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1. Základné údaje o kultúrnej pamiatke:

Kat. územie, č. parcely: Krivany, 297
Obec, mesto:

Krivany

Okres:

Sabinov

Kraj:

Prešovský

Adresa:

Záhradná 44/4, Krivany

Staré adresy / názov obce:

V písomných prameňoch sa názov obce uvádza v podobe: Criua (1301, 1312),
Criwa (1427, 1490), Krywaan (1550), Krywan, Krywany (1600), Krivjany (1773),
Krywjany (1808), Krivány (1863-1913), Krívany (1920), Kriviany (1927-1948).
Súčasný tvar názvu Krivany sa používa od roku 1948.
Č. ÚZPF:
308/1
Súčasťou zápisu pod označením Kaštieľ a park je aj park s č. v ÚZPF: 308/2
Zaužívaný názov:

Kaštieľ
(Dessewffyovský, Bornemiszovský kaštieľ)

Vlastník:

Obec Krivany

Na spracovanie pamiatkového výskumu bola poskytnutá v roku 2019 dotácia
Ministerstva kultúry SR, Obnov si svoj dom, podprogram 1.1

1

2. Údaje o zadaní, metóde, spracovaní a organizácii pamiatkového výskumu
Termín spracovania: jún 2019 – október 2019
Zodpovedný spracovateľ: Ing. arch. Magdaléna Janovská
Nám. M. Pavla 38/A, 054 01 Levoča,
na základe osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie architektonickohistorického výskumu, vydaného MK SR pod reg. č. 210/3.
Spoluautorka: Mgr. Lucia Gibalová
Ing. arch. Jaroslav Neupauer
Spolupráca: Mgr. Tomáš Janura, PhD., archívny výskum (kap. 11.a1)
PhDr. Daniela Pellová, archívny výskum (kap. 11.a2)
Ing. Tomáš Kyncl, dendrochronologické datovanie dreva (kap. 12.2)
Katarína Uhrinovská - grafická dokumentácia, meračské práce
Autorka fotografií: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Ivan Janovský
Objednávateľ výskumu: Obec Krivany
Poďakovanie za pomoc pri realizácii výskumu patrí starostovi a pracovníkom Obecného
úradu v Krivanoch.
Podmienky zadania:
V zmysle Zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a vykonávacej vyhlášky č.
253/2010 Z.Z., na základe Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov, č. KPU PO2018/22952-2/96049/Sa z 30.11.2018 a Zmluvy o dielo na spracovanie výskumu zo dňa
6.6.2019.
Podmienky realizácie výskumu:
Výskum bol vyvolaný potrebou obnovy chátrajúceho objektu po zmene jeho vlastníctva na
Obec Krivany.
Cieľom AHV bolo:
- stanoviť architektonické a stavebné vývojové fázy, etapy stavebného vývoja stavby
- archívne súvislosti
- overenie pamiatkových hodnôt objektu, zachovaných stavebných a remeselných
konštrukcií, povrchových úprav a detailov
- inventarizácia hodnotných prvkov, detailov a konštrukcií.
AHV, ktorého súčasťou je aj návrh ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnej pamiatky,
má slúžiť následne ako podklad na spracovanie projektovej dokumentácie obnovy objektu.
Výsledky sú preto premietnuté do:
požiadaviek na zachovanie, obnovu a prezentáciu hodnôt kultúrnej pamiatky, jej
hmotnej podstaty, stavebných konštrukcií, prvkov, detailov, použitých materiálov,
tvoriacich jej súčasť, ako aj požiadaviek na odstránenie predchádzajúcich
nevhodných zásahov a úprav
návrhu konkrétnych opatrení na záchranu a obnovu kultúrnej pamiatky a na jej
vhodné funkčné využitie
