zvonica,
najskôr s jedným a potom s dvoma
zvonmi. Keď v roku 1774 zvonicu
poškodil požiar, veľký zvon preniesli do kaštieľa a malý zvon umiestnili
na dvoch stĺpoch pred chrámom.12
Ďalší prameň k dejinám objektu
pochádza z roku 1799, pričom ide
o súpis nemeckogrobského obvodu
panstva Kráľová.13 Dozvedáme sa v
ňom opäť niečo o vzhľade kaštieľa.
Vo vrchnom trakte kaštieľa sa podľa tohto súpisu nachádzali priestory
na uskladnenie obilia, v dolnom býval špán (dvorský), mal k dispozícii
tri obytné miestnosti (dve pre seba,
jednu pre rodinu), kuchyňu a tri komory, ubytovanie pre drába tvorila
jedna izba, komora a miestnosť slúžiaca ako kuchyňa. Podľa opisu sa
v jednom rohu budovy nachádzali
trhliny v múre, ktoré si vyžadovali
opravu. V jeho obvode sa nachádzala ďalšia stavba (v roku 1795
bola pokrytá šindľom), ktorá zahŕňala dve izby a veľkú kuchyňu. Ku
kaštieľu prináležali aj stajne, pokryté
šindľom, z ktorých časť bola určená pre dobytok špána (dvorského),
zvyšok pre panské kone. Aj v tomto
období pri nich stála vozovňa, strecha budovy však potrebovala opravu. O studni, stojacej v strede dvora,
sa v prameni píše, že bola murovaná. Za kaštieľom postavili v roku
1792 stodolu pokrytú šindľom (ako
sa konštatuje z dobrého materiálu).
Opatrená bola šiestimi väčšími a troma menšími dverami, jej časť slúžila
na mlátenie obilia. V blízkosti týchto
objektov sa nachádzala panská ovčiareň, príbytok baču pozostávajúci
z dvoch izieb, dvoch komôr, kuchyne
a pivnice pre uskladňovanie mlieka.
Aj strecha tohto objektu si vyžadovala opravu. V ovčiarni bol tiež zriadený príbytok pre drába a pivnica na
skladovanie oleja.
V zbierke pálfiovských máp a plánov uložených v Slovenskom národnom archíve sa zachovali dva plány
veľkogrobského kaštieľa. V prvom
prípade ide o plán kaštieľa a priľahlých hospodárskych objektov, ktorý
je datovaný do roku 1853.14 (obr. 2)
Bol vyhotovený panským geometrom (inžinierom) Jánom Gregorovičom (Janos-Gregorovich). Ako
majiteľ kaštieľa je na pláne uvedený
Ján Pálfi z Erdődu. Plán má rozmery: 58 cm (šírka) x 75 cm (výška). V
prípade kaštieľa išlo o dvojpodlaž-

ný objekt na pôdoryse písmena L,
pričom bol rozdelený prejazdom
na dve časti. Do kaštieľa sa vstupovalo od ulice, vľavo od prejazdu
sa nachádzala menšia časť objektu.
Vchádzalo sa do nej z dvora, jeden
vchod viedol do kuchyne, cez ktorú
sa ďalej prechádzalo do izby a do
dvoch komôr po pravej a ľavej strane. Samostatným vchodom z dvora
bola v tejto časti prístupná ešte ďalšia menšia komora.
V prípade pravej časti objektu
sa z prejazdu dalo vojsť priamo do
jednej komory, okrem toho viedol
ďalší vchod do chodby, z ktorej boli
prístupné ďalšie miestnosti. Chodba viedla po celej dĺžke tejto časti
objektu. Dalo sa z nej vojsť do druhej komory, do izby a do kuchyne,
z ktorej viedli dvoje dvere - jedny
do ďalšej miestnosti slúžiacej pre
účely kuchyne a z tej sa následne
vchádzalo do izby a z nej do komory; druhé dvere viedli do izby. Táto
bola prechodná a dalo sa z nej vojsť
do ďalšej obytnej miestnosti (izby).
Z chodby tiež viedli schody na prvé
poschodie a do pivnice. Na prvom
poschodí kaštieľa sa nachádzalo 12
miestností, prístupných z chodby,
ktorá viedla po celej dĺžke objektu.
Zároveň boli tieto miestnosti prechodné.
V dvorovej časti vľavo pri obvodnom múre sa nachádzal ďalší menší jednopodlažný objekt na
obdĺžnikovom pôdoryse, v ktorom
podľa poznámok na pláne býval poľovník (vadász). Budova pozostávala zo štyroch miestností. Z dvora sa
vchádzalo do kuchyne s ohniskom,

