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ŠKOLA REMESIEL

Škola tradičných stavebných remesiel
v rámci aktivít AINovy

Historické drevené brány
– zachovanie a údržba

Academia Istropolitana Nova (AINova)
so sídlom vo Svätom Jure už bezmála 20
rokov realizuje vzdelávacie a osvetové projekty, ktoré prispievajú k obnove a rozvoju
kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Východiská a ciele

Inštitúcia získala za svoje aktivity v tejto
oblasti prestížnu medzinárodnú cenu Europa
Nostra.
Škola tradičných stavebných remesiel
je súčasťou dlhodobej kampane AINovy
s názvom Partneri pre dedičstvo, ktorá má
za cieľ prispieť k záchrane a k vhodnej obnove historického stavebného fondu najmä
v Bratislavskom kraji prostredníctvom vzdelávania a osvety.
Obnova historických drevených brán je
prvým školením v plánovanej sérii, ktorá
bude pokračovať školeniami o obnove historických okien, omietok, krovov a ďalších
prvkov tradičnej architektúry v regióne.
Školenia o obnove brán prebiehali v roku
2014 formou obnovy dvoch vybraných drevených brán v centre Svätého Jura.
Súčasťou kampane Partneri pre dedičstvo
je aj odovzdávanie Ocenenia za príkladnú
obnovu realizovaného v spolupráci a s podporou Bratislavského samosprávneho kraja
a Prvej stavebnej sporiteľne. V roku 2014
sa uskutočnil piaty ročník súťaže, v ktorej
boli ocenené príkladne obnovené objekty
tradičnej architektúry v regióne.
Projekty s uvedeným zameraním v posledných rokoch podporil najmä Bratislavský
samosprávny kraj, Rakúske kultúrne fórum,
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Nadácia Tatra banky a v neposlednom rade tiež Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
		

Lucia Gembešová

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

Škola tradičných stavebných remesiel si stanovila za cieľ ukázať, že remeselne opraviť
historický detail, remeselne vyhotovený stavebný prvok či výrobok (konkrétne drevenú
historickú bránu) sa dá kvalitne, a že túto
prácu môžu zvládnuť odborne vyškolení
remeselníci.
Táto iniciatíva vychádza z poznania, že:
– v praxi je nedostatok odborne zdatných,
školených a skúsených remeselníkov,
špecializovaných na opravu a obnovu
historických stavebných prvkov. Remeselníci sú významnou súčasťou celého tímu
zúčastnených profesií a procesu záchrany
a obnovy kultúrneho dedičstva – od nich
vo väčšine prípadov závisí samotný
výsledok,

Celkové ciele školenia:

– dochovaných historických originálov stále
ubúda – je to prípad aj drevených brán,
preto treba zintenzívniť prevenciu práve
údržbou a opravou,

– metód prieskumov a analýz,

– opravy a údržba nie sú vnímané verejnosťou ako prioritné pri starostlivosti o historické stavebné dedičstvo, pretrváva nedôvera a výmena za nový prvok sa považujeza jednoduchšie a modernejšie riešenie.
Škola tradičných stavebných remesiel sa teda
sústreďuje predovšetkým na opravu a údržbu,
na poznávanie historických materiálov, techník a technológií, na poznanie a zvládnutie
práce s tradičnými materiálmi a na zachovanie a šírenie príslušných zručností.
V rámci samotnej prípadovej štúdie je cieľom
prispieť k hľadaniu najlepších postupov – aj
na základe intenzívnej výmeny skúseností –
interdisciplinárnej aj medzinárodnej. 		
				

– záchrana a zachovanie originálov v pôvodnom stave, t.j. uprednostniť remeselné
opravy a konzervovanie stavebno-stolárskych prvkov a mať možnosť zveriť ich
školeným a skúseným remeselníkom.
Účastníci školenia popri získavaní príslušnej
manuálnej zručnosti a osvojovaní si odborných
postupov, získajú ďalšie poznatky týkajúce
sa najmä:
– charakteristiky materiálov – ich opracovávanie, procesy starnutia a zvetrávania,
– historických techník a typológií,
– rozpoznávania porúch a ich prejavov, správnej diagnostiky,
– rozhodovacích procesov – zásahov a posudzovania ich vhodnosti podľa podmienok,
– interdisciplinárnej spolupráce pri stanovovaní správnej diagnózy a následnom stanovení
metodiky, postupu opráv, obnovy.
Toto školenie sa realizuje v kontexte existujúcich medzinárodných dokumentov a iniciatív.
Nadväzuje na skúsenosti už realizovaných
prvých úspešných školení remeselníkov – konkrétne na medzinárodný kurz pre remeselníkov
a odborný seminár Okná a dvere pri obnove
pamiatok, organizovaný Spolkom Banskej
Štiavnice '91 v spolupráci s ďalšími inštitúciami v Banskej Štiavnici v roku 2006. 		
Išlo o kombináciu osvojovania si teoretickometodických princípov a získavania praktických zručností.
		
Andrea Urlandová
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Význam záchrany
historických, autentických umeleckoa stavebno-remeselných výrobkov
Ochrana dedičstva nikdy nebola jednoducho
o minulosti, zdá sa, že je stále dôležitejšou
stratégiou do budúcnosti.
Kultúrne dedičstvo sa v súvisloati s globalizačnými vplyvmi stále viac považuje za
užitočný prostriedok na zmiernenie účinkov
rozvoja, na posilnenie jeho kultúrnej a environmentálnej citlivosti, alebo dokonca na
odolanie nežiadúcemu rozvoju [1].
V posledných desaťročiach sa pojem a chápanie dedičstva významne obohacuje a mení,
začalo zahŕňať čoraz viac druhov a širších
významov. Európa sa postupne otvára iným
kontinentom, čím sa posilnilo chápanie
kultúrneho dedičstva vo svetle kultúrnej
diverzity. Od polovice deväťdesiatych rokov

20. storočia – najmä po konferencii v Nare
a prijatom dokumente o autenticite, sa pod
tlakom odborných diskusií tento pojem spolu
s integritou stal kľúčovým pri hodnotení významnosti kultúrneho dedičstva, a to práve
s prihliadaním na rozmanité kultúrne kontexty vo svete a ich rešpektovanie pri aplikovaní
daného konceptu.
„Hodnota kultúrneho dedičstva spočíva v tom,
že je dokladom – hmotným alebo nehmotným
– aktivít ľudstva v minulosti (čl.1.) a autenticita je meradlom stupňa dôveryhodnosti a presnosti atribútov kultúrneho dedičstva (vrátane
formy a návrhu, materiálu a substancie, využitia a funkcie, tradícií a techník, situovania
a prostredia, ducha a pocitov, a iných faktorov) svedčiacich o jeho význame“ (čl.4.) [2].
Remeselé výrobky boli vždy integrálnou súčasťou stavebného diela. Svedčia o spôsobe
voľby a opracovania materálov, nesú stopy

použitých dobových nástrojov, zručnosti
remeselníkov a dotvárajú architektúru 		
v duchu slohu alebo štýlu.
V histórii poznáme aj príklady architektov,
(napr. Gaudí), ktorí kládli veľmi veľký dôraz
na detaily a práve na umelecko-remeselné
výrobky, ktoré sa stali poznávacím znakom
diela. Tieto výrobky predstavujú „manifestáciu historických, umeleckých a iných kultúrnych vlastností a foriem v ich materiálovej
substancii, v použitých technikách, a tiež
na ich povrchových plochách.
Bez materiálového substrátu, ktorý myšlienky a ciele umelca/tvorcu uvádza do života
a poskytuje im fyzickú podobu, nie je pôvodná
myšlienka umelca/tvorcu reálna“ [3, str.12].
V rámci „materiality“ sú pamiatky nielen
zmaterializovaním duchovného posolstva, ale
tiež dokumentom technických riešení.
ŠKOLA REMESIEL
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Reprezentujú tak technickú skúsenosť a technické poznatky [3]. Medzinárodné stretnutie
expertov na tému materiality konštatuje, že
materialita povrchov sa rešpektuje len vo
výnimočných prípadoch, že dochádza k neustálym stratám. Pre zachovanie detailov má
veľký význam identifikácia ich kultúrneho
významu, ktorý „zahŕňa estetické, historické,
vedecké, sociálne alebo duchovné hodnoty pre
minulé, súčasné alebo budúce generácie. Je
stelesnený v samotnom mieste, jeho hmotnej
podstate, prostredí, využívaní, asociáciách,
významoch, záznamoch, súvisiacich miestach
a predmetoch“ (čl.1.2). Hmotná podstata
je tvorená všetkými materiálmi miesta,
vrátane komponentov, doplnkov, obsahov
a predmetov“ (čl.1.3, Burra Charter) [4].
Odborníci si stále viac uvedomujú, že dochovaných originálov ubúda a najväčšie straty
sa týkajú práve architektonických detailov,
umelecko- a stavebno-remeselných výrobkov,
8
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ktoré sú jednak najzraniteľnejšie, a jednak
najohrozenejšie vplyvmi trendov a meniacich
sa názorov, vkusu a módnych vplyvov.
Takmer všetky medzinárodné charty spomínajú význam pravidelnej údržby pre zachovanie týchto výrobkov. Krakovská charta [5]
v článku 10 vyzýva k potrebe venovať osobitnú pozornosť zlepšovaniu nášho poznania
tradičných materiálov a techník a ich vhodného pokračovania v kontexte modernej spoločnosti ako dôležitej súčasti kultúrneho 		
dedičstva.
Účelom konzervovania historických budov
a pamiatok je „zachovať ich autenticitu
a integritu, vrátane vnútorných priestorov,
zariadenia a dekorácie podľa ich pôvodného
vzhľadu“ (Krakovská charta čl. 6.).
Táto charta v preambule upozorňuje na existenciu identít a kultúrnej rôznorodosti
v Európe, ako aj na význam komunity – jej

kolektívnej pamäte a uvedomovania si minulosti, pričom jednotlivé prvky jej dedičstva
sú nositeľmi mnohých hodnôt meniacich
sa v čase. Snaha o záchranu historických architektonických povrchov, ako aj historických
komponentov ako sú dvere, okná, atď., 		
sa na medzinárodnej úrovni rozvinula v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Podľa
dokumentu vytvoreného medzinárodným tímom odborníkov bude aj najcitlivejší konzervačný prístup zlyhaním, ak práve tieto súčasti
nebudú rovnocenne rešpektované. „Všetky
historicky relevantné komponenty musia byť
zachované (a opravené) pokiaľ to je len možné.
Ak musia byť vymenené, treba použiť komponenty rovnakého typu“ [6, Statement IV].
Z medzinárodných dokumentov a chárt teda
vyznievajú princípy, v súlade s ktorými je potrebná vedomá ochrana originálov, pôvodných
súčastí architektúr, a to aj keby boli nedokonalé, opotrebované, či mali patinu.