požiadaviek na vykonanie prípadných ďalších špecializovaných výskumov.
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Vzhľadom k rozsiahlej rekonštrukcii objektu v 80tych rokoch 20. stor., kedy došlo k odstráneniu
pôvodných výplňových konštrukcií, mladšej štukovej výzdoby fasád, krovu a strechy, podláh,
zrealizované nové omietky, bola veľká pozornosť venovaná získaniu archívnej
fotodokumentácie s cieľom nájsť hodnoverné podklady pre ich rekonštrukciu alebo
vyhotovenie kópií. Pred touto obnovou bol realizovaný aj pamiatkový výskum (PUK Prešov,
Urbanová 1978) a následne spracované projektové dokumentácie, ktoré boli taktiež
predmetom skúmania.
Výskum sa v potrebnej miere dotkol aj okolia kaštieľa, jeho hospodárskeho zázemia a parku,
ktoré tvorili jeho integrálnu súčasť.
Taktiež sme sa zaoberali aj urbanistickými súvislosťami, vzťahom kaštieľa k obci a jeho
vlastníkmi.
Výskum bol realizovaný v celom rozsahu objektu kaštieľa v interiéri a exteriéri.
Podmienky výskumu boli dohodnuté medzi realizátorom výskumu a objednávateľom.
Interiér kaštieľa bol prístupný v celom rozsahu. Sondážny výskum mohol byť realizovaný
v exteriéri na fasádach tam, kde bol prístup z rebríka.
Vzhľadom k nálezu pivnice (ozn. N/1, kap. 5.2), ktorá mohla mať súvis so stavbou kaštieľa,
boli aj tieto priestory zamerané, preskúmané a fotograficky zdokumentované.
Súčasťou výskumu bolo odobratie vzoriek z drevených konštrukcií pre dendrochronologické
datovanie dreva (viď Výskumná správa, príloha 12.2), ktoré pomohli k spresneniu stavebného
vývoja kaštieľa.
Veľká pozornosť bola venovaná aj inventarizácii výtvarne hodnotných konštrukcií a detailov
v celom objekte, ich porovnaniu so staršími fotografiami objektu, ako aj vyhotoveniu
fotodokumentácie pamiatky – jej súčasného stavu.
Materiálno-technické zabezpečenie:
Objekt bol sprístupnený pre vizuálnu obhliadku vo všetkých častiach.
Súčasne s výskumom bolo zrealizované aj digitálne zameranie skutkového stavu objektu,
ktoré tvorí podklad pre grafickú dokumentáciu výskumu.
Spôsob práce:
a/ Archívny výskum
Počas výskumu sme prehliadli nasledujúce archívy a v rámci nich archívne fondy:
Archív Pamiatkového úradu SR (A PÚ SR)
fond: Právni predchodcovia PÚ
fond: Inventár KÚŠPSOP Prešov
fond: Základné výskumy
zbierka negatívov, pohľadníc, fotografií a diapozitívov
Magyar Nemzeti Levéltár (MNL), viac viď. kap. 11.a1
Forster Gyula Centrum – (pôvodne KÖH) Budapešť s negatívnym výsledkom
Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Ústredný archív geodézie a kartografie
Štátny archív v Prešove (ďalej ŠA PO), viac viď. kap. 11.a2
b/ Štúdium odbornej literatúry a dostupných prameňov, analógie s inými stavbami
- viď časť 13
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c/ Na mieste boli vykonané:
- obhliadka objektu
- povrchový i hĺbkový sondážny výskum omietok a murív
- odber vzoriek pre dendrochronologické datovanie drevených konštrukcií kaštieľa
(kap. 12.2)
- fotodokumentácia súčasného stavu (kap. 11.c2)
- domeranie nálezových situácií.