vľavo sa z nej vchádzalo do izby a
vpravo do ďalšej izby, z ktorej bola
prístupná komora. V nej sa nachádzali schody do pivnice.V zadnej
časti dvora vľavo pri obvodnom

múre stála budova, v ktorej boli tri
maštale a vozovňa.
Celý obvod kaštieľa sa rozkladal na ploche 914 štvorcových siah
(32,70 árov).

Obr. 2. Plán kaštieľa a priľahlých budov z roku 1853, zdroj: Slovenský národný archív, Zbierka pálfiovských máp a plánov, inv.č. 662/71.

Obr. 3. Plán budovy veľkogrobského kaštieľa, s. d, zdroj: Slovenský národný archív, Zbierka pálfiovských máp a plánov,
inv.č. 661/71.
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Obr. 4. Kaštieľ na fotografii z roku 1937, zdroj: rodina Vígľašová.
Za kaštieľom sa cez bránu vchádzalo do záhrady (szürüskert – zrejme humno) s rozlohou 3471 štvorcových siah (124,6 árov), v ktorej stála
stodola. Vpravo od záhrady sa nachádzala parcela (s rozlohou 1643
štvorcových siah/ 59 árov), na ktorej
stál príbytok čeľadníka. Išlo o jednopodlažný objekt na obdĺžnikovom
pôdoryse, do ktorého sa vchádzalo
z dvora troma vchodmi. V objekte sa
nachádzali tri izby, dve kuchyne s
ohniskami a štyri komory. Na dvore
stála studňa. V pravej časti parcely
bola umiestnená budova, v ktorej sa
nachádzali maštale. Išlo o pomerne
veľký jednopodlažný objekt na pôdoryse písmena L. Za maštaľami sa
rozprestierala záhrada špána (dvorského) s rozlohou 1368 štvorcových
siah (49 árov).
Druhý zachovaný plán zobrazuje
len samotný veľkogrobský kaštieľ.15
Plán s rozmermi: 91 cm (šírka) x 48
cm (výška) nie je datovaný, avšak
podľa spôsobu jeho vyhotovenia
predpokladáme, že vznikol v rovnakom období ako prvý popísaný plán
a jeho autorom bol taktiež vyššie
spomenutý panský geometer. Na
tomto pláne vidíme vyznačené aj
vykurovacie telesá v troch obytných
miestnostiach. Pri dvoch z nich je
na pláne jasne vidieť, že boli obsluhované z iných miestností (jedno z
chodby, druhé z kuchyne), aby tak
bol poskytnutý väčší komfort bývania tým, ktorí ich užívali. V ľavej časti
plánu je pri komore vyznačený aj záchod. (obr. 3)
V roku 1822 prišlo pre obrovské
dlhy Františka Pálfiho k súdnemu
zátvoru pálfiovských majetkov na
Slovensku (medzi nimi aj panstva
Kráľová), ktorý trval tridsať rokov.
Po otcovej smrti v roku 1852 prevzal
majetky Ján Pálfi,16 ktorý ich oslo58