Všeobecné ustanovenia Charty ICOMOS na
ochranu historických drevených konštrukcií
prijaté v Mexiku v roku 1999 [7] sú veľmi
dobre aplikovateľné aj na drevené brány.
Najmä kapitola o zásahoch jasne uvádza podstatné princípy správneho prístupu:
primárnym cieľom každého zásahu má byť
zachovanie historickej autenticity a integrity;
uprednostniť treba tradičné prostriedky; snažiť
sa dosiahnuť reverzibilitu, umožnenie ďalších
prác v budúcnosti – neporušiť stopy; historické systémy vidieť ako celok. K oprave, resp.
náhrade charta uvádza, že drevo na výmenu
treba použiť so zohľadnením relevantných
historických a estetických hodnôt; remeselnícke a stavebné technológie, nástroje a stroje by
mali, pokiaľ je to možné, byť zhodné s tými,
ktoré boli použité pôvodne; nové časti majú
byť vyhotovené z toho istého druhu dreva alebo, ak je to vhodné, dreva lepších vlastností;
nové časti by mali byť rozlíšiteľné od existu-

júcich; nové časti by mali byť označené, aby
boli v budúcnosti identifikovateľné.
Je žiadúce zachovať, opravovať, konzervovať
a reštaurovať pôvodné prvky a detaily. Len
chýbajúce alebo už príliš poškodené prvky či
ich časti možno podľa odborného posúdenia nahrádzať, a to v duchu citovaných dokumentov.
Pri všetkých zásahoch a údržbe, kde vzhľadom
na stupeň ochrany a preskúmané hodnoty prvku
či budovy nie je nevyhnutná práca reštaurátora,
by mala existovať možnosť využitia skúseností
školených špecializovaných remeselníkov.
1. Heritage and Globalization Edited by Labadi, Sofia
and Long, Colin. Routledge London and New York,
2010, s. 11.
2. The Riga Charter on Authenticity and Historical
Reconstruction in Relationship to Cultural Heritage,
2000. www.altes-rathaus-hale.de/dokumente_17asp.
3. Hammer, Ivo: Materiality. In: Materiality. Proceedings of the International Symposium on the Preservation of Modern Movement Architecture. Museum

mesta Brna a HőrnemannInstitut, 2009, s. 12. ISBN
978-80-86549-54-5.
4. a.The Burra Charter: The Australia ICOMOS
Charter for Places of Cultural Significance.
Guidelines: Cultural Significance. 1999, str.12.
ISBN 09578528 0 0. 			
b.The Burra Charter: The Australia ICOMOS
Charter for Places of Cultural Significance, 2013,
s.2. ISBN 09578528 4 3 http://australia.icomos.
org/wp-content/uploads/The Burra Charter 2013
Adopted 31.10.2013.
5. The Charter of Krakow 2000 / Principles for Conservation and Restoration of Built Heritage. www.lecceworkshop.unile.it/Downloads.Th., 2009, s. 2-3.
6. Recommendations of the Course Participants on the
Conservation of Historic Facades, Statement IV. In:
Architectural Surfaces / Conservation and Restoration of Plastered Facades. Bundesdenkmalamt Arbeitshefte zur Baudenkmalpflege, Kartaue Mauerbach.
Wien, 1997, s. 42-43. ISBN 3-901858-00-8.
7. International Charters for Conservation and Restoration; Monuments and Sites I, ICOMOS 2004,
s. 156-157.
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Typológia
charakteristika
hodnoty
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Svätý Jur, Horné predmestie

Svätý Jur, Prostredná ul.

Tradičný význam brány a vstupného otvoru

kým ochranu známeho, obývaného priestoru,
oddeleného múrom od nepoznaného vonkajšieho sveta. Zároveň brána slúžila ako sprostredkujúce médium, komunikačný kanál,
miesto, ktoré umožňovalo kontakt medzi
priestorom „pred“ a priestorom „za“.

Vstupný otvor a jeho výplň patrí k najstarším typom stavebných konštrukcií.
Archaickosť a význam zdôrazňujú aj hlboké
symbolické konotácie, ktoré sa k vstupu
a priestoru s ním súvisiacemu viazali v tradičných kultúrach staroveku a stredoveku.
Niečo z toho dodnes prežíva v rôznych zvykoslovných prejavoch.
Brána predstavovala materiálny prechod
a zároveň hranicu medzi svetom vonkajším
a vnútorným, verejným a súkromným, sakrálnym a profánnym, medzi svetom civilizácie a svetom prírody.
Slovo brána, česky brána, poľsky brama,
všeslovanský spoločný základ slova súvisiaci
so slovesom „brániť“, naznačuje pôvodný
význam prvku, ktorý súvisel najmä s ochrannou funkciou. Mal zabezpečovať predovšet-

Súčasný význam
historických drevených brán
Výplne vstupných otvorov rôznej typológie
(brány, dvere, vráta, výkladce) predstavujú:
a/ významnú súčasť architektonického dedičstva, b/ dokument úrovne tradičného remesla
v regióne (stolárskeho, tesárskeho, rezbárskeho, zámočníckeho, kováčskeho, sklenárskeho...), c/ dokument dobového výtvarného
prejavu. Vďaka vyšším užívateľským nárokom, menej trvanlivému materiálu a zmeneným estetickým kritériám patria drevené
architektonické prvky k najohrozenejším
a užívateľmi najviac atakovaným prvkom.

Svätý Jur, Bratislavská ul.

Problematika ich ochrany a pamiatkovej
obnovy je najfrekventovanejšia a častokrát
najkonfliktnejšia.

Kultúrno-historické pamiatkové
hodnoty drevených brán
Okrem funkčnej a estetickej hodnoty,
význam drevených brán ako pamiatkových
objektov spočíva v ich historickej hodnote
ako z technického a konštrukčného hľadiska, tak z hľadiska veku. K tomu sa pripája
stupeň autentičnosti, hodnota jedinečnosti,
historickej pôvodnosti a originality, ovplyvňujúce aj hodnotu génia loci historickej
lokality a jeho emocionálneho pôsobenia
na návštevníkov mesta.
Umelecko-historické hodnoty spočívajú
okrem úrovne umelecko-remeselného
spracovania celku a detailov s uplatnením
výtvarných (drevených, kovových, sklenených, maliarskych, grafických, sochárskych)
ŠKOLA REMESIEL
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Svätý Jur, Prostredná ul. 32

Svätý Jur, Prostredná ul. 60

Zvlaková konštrukcia brány na Prostrednej 32

Rámová konštrukcia brány na Prostrednej 60

prvkov a ornamentu, aj v štýlovom stvárnení
a ikonografii. Jedným z dôležitých kritérií pamiatkovej umelecko-historickej a architektonicko-historickej hodnoty je hodnota kontextu brány s architektúrou objektu, najmä jeho
fasády: štýlová jednota, resp. heterogenita
detailu brány a portálu, v ktorom je osadená,
a celku fasády, ich vzájomná kompatibilita
(štýlová, slohová, kompozičná, farebná...).

Drevené brány vo Svätom Jure

jeho segmentu i stlačeného oblúka, architektonizovaných archaickejším kamenným portálom, alebo novodobejším (od 19. storočia)
v omietke. Z hľadiska typológie sa v meste
objavujú všetky tradičné typy historických
konštrukcií:

V tomto zmysle je pridanou hodnotou štýlová jednota architektonickej úpravy fasády
domu č. 32 a portálu s pôvodnou bránou (na
Prostrednej ulici vo Sv. Jure, kde sa konala
Škola remesiel). Je to výraz zachovanej jednotnej koncepcie poslednej neorenesančnej
štýlovej vrstvy, ktorá sa pozitívne zapísala
do stavebných dejín predmetného objektu.
V tejto súvislosti inak pôsobí fasáda domu
č. 60, ktorej bránu osadili v štýlovo staršom
portále sekundárne, a teda je pravdepodobne
transferom z iného objektu v meste.
12
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Jedným z výrazných architektonických
prvkov, ktoré formujú charakter mestskej
pamiatkovej rezervácie Svätý Jur a prepožičiavajú jej starobylý a malebný výraz,
sú drevené historické brány, ktoré dominujú
na mnohých fasádach vinohradníckych
a remeselníckych domov. Svojím počtom,
konštrukčnou a štýlovou variabilitou a
uplatnením výtvarného detailu predstavujú
pozoruhodnú kolekciu stavebných prvkov,
dokumentujúcich úroveň tradičných remesiel,
súvisiacich so stavebnou činnosťou v mestečkách a obciach situovaných na úpätí Malých
Karpát medzi Bratislavou a Trnavou.

Typológia drevených brán 		
vo Svätom Jure
Drevené brány vo Svätom Jure sú osadzované do vstupných otvorov s rovným prekladom i klenutým záklenkom v tvare polkruhu,

a/ zvlakové (jednovrstvové, dvojvrstvové
so zvislými doskami spájanými priamo,
alebo na drážku a pero),
b/ rámové s kazetami,
c/ hybridné (kombinácia zvlakovej s rámovou konštrukciou).
Okrem toho sa objavujú sekundárne konštrukčné varianty (plné, so svetlíkom,
so svetlíkom s presklenými krídlami)
s rôznymi kombináciami členenia (dvojkrídlové, trojkrídlové so samostatnou bránkou
pre peších) a rôzne lokálne varianty uplatnenia dekorácie s väzbou na dobový slohový
kánon alebo štýl miestnej dielne.