3. Opis kultúrnej pamiatky
3.a 1 Situovanie
Krivany (426 m n. m.) sú obec na východnom Slovensku, severozápadne od väčších Lipian a
Sabinova. Ležia pod juhozápadným úbočím Spišsko-šarišského medzihoria a južne od obce
sa terén zvažuje k rieke Torysa.
Kaštieľ, ktorý spolu s kostolom patrí medzi najstaršie architektonické pamiatky obce, sa
nachádza na miernej vyvýšenine v intraviláne juhovýchodnej časti obce. Pôvodne bol
súčasťou rozsiahlejšieho pozemku, na ktorom sa nachádzali aj hospodárske budovy, ovocný
sad, neskôr obklopený parkom s historickou zeleňou. V súčasnosti je parcela, na ktorej sa
kaštieľ nachádza, menšia a v rámci nej zaujíma skôr okrajovú polohu v juhozápadnej časti,
obklopený pozostatkom parku na severovýchode. Zostávajúce objekty boli čiastočne
asanované, zmenili účel a celkovo pôvodný areál bol rozparcelovaný na menšie parcely, na
ktorých je mladšia zástavba rodinných domov a občianskej vybavenosti obce.
Celý komplex kaštieľa spolu s priľahlými hospodárskymi objektmi bol v minulosti vymedzený
kamenným múrom. Ten je ešte pomerne konzistentný v južnej časti parcely, vo forme
fragmentov je však viditeľný aj východne od kaštieľa. Južný obvod areálu, chránený
spomínaným múrom, lemuje hlavná cestná komunikácia so smerovaním z Lipian cez Torysu
až do Brezovice. Z nej sa na sever odpája bočná ulica (pôvodne vnútroareálová komunikácia),
ktorá je zároveň príjazdovou cestou ku kaštieľu. Po jej pravej strane sa nachádza novší
kamenný múr, oddeľujúci kaštieľ s parkom, predelený vstupnou kovovou bránou.
Severozápadne od kaštieľa sa nachádza prízemná budova chátrajúcej kúrie. Na severnej a
severovýchodnej strane sú objekty patriace obci a rodinné domy.
3.a 2 Opis objektu
Budova kaštieľa predstavuje samostatne stojaci solitér obdĺžnikového pôdorysu so S-J
orientáciou. Je to bloková stavba s dvojicou nárožných kruhových bášt na južnej fasáde
a s predstavaným štvorcovým rizalitom v centrálnej osi severnej fasády. Objekt svojim
osadením rešpektuje sklon terénu smerom na juh, preto má fasáda v tomto mieste zvýšený
sokel.
Kaštieľ je dvojpodlažný, podpivničený takmer v celom rozsahu – s výnimkou nárožných bášt.
V súčasnosti možno hovoriť o dvojtrakte v smere V-Z, hoci jeho dispozícia je výsledkom
prestavieb a úprav realizovaných od doby jeho vzniku.
V stredovej osi severnej fasády je situovaný hlavný vstup, ktorý sprostredkovane pomocou
dvoch schodísk v západnej časti severného traktu sprístupňuje celý objekt od suterénu až
po prvé poschodie kaštieľa. Okrem toho je samostatný vstup do suterénu situovaný aj
v severnej časti východnej fasády a do miestnosti suterénu pod rizalitom na jeho západnej
fasáde. Krov je prístupný výlezom v klenbe na 2. NP.
Všetky tri podlažia dodržiavajú s menšími odchýlkami identickú dispozíciu a traktovosť.
Priestory sú zaklenuté viacerými typmi klenieb – najpočetnejšou je valená klenba s výsečami,
pruská a krížová klenba, najmenšie zastúpenie má česká placka a valená segmentová klenba.
Niektoré z nich sú obohatené o štukovú výzdobu.
Dvojtrakt je zastrešený valbovou strechou, ukončenou námetkami. Zhodným tvarom strechy
je ukončený aj vstupný rizalit. Výnimkou sú nárožné bašty s kužeľovou strechou.
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1. PODZEMNÉ PODLAŽIE – SUTERÉN:
Suterén kaštieľa je rozdelený stredným nosným medzitraktovým múrom na dva hlavné
– rozmerovo zhruba rovnaké priestory, ktoré vytvárajú základ dvojtraktovej dispozície všetkých
podlaží objektu. Prístup do tejto časti objektu je dvojaký. Schodisko z exteriéru je situované
v hmote východného obvodového múru severného traktu. V minulosti malo charakter
jednoramenného priamočiareho schodiska – pravdepodobne až pri obnove v 80tych rokoch