bodil spod súdneho zátvoru, vyplatil
dlžoby a vytvoril pevne organizovanú správu.Bol posledným mužským
potomkom pezinskej vetvy a ním v
roku 1908 vymrela táto vetva rodu
po meči. Z panstva Kráľová bolo
zriadené v zmysle testamentu Jána
Pálfiho (zo 14. 11.1907, I. bod) proseniorátne zverenstvo rodu (Veľký
Grob však nebol medzi poručenými
majetkami). Toto zverenstvo však
netrvalo dlho, lebo závet súdne
napadla Gabriela Andrášiová, rod.
Pálfiová,17 sestra Jána Pálfiho. Počas sporu, ktorý trval 10 rokov, však
zomrela.18 Spor bol ukončený dohodou dedičov 29.6.1918, uzatvorenou v Budapešti pred verejným
notárom Aladárom Herdym. Ako
zmluvné strany vystupovali piati členovia rodiny Andráši (deti Gabriely
Andrášiovej) a členovia rodu Pálfi,
ktorí boli zastupovaní Jozefom Pálfim.19 Panstvo Kráľová pripadlo na
základe tejto dohody rodine Andrášiovcov. Medzi týmto majetkom sa
nachádzala aj obec Veľký Grob.
Prvá svetová vojna podstatne
zmenila tvár Európy, stáročia existujúca habsburská monarchia sa ocitla
v troskách, na ktorých vznikli nástupnícke štáty, medzi nimi aj Československá republika. Zmenilo sa podstatne i postavenie privilegovanej
vrstvy obyvateľstva, ktorou bola jednoznačne do tých čias šľachta. Ako
jeden z prvých zákonov bol prijatý
zákon o zrušení šľachtictva, titulov a
radov (dec. 1918).
Cieľom prvej pozemkovej reformy bolo uskutočniť zmenu štruktúry
pozemkového vlastníctva v novovytvorenej Československej republike.
Prebiehala v rokoch 1919-1935,
resp. 1939, pričom ju odštartoval
tzv. záborový zákon č. 215/1919 Zb.
z. a n. zo 16. apríla 1919. Týmto zá-

konom bol vyhlásený veľký pozemkový majetok za zabratý s tým, že
štát mohol tento majetok prenajímať
alebo prideľovať. Pod pojmom veľký
pozemkový majetok sa rozumel pozemkový majetok jedného vlastníka
alebo spoluvlastníkov presahujúci
výmeru 150 hektárov poľnohospodárskej alebo 250 hektárov všetkej
pôdy. Zákon súčasne obmedzil pôvodným vlastníkom voľné disponovanie s pôdou. Pozemkovú reformu
riadil Štátny pozemkový úrad v Prahe ako centrálna celoštátna inštitúcia s rozsiahlymi právomocami.20
Pozemková reforma zasiahla aj
pálfiovské majetky, ktoré boli predmetom opísaného sporu dedičov
Jána Pálfiho. Štátny pozemkový
úrad neuznal za platné rozdelenie
majetkov podľa dedičskej dohody,
podľa neho pozostalosť po Jánovi
Pálfim ostala aj po uzatvorení dedičskej dohody v júni 1918 v spoločnom
vlastníctve spoludedičov z rodín Pálfi i Andráši a k skutočnému rozdeleniu majetku prišlo až 29.6.1919, čo
bo-lo už v čase platnosti záborového
zákona. Opatrením č. 60.773/24-I/4
i výnosom č. 74.973/24-II/4 z roku
1924 bolo rozhodnuté, že všetky
nehnuteľnosti po Jánovi Pálfim tvorili jeden súbor, ktorý patril nerozdelene všetkým jeho dedičom a tí
boli z hľadiska záborového zákona
považovaní za spoluvlastníkov. Dedičstvo teda tvorilo jednu záborovú
masu v zmysle záborového zákona.
Následná žiadosť o obnovu konania
zo strany dedičov zo 16.7.1925 bola
zamietnutá.21
Po matkinej smrti sa s najväčšou
pravdepodobnosťou stala majiteľkou
majetkov vo Veľkom Grobe jej dcéra Irma.22 Dokazovala by to aj skutočnosť, že ako patrónka tunajšieho
rímskokatolíckeho kostola darovala
mu v roku 1922 väčší zvon. Nápis
na jeho drieku znie:
DALI MŇA ULIAŤ KŇAŽNÁ A.M./
ESTERHÁZY ROD(ená). IRMA ANDRASSY
FARNÍCI GROBSKÍ A OMLADINA V
ROKU 1922
KU CTI K SV(ätej). ANNE.23
Podľa spomienok pamätníkov
Irma v kaštieli istý čas bývala. Poslednou šľachtickou majiteľkou
kaštieľa bola pravdepodobne Natália Séčéniová (Széchényi), ďalšia z
dcér Gabriely Pálfiovej.24 Dokazovalo by to aj rozhodnutie Štátneho pozemkového úradu v Prahe o vylúčení určitej časti majetkov vo Veľkom
Grobe zo záboru v roku 1927, predpokladáme, že medzi nimi sa nachádzal aj bývalý pálfiovský kaštieľ.
Zo záboru totiž mohli byť vylúčené
tie objekty, ktoré boli právne a hos-