Svätý Jur, Prostredná ul. 32

Lokálne analógie opravených brán
Predmetné brány domov č. 32 a 60 reprezentujú dva základné typy konštrukcie
– kombinovanú (zvlakovú s hybridným motívom kazetovania) a rámovú.
Zvlaková konštrukcia mladšej dvojkrídlovej brány domu č. 32 je síce z vývojového
hľadiska archaickejšia a konštrukčne robustnejšia, ale usudzujúc podľa štýlovej charakteristiky, ju zhotovili niekedy v poslednej
štvrtine 19. storočia. Nejedná sa o čistú
jednoduchú zvlakovú konštrukciu, ale hybridnú – z pohľadovej strany s dekoratívnou
aplikáciou prvkov, konštrukčne evokujúcich
rámovú konštrukciu (dekoratívne využitie
subtílnych kazetových rámov).
Pozoruhodným detailom vstupného priestoru, ktorý priamo nesúvisí s bránou je dvojica
kovových liatinových „okopníkov“ v tvare
baraních hláv. Takmer identickú bránu

Svätý Jur, Prostredná ul. 40

Svätý Jur, Prostredná ul. 60

s bránou domu č. 32 na základe uplatnenia
podobnej kompozície a drobných dekoratívnych motívov predstavuje dom č. 40
vo Svätom Jure. Analogické príklady brán,
ktoré boli vyhotovené pravdepodobne rovnakou stolárskou dielňou sa nachádzajú
vo Svätom Jure na rovnakej ulici aj v domoch
č. 36, 10, 7.
Druhú bránu na dome č. 60 opravovanú
v rámci Školy remesiel, ktorá je sekundárne
osadená vo vývojovo staršom, ranobarokovom
bosovanom kamennom portáli, je možné na
základe tvarovania kaziet rámovej konštrukcie
a ornamentálnych prvkov datovať do poslednej štvrtiny 18. storočia. Priamo v meste je
možné nájsť konštrukčne a tvarovo analogické
výplne, aj keď v novších kópiách, v portáloch
bývalého piaristického kostola vo Svätom
Jure. V rámci širšieho regiónu sú obdobné
výpravnejšie brány doložiteľné na bývalých
mestských šľachtických palácoch v blízkych

Bratislava, Kapitulská ul.
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Bratislava, Františkánske nám. (Mirbachov palác)

Svätý Jur, ul. Doktora Kautza (Kostol sv. Trojice)

politicko-administratívnych a cirkevnosprávnych centrách v Bratislave (Mirbachov palác,
objekty bývalých kanonií na Kapitulskej ulici
a inde) a Trnave (brána bývalého kláštora jezuitov a inde).

bola typická kombinovaná konštrukcia.
Z interiéru bola osadená zvlaková konštrukcia,
z pohľadovej strany rámová vrstva, alebo vrstva pribíjaného doskového pokryvu. Prepájanie
sa prevádzalo podľa obdobia a výtvarného
zámeru. Pri pribíjaní kovovými klincami
sa počítalo s optickým účinkom rastra z pohľadovej strany. Súčasťou brán na panských
a mestských stavbách boli osobitné dvere pre
osoby, čo sa rozšírilo aj na výstavnejšie domy
do vidieckeho prostredia.

Historické svätojurské drevené brány
v umelecko-historických súvislostiach
Približne od začiatku 17. storočia sa v stredoeurópskom regióne všeobecne rozšírené základné konštrukčné varianty drevených brán
(zvlaková, rámová a kombinovaná) opakujú
a dlhodobo pretrvávajú. Ich použitie vždy
záviselo od funkcie výplne (na požiadavke
pevnosti, bezpečnosti, ochrany pred počasím)
a od sociálnej a typologickej príslušnosti samotných stavieb. Zvlaková konštrukcia prežívala dlhšie vo vidieckom prostredí a postupne
bola vytláčaná do hospodárskych objektov
(stodoly). Pre najpočetnejšie rozšírené slohové
barokové, klasicistické brány do prejazdov,
14
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Modra, Dolná ul.

Na výtvarný charakter brány a výber konštrukcie vplývala aj sociálna príslušnosť
a movitosť majiteľa i typologická zameranosť a účel stavby. V prípade Svätého Jura
a ďaľších mestečiek a obcí na úpätí Malých
Karpát sa jednalo o brány meštianskych
domov a domov roľníckeho a roľníckoremeselného charakteru, ktorých obyvatelia
sa živili predovšetkým vinohradníctvom.
Pezinok, Kollárova ul.

Hainburg, Rakúsko

Neusiedl am See, Rakúsko

Charakter architektúry svätojurských domov
a ich brán sa v tomto zmysle nevymyká typológii a charakteru domov v historických
sídlach tých regiónov v rámci stredoeurópskeho priestoru, ktorých urbanizmus a architektúru poznačila vinohradnícka kultúra:
oblasť stredného Podunajska, Dolného Rakúska (Wachau, Weinviertel), Burgenlandu
(oblasť okolo Neziderského jazera), južnej
Moravy, Záhoria (Skalica a okolie) a inde.

preferovaných konštrukčných a výtvarných
motívov (vejár, radiálne usporiadanie oválu,
vertikálny raster v parapetoch, spôsoby pribitia profilovaného doskového pokryvu dverí...), kováčskych a zámočníckych kovaní,
atď., sú svedectvom spoločného slohového
umelecko-historického vývoja, vychádzajúceho zo spoločných koreňov stavebnej
kultúry stredoeurópskeho regiónu. Drevené
brány zo Svätého Jura a ďaľších miest
a obcí juhozápadného Slovenska sú jej
nedeliteľnou súčasťou.

Regionálnu identitu týchto lokalít okrem
charakteristickej kultúrnej vinohradníckej
krajiny spolu formuje charakteristická architektúra vinohradníckych domov s viacosovými, jedno- a dvojpodlažnými fasádami
vinohradníckych domov, ktorým dominujú
veľké historické vstupné brány do prejazdov. Drevené brány ako významné prvky
architektúry v jednoduchšom i zložitejšom
prevedení, uplatnením regionálne typických
detailov, používaním súdobých regionálne

Hainburg, Rakúsko

Použitá literatúra:
ŠKABRADA, Jiří: Konstrukce historických staveb. Argo
Praha: 2003, s.395. ISBN 80-7203-548-7

Pezinok, Kollárova ul.
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Pravidelná údržba
jej význam
a filozofia
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Preventívna prehliadka strešnej krytiny (školenie ProMonumenta).

Filozofia prístupu k údržbe 		
a obnove pamiatok
Spôsob nazerania na zásahy do pamiatok
a akceptovanie novodobých zásahov sa vyvíja.
Vodítko v tejto situácii poskytujú medzinárodné charty a iné dokumenty. Medzi najvýznamnejšie a najrešpektovanejšie patrí Benátska
charta z roku 1964.
V článku 4 sa uvádza, že ochrana pamiatky
vyžaduje stálu údržbu. Ďalej v článku 10
oprávňuje aj použitie moderných technológií,
ale až vtedy, ak vyčerpáme možnosti tradičných postupov, ktoré sa ukážu ako nevhodné.
Pritom musia byť moderné technológie overené výskumom aj skúsenosťami s ich použitím.
Nové technológie sa pri obnove historických
budov často ukázali ako nevhodné a zlé skúsenosti vedú v súčasnosti k renesancii a znovuobjavovaniu pôvodných postupov.

Prednáška nemeckého odborníka Johannesa Moslera počas Školy remesiel
- názorná ukážka používania produktov na báze ľanového oleja

Napríklad v 70. a 80. rokoch 20. storočia boli
v širokom meradle používané pritopožiarne nátery historických krovov, dnes na dreve pozorujeme deštrukčný proces, tzv. rozvlákňovanie,
ktoré je nezvratné.
Použitie impregnácie s obsahom gumy na
fasády a kamenné prvky viedlo k veľkým deštrukciám, pretože voda, pokiaľ prenikla pod
impregnáciu, nemohla sa odparovať a poškodila štruktúru muriva. Kamenné murivá sa často
injektovali betónovými zmesami, čo z dôvodu
rozdielnej tepelnej rozťažnosti viedlo k praskaniu a odlupovaniu pôvodného kameňa.
Všetky podobné skúsenosti inšpirujú k väčšiemu záujmu o tradičné technológie, ktorých
účinok bol preverený stáročiami, ak nie tisícročiami. Táto tendencia je výrazná napríklad
v Čechách, kde môžeme často počuť tézu,
že pamiatka by sa mala opravovať postupom,
ktorým bola postavená.

Na Slovensku vznikla pod záštitou ICOMOS
(medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá
ochranou kultúrneho dedičstva) takzvaná
Banskoštiavnická výzva, ktorá vyzýva k propagácii hodnôt tradičného remesla, remeselnej
zručnosti, k vzdelávaniu mladej generácie
v remeslách, tiež s použitím verejných médií,
a k podpore aktivít, ktoré by zaručili udržanie
a odovzdávanie remeslených vedomostí
a zručností.
V priebehu 20. storočia, aj vplyvom sociálnych
zmien v spoločnosti a častých zmien vlastníctva pamiatok na Slovensku, sa postupne
vytrácala povinnosť pravidelnej údržby a starostlivosti. Namiesto malých investícií umiestnených cielene a včas, vlastníci pamiatok
radšej čakajú na veľké dotácie štrukturálnych
fondov EÚ alebo štátnej podpory, pričom mnohé pamiatky zatiaľ zanikli. Pritom by mala byť
údržba stavieb rovnako prirodzená ako napríklad údržba trávnika, či fyzického zdravia, ktorú
ŠKOLA REMESIEL
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dedičstva organizoval tematicky zamerané školenia pre remeselníkov venujúcich
sa opravám historických domov. Historické
stavebné remeslá ožívajú aj pri konzervácii
ruín hradov, ktorá sa odborne profiluje aj pod
záštitou združenia Zachráňme hrady.