dostalo podobu dvojramenného ľavotočivého schodiska. Prístupné je dvojicou novodobých
pravouhlých dverných otvorov. Sekundárne vsadené schodisko z 1. NP do suterénu je
situované v západnej časti schodiskovej haly na prízemí (m. č. 1.02) a má podobu
trojramenného ľavotočivého schodiska, ktorého nosnú časť tvorí oceľová konštrukcia, na
povrchu obložená kamennými doskami. Tie tvoria aj podlahu vstupnej chodby. K základnému
dispozičnému dvojtraktu je pripojený jeden menší priestor pod vstupným rizalitom, prístupný
z exteriéru samostatným jednoramenným schodiskom v západnej časti rizalitu.
Severný trakt je zaklenutý kamennou valenou klenbou s pätou posadenou nízko už na úrovni
podlahy. Je členená štyrmi trojbokými lunetovými výsečami na severnej strane a tromi
trojbokými výsečami na južnej strane, pričom štvrtá je zachovaná náznakovo
v murive podschodiskového priestoru v juhozápadnej časti (m. č. 0.01a). Klenby sú omietnuté,
na povrchu s vrstvou novodobej farebnej omietky. V severozápadnej časti je celistvosť klenby
narušená vloženou dvojicou segmentovo preklenutých pilierov a vsadením staršej šachty
suchého záchodu (dnes už odstránená a ponechaná ako nefunkčný priestor, ktorého podhľad
tvorí nosná oceľová časť schodiska. V hmote severného múru sa nachádza trojica
zamurovaných vetracích otvorov – v severozápadnom nároží, šikmý vetrací otvor v ľavej
stredovej lunete a v lunete napravo. Suterén je v tejto časti objektu zapustený pod úroveň
terénu, preto sú otvory v súčasnosti zaslepené. V uvedenom priestore sa nachádzajú zvyšky
pultového barového zariadenia a kozub, ktoré súvisia s funkčným využitím miestnosti
v porevolučnom období.
Južný trakt je prístupný sekundárne prebúraným dverným otvorom s rovným nadpražím
približne v tretine stredového múru zo záp. strany. V strede je južný trakt delený náznakovo
na dve časti širokým medziklenbovým pásom. Priestor je zaklenutý valenou klenbou.
V západnej časti stredového múru je hlboká pätboká lunetová výseč, ktorá bola v mieste
pôvodného vstupu do miestnosti, preto je jej pravé ostenie skosené výraznejšie, než ľavé.
Miestnosť je odvetraná a presvetlená štvoricou funkčných vetracích otvorov. Tri v južnom
múre miestnosti sú osadené v hlbokých lunetových výsečiach so segmentovým zakončením
a zošikmeným ostením. Výnimkou je sekundárne rozšírený vetrací otvor v čele valenej klenby
na východnej strane, vsadený v hrúbke múru s rovným záklenkom. V jeho osi na opačnej
západnej strane miestnosti je nika so segmentovým záklenkom.
Jedným poľom valenej klenby je zaklenutý aj suterén vstupného rizalitu (0.03), v ktorom je
umiestnená elektrická rozvodná skriňa. Vstup do miestnosti vedie cez segmentovo zaklenutý
otvor v západnom obvodovom múre s novodobým pravouhlým dverným otvorom.
Dverné a okenné výplne všetkých suterénnych priestorov sú novodobé, drevené, jednoa dvojkrídlové. Podlahy sú pokryté novodobou kamennou dlažbou s výnimkou pivnice
vstupného rizalitu s betónovým poterom.
1. NADZEMNÉ PODLAŽIE – PRÍZEMIE:
Hlavný vstup do interiéru objektu sa nachádza v stredovej osi severnej fasády v predstúpenej
hmote vstupného rizalitu. Prístup vedie cez predstavané jednoduché schodisko s nástupnou
plošinou, z ktorej sa vstupuje cez hlavný kamenný portál do predsiene.
Predsieň (m.č. 1.01) tvorí samostatný priestor štvorcového pôdorysu, ktorý sa vyčleňuje z
hmoty hlavného dispozičného dvojtraktu. Zaklenutý je jedným poľom jednoduchej krížovej
klenby s mierne vytiahnutými hrebienkami. V severnom obvodovom múre je už spomínaný
dverný otvor, polkruhovo ukončený, so zošikmeným ostením. Jeho výplň je novodobá,
dvojkrídlová, otváravá časť je pravouhlá, zavŕšená polkruhovo tvarovaným nadsvetlíkom.