Obr. 5. Kaštieľ v súčasnosti, foto: autorka.
podársky samostatné a neslúžili na
hospodárenie na zabratých nehnuteľnostiach. V takomto prípade malo
ísť o objekty, ktoré sami o sebe tvorili
samostatnú hospodársku jednotku,
ktorá neslúžila k poľnohospodárskej
a lesnej produkcii.25 Podľa sčítania
ľudu z roku 1930 bola Natália majiteľkou domu označeného v popisných hárkoch číslom 1, predpokladáme, že išlo o budovu kaštieľa. V
obci nebývala, zdržiavala sa v Budapešti a tento objekt prenajímala.
V roku 1930 sa v ňom nachádzalo
7 bytov, v ktorých bývali nájomcovia (rodina Marculincová, Kaláberová, Kösziklová, Durčiová, Pešková,
Szaboová Anna a Štreicherová Hermína).26 Podľa údajov v Pamätnej
knihe obce Nemecký Grob v kaštieli
určitý čas sídlil notársky úrad, avšak
nevieme presne, v ktorých rokoch
tomu tak bolo.27 (obr. 4)

Ďalšie informácie o budove
kaštieľa pochádzajú zo správy obvodného notára o hospodárskej situácii v obci z 28. 7. 1942. Uvádza
sa v nej, že v novembri 1939 boli
vo Veľkom Grobe ubytované štyri
rodiny utečencov z Maďarska, ktoré
mali byť pôvodne ubytované v Báhoni. Rodiny sa ubytovali v kaštieli na
svoju zodpovednosť, „lebo stav tejto
budovy je taký, že v nej bývať je životu nebezpečné. ...čiastka strechy
sa zrútila na tejto budove, takže je
obava, že ďalšie poškodenie budovy bude nasledovať. V budove tejto
býva celkom deväť rodín...“ 28
Podľa slov terajších majiteľov
kaštieľ kúpili od obce v 40. rokoch
20. storočia Štefan Szakál (Szakályi) a Mária Bagiová. Nepodarilo sa
nám zistiť, akým spôsobom kaštieľ
prešiel z rúk Natálie do vlastníctva
obce. Budova bola v dezolátnom