Johannes Mosler - nemecký odborník na obnovu
historických okien a brán

Produkty na báze ľanového oleja používané v rámci
školenia pri obnove historických brán vo Svätom Jure

nikto nespochybňuje. Údržba historických
objektov je špecifickejšia v tom, že musí často
odolávať tlaku veľkých stavebných producentov, ktorí zasycujú trh novými materiálmi
a technológiami spolu so silným marketingom.
V tejto situácii sa len veľmi ťažko presadzujú
historické technológie a znovuobjavujú zabudnuté tradičné remeslá. Napriek tomu vzniklo
už aj na Slovensku niekoľko iniciatív a remeselných workshopov, ktoré sa podujali šíriť
osvetu aj v tejto oblasti.

kde nezáujem ľudí a slabá dostupnosť odborných remeselných služieb vedú k postupnému
vytrácaniu sa historického stavebného detailu
a prvkov zo stavieb.

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

Pre mnohých ľudí je jednoduchšie nahradiť
napríklad starú bránu, dvere či okná novými
štandardnými prvkami, ktoré sa na historické
stavby nielenže nehodia, ale často spôsobia
i následné problémy (napr. zmena mikroklímy
v dome). Pod najväčším tlakom modernizácie
je najmä obyčajná historická zástavba v obciach a mestečkách, ktorá nie je pamiatkovo
chránená, ale predsa formuje charakter a identitu miesta. Zachovanie historických stavieb
a stavebných prvkov, ich primeraná oprava
a údržba je tiež spôsob, ako nestratiť stáročiami
formovaný genius loci – ducha miesta.
Škola tradičných stavebných remesiel ideovo
nadväzuje na aktivity Spolku Banskej Štiavnice ´91, ktorý v lokalite svetového kultúrneho

V celosvetovom, resp. európskom meradle
je najvýznamnejšou preventívno-údržbovou
iniciatívou holandská organizácia Monumentenwacht, ktorá vznikla v roku 1973. Na začiatku bola jednoduchá myšlienka, že pravidelná
údržba je lacnejšia ako komplexná obnova.
Dvaja priatelia – architekti, začali organizovať
dôkladné prehliadky technického stavu objektov, okrem technickej správy vykonávali
aj drobné opravy. Postupne presvedčili viac
a viac vlastníkov historických objektov, aby
si túto službu objednali, a dnes existuje 		
v Holandsku viac ako 300 dvojčlenných tímov inšpektorov a pravidelné prehliadky sa
vykonávajú na 95% kultúrnych pamiatok. Idea
Monumentenwacht sa rozšírila aj do ďalších
krajín, ako napríklad Belgicko, Nemecko, Veľká Británia, Dánsko, a v nedávnom období aj
Maďarsko a Rakúsko. V každej krajine sa táto
myšlienka adaptovala na miestne podmienky.
Asi najťažším momentom trvalej udržateľnosti
myšlienky je finančný model organizácie.
V Holandsku polovicu nákladov hradia formou
ročných poplatkov vlastníci pamiatok a druhú
polovicu poskytuje samospráva jednotlivých
provincií.
Na Slovensku sa podobnú iniciatívu podarilo
začať realizovať v roku 2014 pod názvom
Pro Monumenta – prevencia údržbou (www.
promonumenta.sk), na pôde Pamiatkového
úradu SR. Tri tímy zaškolených špecialistov
vykonávajú preventívne prehliadky pamiatok,
realizujú základné ukážky údržby (výmena
škridiel, oplechovaní, čistiace práce) a vypracovávajú podrobné technické správy pre majiteľov. Údaje sú elektronicky archivované
v databázovom systéme.
ŠKOLA REMESIEL
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Technické problémy
dochovaných brán
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Technické problémy dochovaných brán
Najviac poškodené bývajú najmä mechanicky
namáhané časti brány, alebo časti vystavené
zvýšenému pôsobeniu vlhkosti. Najbežnejšie
poškodenia sú však spôsobené bežným opotrebovaním a dlhodobým zanedbávaním údržby,
prípadne provizórnymi neodbornými opravami
poškodených častí.
Kovania brány bývajú poškodené najčastejšie.
Príčinou je jednak opotrebovanie najviac namáhaných častí (pántov, kovových tŕňov toční,
haspier) a jednak korózia. Často sa pôvodné
kľučky a zámky nezachovali a boli nahradené
novšími.
Poškodenie drevenej konštrukcie je bežné najmä vplyvom vlhkosti a následnému napadnutiu
drevokaznými hubami. Najväčší rozsah takéhoto typu poškodenia je v spodnej časti brány,
pri dlažbe a v styku drevených častí so zavlhnutým murivom (zárubňa brány). Poškodenie

drevokazným hmyzom môže mať rôzny rozsah, ktorý sa dá najlepšie zistiť až pri oprave.

lemujúce kazety, prekrývajúce styky krídel
brán, ozdobné terčíky, rezbárske dekorácie).

Mechanické poškodenie dreva spôsobené používaním je bežné v exponovaných a namáhaných častiach brány (styk krídel brány, spodná
hrana krídel, nosné prvky drevenej konštrukcie, okolie kľučky a zámku). Tu dochádza k
okopom, odštiepeniu či praskaniu dreva. Občas
sa vyskytnú i atypické poškodenia spôsobené
nárazom predmetu do brány. V bráne na Prostrednej 60 boli objavené po odstránení tmelu
dva priestrely a v dierach i zaseknuté projektily.

K poškodeniu brán dochádza i neodbornou
údržbou či opravou. Pri odstraňovaní starého
náteru boli v minulosti používané benzínové
horáky, ktoré pri neopatrnom použití opálili
farbu až do zuhoľnatenia dreva. Následne,
pri odstraňovaní zuhoľnatenej časti za použitia
drôtených kefových kotúčov dochádzalo
k nadmernému obrúseniu povrchu brány
a profilácie jednotlivých prvkov.

Pukliny spôsobené rozsušením dreva sú častým poškodením najmä na povrchu brány.
Vyskytujú na hojne na kazetách a tiež v stykoch dvoch dosiek. Ak takáto prasklina nie je
opravená, umožňuje prienik dažďovej vody
do dreva a jeho ďalšie poškodenie.
Brány s bohatšou skladbou dekoračných prvkov a rezbárskou výzdobou majú bežne poškodené alebo chýbajúce časti tejto výzdoby (lišty

Ničím výnimočným nie sú ani dodatočné úpravy užívateľmi brány, pri ktorých boli napríklad
do veľkého krídla vyrezané menšie vstupné
dvierka, alebo vyrezaný otvor pre vkladanie
pošty. Tiež sú to provizórne opravy poškodených častí pridaním dodatočného spevňujúceho
materiálu – dosiek, vrutov, klincov. Takéto
úpravy a opravy často spôsobia ďalšie problémy, zhoršujúce celkový technický stav brány.
ŠKOLA REMESIEL
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Ako začať
Ste majiteľmi historickej brány? Potrebuje
opravu? Pýtate sa, čo všetko a v akom poradí budete potrebovať?
Na začiatku by mala stáť úvaha, či si vystačíte len s malou údržbou, alebo brána
potrebuje „generálku“. Vyskúšajte si, ako
sa dá otvárať, či sú na prvý pohľad kovové
časti skorodované, v akom stave je povrch
brány. Sústreďte sa na kritické miesta, ktoré
sú v kontakte so zemou. Pokiaľ by ste sa na
to necítili sami, poproste o prvú obhliadku
niekoho skúsenejšieho vo svojom okolí.
Ďalšie otázky sú z oblasti pamiatkovej
ochrany. Je váš dom národnou kultúrnou pamiatkou? Nachádza sa v pamiatkovej rezervácii alebo pamiatkovej zóne? Ak je odpoveď negatívna, môžete sa venovať samotnej
práci, ak ale bude pozitívna, musíte osloviť
aj príslušný krajský pamiatkový úrad.

Spracovanie zámeru
Zámer obnovy môže mať aj písomnú podobu. Zhrniete si základné informácie o bráne,
ujasníte si, čo s bránou chcete robiť a aký
má byť výsledok.
Prílohou zámeru je grafický výkres zameranie.
S takouto dokumentáciou sa môžete obrátiť na pamiatkový úrad alebo ju poskytnúť
remeselníkom na vypracovanie cenových
ponúk.
V prípade brány vinohradníckeho domu na
Prostrednej ulici č. 32 vo Svätom Jure
(je situovaný v pamiatkovej rezervácii), ktorá v našej príručke slúži ako príklad, zámer
obnovy (metodiku) a zameranie vypracoval
architekt-pamiatkár, metodiku upresnila
pamiatková výskumníčka a podrobné podmienky obnovy určil v rozhodnutí krajský
pamiatkový úrad.

Táto metodika obsahovala základné historické a slohové údaje o bráne a fasáde objektu, popis technického stavu a poškodení,
návrh umelecko-remeselnej obnovy, ako aj
výslednej podoby brány.

Spolupráca s odborníkmi
Oblastí, ktorých sa takáto obnova týka,
je viac a pravdepodobne si nevystačíte
s jedným odborníkom, či majstrom.
Aké sú teda ich kompetencie?
Najviac o veku brány, jej historickom
kontexte a slohovom zaradení vám povie
historik umenia, respektíve pamiatkár, ktorý
sa zaoberá pamiatkovými výskumami.
Určiť presný dátum zhotovenia brány
dokáže však až archívny výskum, pokiaľ
sa v ňom nájde príslušný doklad.
Dendrochronológia, ako exaktná veda na určenie veku, potrebuje presný počet letokruhov a zachovaný podkôrny letokruh, čo je
jednoduché v prípade krovovej konštrukcie
alebo stropných trámov. Na bránach väčšinou takéto vzorky nemáme kde odobrať.
Pamiatkár, metodik z krajského pamiatkového úradu, vám vydá rozhodnutie k zámeru
obnovy brány a mal by poskytnúť základné
informácie o pamiatkovej hodnote brány
aj o metodike jej obnovy. Úloha štátnej pamiatkovej ochrany je však v súčasnosti viac
v polohe kontrolného a dozorného orgánu.
Pokiaľ je dom národnou kultúrnou pamiatkou, je možné požiadať aj o finančnú dotáciu na zameranie brány, prípadný projekt,
výskumy či posudky, ale aj na jej remeselnú,
prípadne reštaurátorskú obnovu.
O reštaurovaní hovoríme v prípade mimoriadne výtvarne hodnotnej brány, reštaurátorské práce však nie sú predmetom tejto
publikácie.