Okrem nadsvetlíka je priestor presvetlený prostredníctvom pravouhlého okenného otvoru
v strede východného múru s mierne zošikmeným ostením a segmentom v nadpraží. Vo
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vychýlenej osi oproti vstupu, bližšie k JZ nárožiu, sa nachádza novodobý pravouhlý dverný
otvor vedúci do schodiskovej haly.
Nadväzujúca časť prízemia je dvojtraktová – rozdelená stredovým nosným múrom v smere VZ na severný a južný trakt. Dispozícia severného traktu 1. NP je v porovnaní so suterénom
členitejšia a líši sa od neho tým, že severný trakt je dvojpriestorový, predelený stredovou
priečkou v smere S-J.
Schodisková hala (m.č. 1.02) v Z polovici traktu je hlavným komunikačným jadrom prízemia.
Jej priestor je zaklenutý tromi poľami klenieb. Jedno úzke pole valenej klenby sa nachádza
nad vstupom do miestnosti v jej severovýchodnom rohu. Z tohto poľa sa smerom na západ
vstupuje na dvojramenné ľavotočivé schodisko (m.č. 1.02a), ktoré vedie do 2. NP a je
lemované z oboch strán novodobým dreveným madlom, ukotveným v nosných múroch
schodiska. Valená klenba smerom na juh pokračuje plynule do úzkeho poľa krížovej klenby
v JV rohu miestnosti s mierne vytiahnutými hrebienkami. Oddelené boli medziklenbovým
pásom, ktorý zosekaním nadobudol podobu ihlancovej konzoly. Priľahlý západný priestor
miestnosti je zaklenutý priečne vo vzťahu k predchádzajúcim klenbám širokým poľom valenej
klenby s mierne odsadenou pätkou. Z tohto poľa sa smerom na západ vstupuje na schodisko
do suterénu (m.č. 0.01a). Lemované je novodobou kópiou originálneho kovového zábradlia na
2. NP. Priestor je presvetlený pravouhlým okenným otvorom v strede západného obvodového
múru, má mierne zošikmené ostenie a segmentový záklenok.
Zo schodiskovej haly sú prístupné ďalšie dve priľahlé miestnosti. Vo východnej stene sa
nachádza novodobý pravouhlý dverný otvor do miestnosti druhej polovice traktu (m.č. 1.03).
Je zaklenutá valenou klenbou s päticou obkročných lunetových výsečí a vyzdobená trojicou
štukových zrkadiel v podobe geometrických obrazcov v pozdĺžnej osi klenby. Miestnosť ešte
v poslednej fáze užívania objektu slúžila ako WC, preto je tenkými nízkymi priečkami delená
na niekoľko bunkových priestorov, zariadenie je zdevastované. Priestor je presvetlený dvojicou
okenných otvorov so zošikmeným ostením a segmentovým nadpražím – v severnom
a východnom obvodovom múre.
V južnej stene schodiskovej haly sa nachádza dvojica dverných otvorov, ktoré vedú do sály
južného traktu. Západný má rovné ostenie a segmentový záklenok, východný má podobu
širokého arkádového oblúka – v jeho pravom ostení sú zabudované oceľové komínové
dvierka, sprístupňujúce komínovú šachtu. Samotné dverné výplne sú novodobé, drevené,
kazetové, pravouhlé.
Miestnosť, ktorá tvorí južný trakt 1. NP (m.č. 1.04), je predelená v strede tehlovým
medziklenbovým pásom, ktorý je pozostatkom niekdajšej stredovej priečky, zbúranej počas
obnovy v 80tych rokoch. Miestnosť, zaklenutú valenou klenbou, delí v náznaku na dve polia,
ktoré sú zhodne členené šesticou protistojných trojbokých lunetových výsečí. Klenba je vo
vrchole zdobená dvojicou štukových zrkadiel. Je opatrená z troch strán štyrmi pravouhlými
okennými otvormi, čím patrí k najlepšie presvetleným miestnostiam kaštieľa. Jeden je v
západnom a východnom obvodovom múre, dva v južnom obvodovom múre. Okenné otvory
majú zošikmenú špaletu a segmentový záklenok.
V mierne skosenom juhozápadnom a juhovýchodnom nároží miestnosti sú situované
pravouhlé dverné otvory do 1. NP nárožných bášt (m.č. 1.05 a m.č. 1.06). Oba priestory sú
zaklenuté kláštornou klenbou, dosadajúcou na obvodové múry kruhového pôdorysu.