stave, predchádzajúci nájomcovia
rozrezali trámy, ktoré tvorili krov
strechy a táto sa, ako to bolo uvedené aj v správe miestneho notára,
zrútila. Prvé poschodie kaštieľa preto rozobrali a zo získaného stavebného materiálu bolo postavených
niekoľko domov v okolí (stoja dodnes). Majitelia potom urobili na objekte novú strechu, podľa datovania
na tráme v sýpke sa tak stalo v roku
1944. V 50. rokoch 20. storočia im
bol kaštieľ skonfiškovaný, jeho časť
slúžila miestnemu JRD ako sklad a
tiež sa v jeho areáli opravovali poľnohospodárske stroje. Rodina, ktorá
kaštieľ kúpila, v ňom naďalej bývala
a platila nájom. Okrem toho tu žila aj
rodina Rigová. Po roku 1968 získala
kaštieľ opätovne do svojho vlastníctva.29 (obr. 5)
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Die Ansicht es Schlosses und seines
Archivale Untersuchung des Schlosgesamten Umfangs wird von zwei aus
ses in Veľky Grob/Deutsch-Eisgrob
Das genaue Jahr, resp. die Zeit der Er- dem Jahre 1853 stammenden erhaltenen
richtung des Schlosses ist nicht bekannt, Plänen belegt, die der herrschaftliche
Landvermesser Ján Gregorovič angeferbei der Untersuchung des Denkmals in
tigt hat. Sie belegen die Dispositionslöden 60er Jahren des 20. Jh. wurde auf der
Grundlage seiner architektonischen Ele- sung des Schlosses, sowie auch weitere
sich in seiner Umfassung befindende Obmente angenommen, dass das Schloss
aus der zweiten Hälfte des 17. Jh. stammt. jekte (Unterkunft des Jägers, Stallungen,
Wagenpark, Scheune).
Gewiss ist allerdings, dass das Schloss
Als 1908 der letzte männliche Nachim 18. Jh. bereits gestanden hat, wie die
komme des Bösinger/Pezinoker Zweiges
Eintragungen in den Urbar der Herrschaft
von Bösing/Pesinok und St. Georgen/Svä- des Geschlechts der Pálfis - Ján Pálfi
týJur, die Quellen zur Kirchengeschichte - verstarb, kam es zu einem lange andauund das Verzeichnis des Bezirks Deutsch- ernden Streit um seine Besitztümer. Letztendlich gelangten die Erben 1918 zu einer
Eisgrob in der Herrschaft Königsaden/
Vereinbarung, auf Grundlage derer der BeKráľova aus dem Jahre 1799 belegen.

sitz in Veľky Grob einschließlich Schloss,
der Familie Andráši zufiel. Nach der Entstehung der Tschechoslowakischen Republik änderte sich die Eigentumsstruktur
des in dem neu entstandenen Staat. Besitzerin des Schlosses wurde in der ersten
Hälfte des 20. Jh. NatáliaSéčéniová, die
Tochter von Gabriela Andrášiová und
eine bestimmte Zeit langsiedelte in ihm
das Notariat. In den 40er Jahren des 20.
Jh. wurde ŠtefanSzakal mit Gemahlin der
Schlossbesitzer und seine Nachfahren
besitzen es bis heute.

Abbildungen
Abb. 1 Beschreibung des Schlosses im
Urbar der Herrschaft Bösing/Pezinok und
St. Georgen/ Svätý Jur aus dem Jahre
1735, Quelle: Slowakisches Nationalarchiv f. Herrschaft Pezinok und Svätý Jur,
Inv. Nr. 377, Schachtel 37.
Abb. 2. Plan des Schlosses und seiner

Abb. 4. Das Schloss auf einer Fotografie von 1937, Quelle: Familie Víglaš.
Abb. 5. Gegenwärtiger Zustand des
Schlosses, Foto: Autorin.
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angrenzenden Gebäude aus dem Jahre
1853, Quelle: Slowakisches Nationalarchiv, Sammlung der Pálfischen Karten
und Pläne, Inv. Nr. 662/71.
Abb. 3. Plan des Schlosses von Veľky
Grob, Quelle: Slowakisches Nationalarchiv, Sammlung der Pálfischen Karten
und Pläne, Inv. Nr. 662/71.
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