Zameranie brány môže vyhotoviť v podstate
ktokoľvek, geodet, stavebný inžinier, architekt alebo študent technickej školy. Rozdiel
je len v dôkladnosti a presnosti práce.
Najviac o technickom stave brány vám
povie stolár. „Zohnať“ však stolára, ktorý
by bol skutočným odborníkom na poctivú
obnovu historickej brány nie je ľahké a na
Slovensku ich je len niekoľko. Pomôžu vám
referencie a internet. Najlepšie je presvedčiť
sa o kvalite práce na vlastné oči na už realizovaných bránach.
Pokiaľ ste v úlohe vlastníka, táto príručka
vám poskytne možnosť kontrolovať jeho
prácu; pokiaľ ste sám remeselníkom, môže
byť návodom pracovného postupu.
Ďalšie participujúce remeslá sú zámočníctvo a kováčstvo. Okrem opravy kovových
prvkov budete možno potrebovať aj niektoré
chýbajúce prvky doplniť.

Potrebné stanoviská
Ak objekt, na ktorom idete obnovovať bránu, nie je národnou kultúrnou pamiatkou ani
sa nenachádza v pamiatkovej rezervácii alebo pamiatkovej zóne, nebudete potrebovať
stanovisko pamiatkového úradu. Môžete sa
rovno pustiť do práce. Konzultácia s pracovníkom pamiatkového úradu vám však môže
poskytnúť cenné informácie (prípadne dobré
referencie).
Ak je objekt v pamiatkovom území, je nutné
obrátiť sa na príslušný krajský pamiatkový
úrad so zámerom obnovy, ku ktorému úrad
vydá rozhodnutie. Ako sme uviedli, všetky
úpravy objektov, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkymi vyžadujú rozhodnutie
krajského pamiatkového úradu. Údržba stavieb a kultúrnych pamiatok je zmieňovaná
predovšetkým v „stavebnom“ a „pamiatkovom zákone“.
ŠKOLA REMESIEL
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Ohlasovacia povinnosť sa podľa § 55 ods. 2
zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov vyžaduje
pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje
sa do nosných konštrukcií stavby, nemení
sa spôsob užívania stavby a neohrozujú
sa záujmy spoločnosti; pri udržiavacích
prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu
stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej
vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá
je kultúrnou pamiatkou.
Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je
potrebné ani ohlásenie, sú najmä opravy
fasády, opravy a výmena strešnej krytiny,
výmena odkvapových žľabov a podobne.
Ako však už bolo spomenuté, výnimku tvoria kultúrne pamiatky, pri údržbe ktorých

je potrebné postupovať v zmysle zákona
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon), § 32.

Obnova kultúrnej pamiatky 		
a úprava nehnuteľnosti
– (1) Obnova kultúrnej pamiatky (ďalej len
obnova) podľa vyššie spomínaného zákona je súbor špecializovaných umeleckoremeselných činností a iných odborných
činností, ktorými sa vykonáva údržba,
konzervovanie, oprava, adaptácia alebo
rekonštrukcia kultúrnej pamiatky alebo
jej časti s cieľom zachovať jej pamiatkové
hodnoty. Obnovou na účely tohto zákona
sa rozumejú aj činnosti, ktoré nepodliehajú ohláseniu ani povoleniu podľa osobitného predpisu.

pamiatkovému úradu predložiť žiadosť
o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy.
Hranica toho, ktoré práce je možné vykonávať na kultúrnych pamiatkach, nie je
v zákone úplne presne stanovená.
Snahou zákonodarcov bolo ochrániť všetky,
aj zatiaľ skryté pamiatkové hodnoty (napr.
nástenné maľby skryté pod mladšími nátermi), preto je rozsah udržiavacích prác vyžadujúcich komunikáciu s príslušným krajským pamiatkovým úradom veľmi široký.
Je dôležité komunikovať s krajským pamiatkovým úradom najmä v prípadoch, keď zasahujeme do stavebnej podstaty konštrukcií
a meníme ich vonkajší vzhľad.

– (2) Pred začatím obnovy je vlastník kultúrnej pamiatky povinný krajskému
ŠKOLA REMESIEL
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Postup obnovy
brán
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Svätý Jur, Prostredná ul. 32

Obnova brány na Prostrednej ul. č. 32

Podrobnejšia obhliadka

Prvá obhliadka

Pri podrobnejšej obhliadke prejdeme detailne celú bránu, do výkresu zamerania
si farebne značíme poškodenia drevených
a kovových prvkov.

Prvá obhliadka brány slúži na prvé zoznámenie sa s jej konštrukciou, s nosnými a výplňovými prvkami. Prezradí nám, ako funguje
jej otváranie, či priliehajú dverné krídla, či
všetky mechanizmy sú tiež v prevádzke.
Na prvý pohľad si tiež všimneme, ktoré časti
sú pôvodné, ktoré doplnené, a ktoré úplne
chýbajú. Niektoré dekoračné lišty majú
bohaté profilácie, iné boli nahradené zjednodušenými profilmi, alebo dokonca chýbajú.
Brána, ako mnohé iné diela, má za sebou
svoju históriu a je tvorená kombináciou
pôvodných a novodobých prvkov. Napríklad
sa nám dochovala vzácna mosadzná klasicistická kľučka z doby vzniku brány,
ale niektoré závesy a petlice sú už súčasné.

Medzi typické poškodenia patria narušenia
povrchových vrstiev, červotoč, hrdza, praskliny a podobne.
Najviac poškodené sú dolné časti brány vystavené dažďu a snehu. Potrebné je preveriť
aj stav zárubne, ktortorej časti sú ťažšie
prístupné, pretože boli prekryté zateplením
muriva. Dosky kaziet sú rozsušené a vytvárajú medzi sebou škáry. Niektoré opravy
v minulosti boli neodborné, jednotlivé časti
brány a dekorácie sú pripevnené iba klincami alebo skrutkami.
Profilácie prvkov sa strácajú po neodbornom
hrubom obrúsení povrchu, prípadne po opá-

lení až do zuhoľnatenia dreva. V zlom stave
je napríklad rezba hlavičky pilastra. Mnohé
terčíky v rohoch kaziet sú polámané alebo
celkom chýbajú.
So skalpelom môžeme zistiť aj pôvodnú
farebnosť, predovšetkým na ťažšie prístupných miestach, ktoré neboli mechanicky
očistené. V súvislosti s farebnými vrstvami
fasády dokáže pamiatkár výskumník určiť
aj farebné úpravy v rôznych slohových obdobiach.
Po podrobnej obhliadke už je zhruba jasný
rozsah nutných výmen, a teda aj časový odhad prác na oprave. V skutočnosti však býva
rozsah poškodenia takmer vždy väčší, čo sa
väčšinou ukáže až po demontáži brány a odstránení náterov. Naoko súvislý povrch môže ukrývať odhnité a spráchnivené dutiny.
V profile krídiel brány sú vidno tvarové
zmeny dosiek spôsobené rozsušením dreva.
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Vybrané metodické zásady

Zameranie a zdokumentovanie

Demontáž brány

– Ponechať vzorku historických vrstiev povrchových úprav in situ ako dokument;

Účelom zamerania je poskytnúť podklad pre
zaznamenávanie poškodených častí, rozsahu
potrebných výmen a doplnkov. Tento grafický záznam slúži aj pre priebežnú vzájomnú
komunikáciu.

Prvky, ktoré môžeme, demontujeme 		
na zavesenej bráne (napr. novodobú poštovú
schránku). Potom opatrným spôsobom zložíme krídla brány do horizontálnej polohy
na drevené podpery („kozy“). V prvom
rade je potrebné odstrániť všetky kovania,
kľučku a zámok. Postupne demontujeme
dekoračné časti. V niektorých prípadoch sa
môžu rozpadať, preto ich opatrne zabalíme,
tiež ich môžeme provizórne spojiť lepiacou
páskou, prípadne inak.

– Farebné riešenie brány konzultovať
s odborníkom;
– Používať tradičné nástroje a materiály;
– Používať staré, dobre vysušené drevo,
ktoré je stabilné a nepracuje.

Komunikácia a spolupráca
Vzájomná komunikácia môže pomôcť predchádzať mnohým zbytočným nedorozumeniam, zároveň je dôležitá pre ujasnenie
si ďalšieho postupu. Každý z dotknutých
odborníkov, či už historik umenia, architekt,
remesleník alebo vlastník ako užívateľ,
vie prispieť vedomosťami a skúsenosťami
k výsledku, s ktorým budú všetci spokojní.
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Je potrebné zamerať aj stavebný otvor
a všetky súvisiace prvky, v tomto prípade
napríklad kovové okopníky.
Našou pomôckou pri zameraní je aj ortogonálna fotografia (kolmý pohľad na bránu)
a jej následné prekreslenie v grafickom
programe do čiarovej podoby.
Detaily konštrukcie a niektoré dekoračné
prvky sú prístupnejšie až po ich demontáži.

Pri vyťahovaní klincov používame rôzne
typy páčidiel, podkladáme si ich však podložkou, aby sme neotlačili drevo.
Pri demontáži zaznačujeme ďalšie spresňujúce údaje o poškodeniach farebne do výkresu zamerania. Prvky si môžeme ceruzkou
označovať, aby sme predišli problémom
pri skladaní.

Odstraňovanie náterov
Pri starších oknách a dverách býva pôvodný náter výlučne na báze ľanového oleja,
pokiaľ nebol v minulosti odstránený. Staré
olejové nátery majú chrastavý povrch.
Medzi týmto náterom a modernými nátermi
nedochádza k previazaniu. Nedajú sa však
pri čistení oddeliť, preto musíme odstrániť
všetky nátery.
Je výhodou, ak sa na dreve zachoval pôvodný olejový náter, ktorý sa v porovnaní
so syntetickými nátermi dá jednoducho po
zahriatí odstrániť. Aj neskoršie syntetické
nátery sa ľahšie odstraňujú, ak je pod nimi
pôvodný olejový náter.
Nemusíme však dosiahnuť úplne čistý
povrch. Zvyšky starého olejového náteru
vypĺňajú škáry a póry na povrchu a s novou
olejovou farbou sa ľahko previažu.