Uhlopriečne cez ňu prebiehajú dva navzájom kolmé, hladké pásy, ktorých päty sú od
obvodového múru odsadené s miernym odskokom. Pásy vymedzujú štyri trojboké lunetové
výseče, ktoré sú vo vrchole klenby zjednotené plastickým štukovým štvorlistom. Obe
miestnosti majú po jednom pravouhlom okennom otvore so skoseným ostením
a segmentovým nadpražím. Rovnako je tvarovaný aj dverný otvor, nachádzajúci sa
v protiľahlej osi okna.
Novodobé dverné výplne prízemia sú drevené, plné, kazetové a všetky (s výnimkou
dvojkrídlového hlavného vstupu) jednokrídlové s drevenými obložkovými zárubňami.
Novodobé sú aj okenné výplne, vložené do drevených rámov. Steny viacerých miestností
prízemia (m. č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04) sú natreté nevyhovujúcim tmavým olejovým náterom
v soklovej časti. Podlahy majú prevažne kamennú dlažbu, len kruhové bašty majú podlahu z
PVC povlakovej krytiny.
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2. NADZEMNÉ PODLAŽIE – 1. poschodie:
Pri pohľade na členenie 2. NP je evidentné, že dodržiava traktovosť a základnú skladbu
priestorov, stanovenú nižším podlažím. Poschodie však navyše umožňuje akýsi vnútorný
okruh – všetky miestnosti sú navzájom prepojené dvernými otvormi. Poschodie je prístupné
schodiskom z 1. NP (m.č. 1.02a), ktoré ústi do SZ časti severného traktu. Je pokryté obkladom
z kamenných dosiek ako dlažby schodiskovej haly v prízemí a na poschodí, olemované
kovaným zábradlím zo zač. 20. stor.
Severný trakt 2. NP sa rovnako ako v 1. NP skladá z dvoch samostatných, priečkou
oddelených priestorov. Západná miestnosť traktu (2.01), ktorá plní funkciu schodiskovej haly
a zároveň hlavného komunikačného jadra prvého poschodia, je zaklenutá dvomi klenbovými
poľami, ktoré sú od seba navzájom oddelené medziklenbovým pásom v S-J smere. Ten je
v mieste S muriva podseknutý vo forme skosenej konzoly, na protiľahlej J strane zbieha až
k podlahe vo forme pilastra. Z časť miestnosti nad hlavným schodiskom je zaklenutá väčším
poľom pruskej klenby, V časť miestnosti je zaklenutá užším poľom plytkej valenej segmentovej
klenby. V severovýchodnom rohu miestnosti je v ploche klenby otvor – výlez do krovu. JV
nárožie miestnosti je mierne skosené z dôvodu umiestnenia komínovej šachty do hmoty
priľahlého múru, ktorá je navonok priznaná oceľovými komínovými dvierkami. Druhé, totožné
komínové dvierka sa nachádzajú v centrálnej časti južnej steny. Priestor je presvetlený dvomi
pravouhlými okennými otvormi so skoseným ostením a segmentovým záklenkom – v severnej
a západnej obvodovej stene.
Popisovaná schodisková hala zároveň sprístupňuje tri ďalšie priľahlé miestnosti. Vo východnej
časti severného múru sa nachádza novodobý pravouhlý dverný otvor do priestoru vstupného
rizalitu – dverná výplň je jednokrídlová. V strednej časti východného múru je cez novodobý
pravouhlý dvojkrídlový dverný otvor sprístupnený priestor V časti severného traktu. V Z závere
južného múru sprístupňuje južný trakt 2. NP tiež novodobým pravouhlým dverným
dvojkrídlovým otvorom.
Priestor vstupného rizalitu (m.č. 2.02) na 2. NP je zaklenutý jedným poľom českej placky.
V jeho južnom obvodovom múre sú symetricky umiestnené dva dverné otvory. Západný (do
miestnosti 2.01) má rovné ostenie i záklenok. Východný (do miestnosti 2.03) má rovné ostenie
a plytký segmentový záklenok, ktorý je z opačnej strany polkruhový. Vstup je bez dvernej
výplne. Priestor je presvetlený trojicou okenných otvorov na všetkých exteriérových fasádach
rizalitu, konkrétne na S, Z a V fasáde. Majú mierne skosené ostenie a plytký segmentový
záklenok.
Východný priestor traktu (m.č. 2.03) je rozdelený na dve klenbové polia na princípe osovej
symetrie so schodiskovou halou. Priestor bližšie k Z vstupu do miestnosti je zaklenutý jedným