Na prácu nie je vhodné chemické odstraňovanie náterov, ako napríklad lúhovanie
hydroxidom sodným. Nepoužívame ani
pieskovanie, ktoré zbrusuje aj hrany profilov. Najmä mäkšie ihličnaté drevo je na
metódy čistenia viac citlivé.
Na odstraňovanie farieb používame mechanické škrabky v kombinácii s teplovzdušnou
pištoľou alebo infračerveným žiaričom
zo vzdialenosti cca 4-8 cm. Efektívny postup si vyžaduje istú prax. Používame teplovzdušné pištole s možnosťou nastavenia teploty. Teplotu nastavíme tak, aby sa uvoľnila
farba, ale nedochádzalo k páleniu dreva.

profilov na dverách a podľa potreby ich
priebežne dobrusujeme. Farbu oškrabávame
v smere vlákien dreva.
Po očistení je vhodné povrch prebrúsiť brúsnym papierom s rôznym zrnom, ktorý
je vhodné obaliť okolo dreveného hranolu.
Na rovných plochách môžeme opatrne
pokračovať hoblíkom.

Teplý vzduch nátery zmäkčí a oddelí ich
od dreva. Zvyšky náterov ihneď odstraňujeme škrabkami. Spálené alebo zoškvarené
zvyšky odstraňujeme brúsnym papierom.
Škrabky môžeme na brúske vybrúsiť 		
do rôznych tvarov, podľa jednotlivých
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Stanovenie rozsahu poškodení
Až demontáž brány na jednotlivé časti a ich
očistenie ukážu skutočný rozsah poškodení,
vďaka ktorému vieme upresniť aj náklady
a čas potrebný na opravu. Drevo zbavené
náterov odhalí poškodenia červotočom 		
aj tesárikom.
Časti dreva poškodené hnilobou alebo drevokazným hmyzom – tesárikom a červotočom,
je potrebné nahradiť. Rozsah poškodenia je
niekedy potrebné preveriť i sondami, nakoľko
často nie sú viditeľné na povrchu.
Dekoratívne časti na hrubo očistíme na mieste,
kým sú upevnené. Potom ich demontujeme,
dočistíme a poškodené časti opravíme.

Kovové prvky

je procesom oxidácie. Ovplyvňuje ho teplota,
vlhkosť a agresívne zložky prostredia.
Obdobne, ako sa vyvíjala brána a jej drevené
časti, menili sa, resp. dopĺňali aj mechanizmy
jej zatvárania. Pri rozoberaní môžeme naraziť
na skrytých miestach aj na zvyšky starších náterov. Tieto informácie sú cenné pre poznanie
historického vývoja aj pre plánovaný farebný
výraz po oprave.
Kovové prvky brány sa opatrne rozoberú.
V prípade, že sú skorodované, je potrebné hrdzu odstrániť a prvky ošetriť vrstvou ochranného náteru. Hrubšie vrstvy korózie odstránime mechanicky kladivkom a drôtenou kefkou.
Pokiaľ je jadro prvku zachované a prvok je
funkčný, môže sa stabilizovať odhrdzovačom,
po zaschnutí natrieť olejom a olejovou farbou
na kov. Ak je prvok nefunkčný, je treba vyrobiť kópiu.

Železo je kov, ktorý v atmosferických podmienkach ľahko podlieha korózii. Hrdzavenie
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Poznáme viacero spôsobov odstraňovania
koróznych vrstiev (chemické, mechanické,
elektrochemické). Opieskovanie tryskami
je dôkladné, umožňuje meniť velkosť a tvar
abraziva, vďaka čomu sa očistia aj záhyby
a ukážu jemné profilácie.
Lúhovanie v roztoku hydroxidu sodného slúži
na odstránenie farebných vrstiev a nečistôt
z povrchu kovových prvkov. Po vybratí
z lúhového kúpeľa treba prvok poriadne umyť,
prípadne pôsobenie lúhu neutralizovať v roztoku vody a octu. Lúh je silne leptavý, je teda
treba dbať na bezpečnosť pri práci a ochranu
životného prostredia.

Náhrada poškodených častí dreva
V miestach neopraviteľného poškodenia
použijeme nové vložky z dreva. Drevo musí
byť odležané, dobre vysušené, podľa možnosti
rovnakého druhu, farby a kresby.

Poškodené časti dreva sú odstránené až
na zdravé jadro, ku ktorému je možné prilepiť,
prípadne inak prichytiť novú vložku.
Rezné plochy, ktorými sa vkladajú nové vložky, by mali byť šikmé, s ostrým uhlom, aby
lepšie prenášali namáhanie. Šikmá plocha
je zároveň väčšia ako kolmá v prípade spoja
„na tupo“, a umožňuje tak väčšiu odolnosť pri
namáhaní zlepených prvkov z ťahu na šmyk.
Tenké medzery medzi doskami vypĺňame
vkladaním napílených plochých líšt. Menšie
diery a uvoľnené suky vypĺňame pripravenými drevenými valčekmi, ktoré vlepíme dnu
a odrežeme na úrovni povrchu.

Náhrada chýbajúcich prvkov
Chýbajúce dekoratívne prvky boli nahradené
novými kópiami. Zložitejšie vyrezávané
prvky boli opravené a zakonzervované.
ŠKOLA REMESIEL
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Oprava zárubne
Po preverení stavu zárubne sme v našom
prípade museli konštatovať, že spodné časti
sú vplyvom zemnej vlhkosti úplne spráchnivené. Takéto situácie nastávajú v uzavretých
priestoroch, odkiaľ nemá voda možnosť
odparenia. Zvýšená trvalá úroveň vlhkosti
podnieti rast drevokazných húb a drevokazného hmyzu. Moderné nátery zvyšujú
nepriedyšnosť povrchu a vlhkosť nemá kam
z dreva unikať. Za normálnych okolností majú vonkajšie dvere vlhkosť 12-14%.
Rozsah poškodenia zárubne je oveľa väčší,
než sa pôvodne predpokladalo. Je preto potrebné vymeniť takmer celú stojku zárubne.
V prípade takýchto náhlych zistení sa môže
stať, že nemáme k dispozícií vhodné drevo
(vysušené, v dostatočnom profile).
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Z toho dôvodu siahneme po lepenom profile, ktorý je bežne komerčne dostupný
a vyhovuje pevnostným nárokom. Doplnené
časti spojíme s pôvodnou zárubňou vrutmi.
Hlavičky vrutov zahĺbime a prekryjeme drevenými valčekmi. Ich konce osekáme dlátom
a zabrúsime.

Lepenie
Prvky spolu lepíme bežne dostupným
disperzným lepidlom na drevo triedy D3,
ktoré je odolné voči vlhkosti. Je to overená
náhrada tradičných glejov.
Smer vlákien vlepovaného dreva má zodpovedať pôvodnému.

nevytvorili nevhodné odtlačky. Medzi doštičku a svorku môžeme vložiť aj brúsny
papier, aby sa nešmýkala. Treba kontrolovať
aj rám svorky, aby sa neotlačil do dreva
pri uťahovaní.
Povrch vlepenej vložky a pôvodného dreva
zarovnáme najprv hoblíkom a potom brúsnym papierom do hladka.

Pred lepením je vhodné povrch prvkov
zbaviť nečistôt. Používa sa roztok liehu
a vody v pomere 1:3. Takáto zmes má dobré
zmáčacie vlastnosti a odstraňuje i prípadné
zamastenie. Aplikuje sa rozprašovačom
na povrch lepených plôch, ktoré je následne,
podľa potreby, možné mechanicky dočistiť
štetcom. Pred nanesením lepidla je potrebné
nechať povrch uschnúť.
Po nalepení stiahneme spoj stolárskymi
svorkami, čeľuste musia byť odseparované
vhodnou doštičkou tak, aby sme na dreve
ŠKOLA REMESIEL
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Tmelenie
Malé povrchové škáry môžeme vytmeliť.
Účelom tmelenia je zabrániť vode vnikať
do hĺbky materiálu škárami, prípadne vyrovnať povrchové nerovnosti. Tmeliť môžeme
aj výletové dierky po drevokaznom hmyze.
Tmelenie je však potrebné používať v čo najmenšom množstve a všade, kde je to možné,
škáry a praskliny vypĺňať drevom. Tmel je
vhodný na hlboké a úzke pukliny, v širších
by sa časom rozsušil a popraskal.
V našom prípade je použitý bežný sklenársky
tmel na olejovom základe, ktorý je kompatibilný s použitými farbami na báze ľanového
oleja.
Po základnom pretmelení je povrch brány
jemne prebrúsený. Brúsny papier odstráni
nadbytočný tmel a zarovná povrch okolo
vytmeleného miesta.
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Nie je vhodné používať polyuretánové tmely,
na ich spojoch s pôvodným drevom môže
kondenzovať voda. Rozdielne typy tmelov
majú rozdielne vlastnosti, ktoré sa prejavujú
pri nanášaní v závislosti od veľkosti otvorov,
zosychaní, odolnosti voči vode, brúsení
a schopnosti prekrytia farbou.
Ak chceme dosiahnuť viditeľnú kresbu dreva
transparentným náterom, nie je vhodné vôbec
tmeliť. Tmel síce príjma farbu, ale inak ako
drevo.

Osadenie brány
Hotové dverné krídla ešte pred záverečnou
povrchovou úpravou náterom osadíme
do zárubne, aby sme preverili ich funkčnosť.
Je potrebné skontrolovať, či sedia a dajú sa
zatvárať po znovuosadení kovania. 		
V prípade potreby ich môžeme ešte upraviť.

Nátery
Na náter používame produkty na báze ľanového oleja. V minulosti to bol široko používaný
tradičný spôsob ochrany dreva. S rozmachom
chemického priemyslu však boli ľanové oleje
a farby vytlačené na okraj záujmu.
Dnes je potrebné túto tradičnú technológiu
znovu objavovať. Opätovne sa začína používať v škandinávskych krajinách a v Nemecku. Tento spôsob ošetrenia je pritom generáciami osvedčený, šetrný k drevu a z dnešného
pohľadu aj šetrný k životnému prostrediu.
Výhodou farieb a lakov so syntetickými riedidlami, ktoré vytlačili olejové farby na okraj
záujmu, je rýchlejší proces schnutia a tiež,
že sa dajú nanášať aj striekaním. Olejová farba v porovnaní so syntetickou dlhšie schne,
no pomalšie schnutie súvisí s jej vyššou pružnosťou a tým i trvácnosťou. Olejové farby sú
dlho pružné a pracujú spoločne s drevom, nie

sú tak náchylné na praskanie ako farby syntetické. Poskytujú takto drevu lepšiu ochranu.
Prvý náter realizujeme ľanovým olejom lisovaným za studena. Za studena lisovaný olej
má lepšiu schopnosť preniknúť do štruktúry
dreva ako fermež. Takto získaný ľanový olej
je aj čistejší a neobsahuje drobné nečistoty,
ktoré sa do oleja dostanú pri priemyselnom
– chemickom spracovaní oleja. Ľanový olej
drevo konzervuje a chráni proti vode.
Olej schne asi tri dni v závislosti od vonkajšej
teploty a prúdenia vzduchu. Olej sa nanáša
štetcom. Neobsahuje ešte pigment a teda ani
ochranu pred UV žiarením. Z vnútornej strany je možné bránu ponechať aj bez krycieho
náteru. Pokiaľ by sme takto ošetrené drevo
ponechali vystavené UV žiareniu, získalo by
striebristo-sivú patinu, známu zo šindľových
striech. Ak sa prebytok oleja odstraňuje textíliou, prípadne papierovými obrúskami,

je potrebné ich následne namočiť do vody
alebo uložiť do kovovej nádoby s vekom.
Môže totiž dôjsť ku samovznieteniu a následnému požiaru.
Na zaschnutý olejový náter sa nanesie prvý
farebný náter. V našom prípade je použitý
okrový odtieň farby. Tento odtieň zodpovedá
vzorke pôvodného náteru nájdeného pod
štítkom kľučky počas rozoberania a čistenia
brány.
Prvý náter ukáže nerovnosti a chyby, ktoré je
potrebné opraviť, zatmeliť. Následne sa celý
povrch jemne prebrúsi. Po zaschnutí druhého
náteru sa realizuje tretí náter, do ktorého je
možné pridať na slnku zrejúci ľanový olej
(zhruba v 5% objeme). Tento dodá farbe lesk
a predĺži jej životnosť.
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Údržba
Údržba nám dokáže významným spôsobom
predĺžiť životnosť brány a ušetriť náklady.
Náter olejovou farbou má, keď je nový, mierne lesklý povrch. Na miestach vystavených
poveternostným vplyvom, najmä vďaka pôsobeniu UV žiarenia zmatnie, olej ako pojivo
zoxiduje, ale pigment zostáva. Tento proces
v závislosti od polohy brány trvá asi 5 rokov.
36
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Pôvodnú kvalitu je však možné ľahko získať
späť pretretím čistým ľanovým olejom, ktorý
doplní chýbajúce pojivo. Pri opakovaných náteroch olejom nedochádza k vrstveniu farby
a nie je teda potrebné nátery prebrusovať.
Pokiaľ by sme údržbu úplne zanedbali, časom
by kvôli vyprchaniu oleja začala pigmentová
zložka farby práškovatieť. Tento jav môžeme
pozorovať na starých oknách a bránach.

Svätý Jur, Prostredná ul. 60

Obnova brány na Prostrednej č. 60
Obnova brány na Prostrednej č. 60, ktorá
sa uskutočnila počas druhého pokračovania
Školy remesiel, prebiehala vo veľkej miere
podobne, ako obnova brány na Prostrednej
č. 32. Oproti bráne na Prostrednej č. 32 bolo
však nutné doplniť niektoré chýbajúce časti.
Chýbajúce prvky boli vyrobené na základe
analógie so štýlovo a typovo podobnými

bránami v regióne. Umelecký kováč zhotovil
novú kľučku a haspry, ktoré nahradili novodobé. Kovania boli zbavené hrdze opieskovaním a proti ďalšej korózii ošetrené ich rozžeravením a ponorením do olejového kúpeľa.
Na základe analógie bola vyrobená aj profilovaná krycia lišta styku stredných dvierok
s krídlami brány, ktorá lemuje dvierka po
obvode a pokračuje i nad nimi, kde kryje styk
oboch krídel brány. Nanovo boli vybetóno-

vané základové pätky, na ktorých je osadená
točňa brány.
Analýzou vzorky dreva bolo zistené, že brána
je vyrobená zo smrekového dreva. Poškodené
a chýbajúce časti sa dopĺňali starým, dobre
vysušeným smrekovým drevom. Na opravu
spodnej časti brány poškodenej vlhkosťou
bol použitý červený smrek, ktorý lepšie odoláva pôsobeniu vlhkosti.
ŠKOLA REMESIEL
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Vrchná hrana brány bola nadstavená novou
časťou tak, aby sa doplnila medzera medzi
horným oblúkom portálu a bránou. Brána
bola totiž prenesená z iného domu a nový
portál, do ktorého bola osadená, nevypĺňala
úplne.
Doplnené boli i okopné dosky v spodnej
časti brány, pre zvýšenie odolnosti proti
poškodeniu.
Farebnosť brány bola určená odborníkmi
na základe analógií s prihliadnutím na plánovanú farebnosť fasády domu po jeho obnove.

Záver
Tradičné technológie preukázali svoju opodstatnenosť a pri zabezpečení základnej
údržby môžeme konštatovať, že sa podarilo
predĺžiť životnosť brány aj korigovať
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mnohé nedostatky a chyby z predchádzajúcich opráv.
Brány boli opravené pod vedením majstra odborníka na obnovu historických okien
a brán a pri ich obnove boli zaškolení ďalší
remeselníci – stolári.
Vďaka realizácii školenia v centre mestskej
pamiatkovej rezervácie vo Svätom Jure
sa obnova oboch brán tešila neustálemu
záujmu obyvateľov a obnovené brány naďalej slúžia ako pozitívny príklad pre ďalších
majiteľov historických objektov.

Cenový prehľad

Náklady na celkovú obnovu brány

Výroba novej brány

Nižšie uvedené cenové kalkulácie boli
vypracované jednak na základe obnovy
dvoch brán, realizovaných počas školení
v roku 2014 vo Svätom Jure, jednak vychádzajú z porovnania cien novovyrobených
brán v regióne v nedávnom období, ktoré sú
veľkosťou, členením a spracovaním podobné bránam obnoveným počas školení.
Obe brány obnovené počas Školy remesiel
mali väčší rozsah poškodenia a bola preto
nutná komplexná obnova zahŕňajúca výmenu veľmi poškodených a doplnenie chýbajúcich častí.

Náročnosť obnovy brány závisí od jej stavu.
Dlhodobo neudržiavaná brána s väčším
rozsahom poškodení bude prácnejšia 		
na obnovu a bude vyžadovať odborný
prístup skúseného majstra. Niekedy je nutné
odstrániť nevhodné zásahy z predchádzajúcich opráv (syntetické nátery, časti poškodené od opaľovania a čistenia, provizórne
doplnenie chýbajúcich častí, výmena
poškodených alebo nevhodných kovaní
a zámočníckych prvkov).
Výsledná cena za obnovu závisí od rozsahu
poškodenia a potreby nutných opráv, a tiež
od cenovej ponuky konkrétneho dodávateľa.
Dodávateľa je potrebné vyberať na základe
dobrých referencií – kvalitných realizácií
obnovy. Rozhodujúca je skúsenosť
a znalosti, od ktorých závisí výsledná kvalita realizácie.
Kvalitne obnovená brána s následnou pravidelnou údržbou pokojne prežije aj niekoľko
generácií majiteľov bez potreby ďalšej
obnovy.

Cena novej brány sa odvíja najmä od použitého dreva, kvality materiálu, náročnosti
spracovania a detailov. Taktiež je vecou
ponuky od konkrétneho dodávateľa.

Náklady na údržbu brány
Pravidelná údržba, ktorá môže byť realizovaná aj svojpomocne, je najefektívnejším
spôsobom ochrany brány. Je najmenej finančne náročná a dlhodobo udržateľná.
Ak sa drobné poškodenia (povrchu, detailov) odstraňujú priebežne, dá sa predísť väčším poruchám a nutnosti väčšej a finančne
náročnej opravy.
Olejový náter sa dá „oživiť“ jednoduchým
pretretím ľanovým olejom raz za 3 až 6
rokov. Olej sa z náteru pôsobením UV
žiarenia stráca a farba tak prichádza o svoje
spojivo. Pretretie náteru olejom tieto straty
nahradí, farebný náter stabilizuje a dodá mu
pôvodný jas.
Náklady na údržbu - rámcový rozpočet:
Ľanový olej, 5 litrov – 40 €
Ľanová farba, 1 liter – 34 €
Pracovné pomôcky a materiál (rukavice,
štetce, tmel, atď.) – 30 €
Náklady na prácu – 150 €

Náklady na výrobu novej brány:
4.000-6.000 € v závislosti od použitého
materiálu (dreva) a náročnosti detailu.
Aj na nové brány je z hľadiska dlhodobej
údržby vhodné použiť náter z ľanového
oleja a ľanovú farbu.
Tento ekologický, na prírodnej báze založený náter sa dá dlhodobo a nenáročne
udržiavať. V prípade potreby je ho možné
jednoduchým nahriatím z povrchu dreva
šetrne odstrániť.
Súčasné syntetické materiály sú z hľadiska
obnovy náročnejšie a ich zloženie sa neustále vyvíja, čo môže spôsobiť problémy
pri nanášaní na staršie nátery.

Náklady na obnovu – rámcový rozpočet:
Ľanový olej, 5 litrov – 40 €
Ľanová farba, 2 litre – 68 €
Drevo na opravu – 120 €
Drobný materiál
(spojovací materiál, lepidlo, tmel, brúsny
papier, atď.) – 100 €
Náklady na prácu - podľa rozsahu poškodenia
(majster stolár, kováč...) – 1.500-3000 €
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Zoznam vyškolených remeselníkov
Pavol Fraňo, Tedex s.r.o., Bratislava				
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Juraj Peržo, Mgr., Modra					

juraj.perzo@gmail.com

Michal Augustín, Svätý Jur					

misop30@gmail.com

Martin Šusták, Martin Šusták - CRAFT, Modra		
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+421 903 574 260

Martin Krúpa, Ing., DREVODOM Orava, s.r.o., Žilina		

krupson@gmail.com

Michal Pružinec, ATYP PRUŽINEC, s.r.o., Bratislava		

pruzinec@stonline.sk

Ivan Farárik, Mgr., Pro Monumenta			

fararique@gmail.com

Jaroslav Hrivnák, Ing. arch., Pro Monumenta		

jaero.hrivnak@gmail.com

Andrej Ivan, Ing. arch., Pro Monumenta			

andrej.ivo@gmail.com

Kristína Némethová, Euroarch, s.r.o., Bratislava		

kristina.euroarch@gmail.com

Gabriel Novosádek, ARTUR O.Z., Hrubý Šúr			

g.novosadek@gmail.com

Ondrej Orčík, Pro Monumenta				

ondrej.orcik@gmail.com

Lukáš Rohárik, Banská Štiavnica				

rohariklukas@gmail.com

Viktor Šima, Banská Štiavnica				

rohariklukas@gmail.com

Daniela Zacharová, Mgr., Pro Monumenta			
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O autoroch
Andrea Urlandová, Doc. Ing. arch. PhD., pôsobí v Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry STU v Bratislave. Venuje sa problematike obnovy
architektonického dedičstva a vedie aj Laboratórium farby. V minulosti pracovala v pamiatkovej praxi v rámci ateliéru obnovy pamiatok na Bratislavskom hrade. V zahraničí pôsobila ako vedúca Programu architektonického reštaurovania v ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property), ako odborná
koordinátorka programu Maestro Course (tradičné stavebné a umelecké remeslá) - Venice European Centre for the Trades and Professions of the Conservation of Architectural
Heritage, ako aj v ďalších špecializovaných medzinárodných interdisciplinárnych vzdelávacích programoch v zahraničí i na Slovensku, určených profesionálom z praxe. Prednášala
na mnohých odborných podujatiach, má obsiahlu publikačnú činnosť. V publikácii spracovala kapitoly 1, 2, a je tiež editorkou publikácie.
Magdaléna Kvasnicová, Doc. PhDr., PhD., absolventka FF UK v Bratislave, historička umenia a architektúry, pôsobí na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulty architektúry STU v Bratislave. Je držiteľkou osvedčenia MK SR o odbornej spôsobilosti na vykonávanie umelecko-historického, architektonicko-historického a urbanisticko-historického výskumu. Vypracovala pamiatkové výskumy najmä v Banskej Štiavnici, Bratislave, v Žiline a inde. Je autorkou Zásad pamiatkovej ochrany PR Banská Štiavnica
a Kalvária (2005). Prednáša na vedeckých a odborných podujatiach doma i v zahraničí, publikuje vo vedeckých a odborných časopisoch (Životné prostredie, Architektúra & urbanizmus, ARCH, Pamiatky a múzeá, Monumentorum tutela, AL-FA, a i.). Je spoluautorkou niekoľkých knižných publikácií. Pre publikácii pripravila kapitolu č. 3.
Pavol Ižvolt, Ing. arch., PhD., pôsobí na Pamiatkovom úrade SR v rámci nového projektu preventívnej údržby pamiatok – Pro Monumenta. V roku 1999 získal „Master degree
in Conservation of Monuments and Sites“ v Medzinárodnom centre R. Lemaira pre pamiatkovú starostlivosť v belgickom Leuvene. V rokoch 2006-2013 pôsobil na Ministerstve
kultúry SR v oblasti koncepčného rozvoja ochrany pamiatok, legislatíve a aplikovaných programoch (napr. projekt obnovy pamiatok s pomocou nezamestnaných). Zastupoval
Slovensko v oblasti pamiatok v Rade Európy a v UNESCO. Témou jeho dizertačnej práce na FA STU bola „autenticita v pamiatkovej obnove“. Prednáša a publikuje na odborných
seminároch a konferenciách na Slovensku a v zahraničí. Pre túto publikáciu spracoval kapitoly 4, 5, 6, 7.
Ľubomír Grega, Bc., vyštudoval odbor muzeológie so zameraním na konzerváciu múzejných a galerijných zbierok na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, keď už predtým
absolvoval pomaturitné štúdium podobného zamerania v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. V súčasnosti sa špecializuje na obnovu a opravu historických okien, brán
a dverí. Spolupracuje s odborníkmi na obnovu a reštaurovanie drevených stavebných prvkov ako na Slovensku, tak i v zahraničí. Podieľal sa na obnove a reštaurovaní historických
okien a dverí v Banskej Štiavnici a okolí, i v mnohých významných historických objektoch v Európe. Vo Svätom Jure viedol dve školenia zamerané na techniky obnovy historických drevených brán. V publikácii participoval na kapitolách 4, 5, 6, 7.
Lucia Gembešová, Mgr., absolventka FF UK v Bratislave, odbor estetika a anglický jazyk a literatúra, jedna z prvých absolventiek medzinárodného programu Academie Istropolitany Novy (AINova) zameraného na ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva. Od roku 2013 pôsobí vo vedení AINovy. Venuje sa najmä tvorbe vzdelávacích programov súvisiacich
s ochranou a rozvojom kultúrneho dedičstva, konzultačnej činnosti v oblasti manažmentu kultúrneho dedičstva, participatívnemu strategickému plánovaniu miestneho a regionálneho rozvoja. Spolupracovala na príprave viacerých výstav a publikácií v oblasti ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva. Na tejto publikácii pracovala ako editorka.
Michal Škrovina, Ing. arch., vyštudoval Fakultu architektúry STU v Bratislave so zameraním na obnovu architektonického dedičstva. Počas ďalšieho postgraduálneho štúdia
sa tejto téme i naďalej venoval a spoznávanie kultúrneho dedičstva bolo cieľom i viacerých študijných ciest do zahraničia. Od roku 2009 pracuje v občianskom združení Academia
Istropolitana Nova na pozícií projektový manažér a venuje sa hlavne projektom z oblasti prezentácie a popularizácie kultúrneho dedičstva a tradičnej architektúry. Podieľal sa tiež
na posudzovaní projektov uchádzajúcich sa o ocenenie Europa Nostra. V publikácii participoval na kapitolách 4, 5, 6, 7, 8.
Johannes Mosler, renomovaný stolár - reštaurátor, špecializujúci sa na obnovu a konzerváciu drevených stavebných prvkov a konštrukcií s použitím tradičných techník, pričom na konzerváciu drevených povrchov používa ľanový olej lisovaný za studena a farby vyrobené na báze ľanového oleja. Okrem praktickej obnovy poskytuje
jeho firma Mosler & Münchow GmbH v Oberzeuzheime, Nemecko, poradenstvo a odborné semináre pre laikov i profesionálov, organizuje praktické školenia a letné
školy zamerané na obnovu okien a dverí. Za svoj mimoriadny prínos pre remeslo v oblasti pamiatkovej starostlivosti bol niekoľkonásobne vyznamenaný. Participoval
na príprave a vedení školení zameraných na techniky obnovy brán vo Svätom Jure.
Hubert Labisch, reštaurátor a stolársky majster pôsobiaci v oblasti pamiatkovej starostlivosti. Rodinná firma Schreinerei Labisch s viac ako storočnou tradíciou
sa popri inej činnosti zameriava na obnovu a reštaurovanie historických brán, dverí i nábytku. Pre školu remesiel pripravil prednášku o historických bránach 		
a o zásadách ich obnovy, ako aj o úlohe remeselníkov v procese údržby a obnovy.
Helena Bakaljarová, absolventka Strednej umeleckopriemyselnej školy v Bratislave so zameraním na fotografiu a propagačné výtvarníctvo. Od roku 1997 pracuje v občianskom
združení Academia Istropolitana Nova a venuje sa najmä projektom zameraným na prezentáciu a popularizáciu kultúrneho dedičstva a tradičnej architektúry. Podieľala sa na grafickom a fotografickom spracovaní publikácie.
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Poďakovanie na záver
Academia Istropolitana Nova vyslovuje úprimné poďakovanie
–– Johannesovi Moslerovi za spoluprácu pri príprave školení, za poskytnutie informatívnej výstavy prezentujúcej problematiku ochrany
a údržby drevených prvkov s využitím produktov na báze ľanového oleja, i za ochotné sprostredkovanie svojich poznatkov a vedomostí
počas Školy remesiel;
–– Hubertovi Labischovi za poskytnutie informácií, kontaktov a materiálov súvisiacich so systémom vzdelávania v oblasti tradičných
stavebných remesiel v Nemecku;
–– Ľubomírovi Gregovi za príkladné vedenie školení remeselníkov, za finalizáciu opravy oboch brán vo Svätom Jure, a tiež za odbornú
spoluprácu a poskytnutie konzultácií k technikám obnovy pre publikáciu o obnove historických brán;
–– Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava za aktívnu pomoc a súčinnosť pri príprave a realizácii obnovy brán v pamiatkovej
rezervácii Svätý Jur;
–– Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky, odboru preventívnej údržby pamiatok Pro Monumenta, za podporu a spoluprácu 		
v súvislosti s realizáciou prednášok jesennej časti Školy remesiel;
–– Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky za poskytnutie finančnej dotácie na realizáciu projektu;
–– Prvej stavebnej sporiteľni, a. s. za poskytnutie finančného daru na spolufinancovanie projektu;
–– vlastníkom domov, ktorí boli ochotní poskytnúť a sprístupniť svoje súkromné priestory pre remeselníkov počas školení a obnovy brán,
ako aj pre široké publikum počas úvodných prednášok spojených s obhliadkou objektov.

Aktéri prvého školenia vo Svätom Jure – porada pri bráne na Prostrednej č. 32
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Porada o postupe obnovy barokovej brány na Prostrednej č. 60 počas druhého školenia
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