úzkym poľom pruskej klenby. V časť miestnosti, zaklenutá širším poľom pruskej klenby, je od
predchádzajúcej oddelená medziklenbovým pásom v smere S-J, zbiehajúcim až po úroveň
podlahy vo forme pilastrov. Ďalší pravouhlý dverný otvor s dvojkrídlovou dvernou výplňou,
smerujúci do miestnosti 2.04, sa nachádza v južnom múre miestnosti. Priestor je presvetlený
dvojicou okien s jemne zošikmeným ostením a segmentovým nadpražím – v hmote severného
a východného múru.
Južný trakt 2. NP tvorí jedná veľká sála (m. č. 2.04), ktorá vznikla totožne ako na prízemí –
vybúraním stredového deliaceho múru. Jeho pozostatok je zachovaný v podobe
medziklenbového pásu, ktorý zbieha po úroveň podlahy vo forme pilastrov. Zaklenutie
miestnosti však nie je v oboch častiach jednotné. Východná polovica miestnosti je zaklenutá
tromi poľami jednoduchej pruskej klenby, posadenej na medziklenbových pásoch. Západný
priestor južného traktu je zaklenutý valenou klenbou s trojicou trojbokých lunetových výsečí na
S i J strane. Trakt je presvetlený štyrmi pravouhlými okennými otvormi, ktorých charakter, tvar
i umiestnenie je identické s prízemím (m. č. 1.04).
V juhozápadnom a juhovýchodnom nároží južného traktu sa nachádzajú pravouhlé dverné
otvory, jednokrídlové, ktoré vedú do 2. NP nárožných kruhových bášt. Oba priestory sú
zaklenuté a presvetlené identicky ako miestnosti 1.05 a 1.06 na prvom nadzemnom podlaží.
Novodobé dverné výplne poschodia sú drevené, plné, kazetové, jedno- a dvojkrídlové.
Novodobé sú aj okenné výplne vložené do drevených rámov. Podlahy poschodia sú
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prevedené v troch základných typoch – kamenná dlažba (m.č. 2.01), PVC podlaha (m.č. 2.02,
2.05, 2.06), drevené parkety (m.č. 2.03, 2.04).
KROV A STRECHA
Krov kaštieľa je prístupný výlezom v severovýchodnej časti schodiskovej haly na 2. NP.
Pôchodznu plochu podstrešia tvoria vypukliny klenieb 2. NP. Podstrešie je rozdelené
zdvihnutým medzitraktovým múrom na južnú a severnú časť. Členia ho aj dva mohutné
komínové telesá v centrálnej časti a v mieste prechodu zo severného traktu do krovu nad
rizalitom.
V hmote muriva sú na viacerých miestach kapsy po záhlaviach pôvodného trámového
stropu. Zvyšky trámov, ktoré nesú stopy po požiari, sú sekundárne zamurované v hlavnom
komínovom telese nad medzitraktovou stenou dvojtraktu. Existencii pôvodne drevených
stropov zodpovedajú aj zachované fragmenty vápennej omietky s nátermi v priestore nad
súčasnou úrovňou rubu klenieb.
Západne od komína na severnej strane sa vstupuje v mieste prerušenia obvodovej
steny – koruny muriva – do podstrešia nad vstupným rizalitom. Po obvode obieha pomerne
vysoké murivo v rohoch na severnej strane a s omietanými a maľovanými rohovými piliermi,
ktoré boli až neskoršie spojené do plného muriva. Rovnako aj na južnej strane východná
a západná obvodová stena je výrazne hrubšia a nasvedčuje, že sa jedná o pozostatok
staršieho muriva na povrchu s omietkou a maľbou.
V skosených rohoch na južnej strane južného traktu sú nízke vstupy do rohových
kruhových bášt. Vo vnútornom obvode JZ veže boli nájdené dva zamurované štrbinové otvory
s kamenným prekladom a rozšírenou spodnou časťou v tvare kruhu (? kľúčovej strieľne), vo
vnútornom obvode JV veže päť zamurovaných otvorov s rovným záklenkom s drevenými
prekladmi, dnes už iba v podobe odtlačkov alebo obhorených záklenkov.
Súčasný krov na kaštieli v Krivanoch je modernou väznicovou konštrukciou
s klieštinami, ktorá má v dvoch výškových úrovniach postranné stojaté stolice pozdĺžneho
viazania. V priečnych väzbách sú krokvy osedlané priamo na väznice – odkvapové a stredové.
Šikmé a vertikálne prvky v plných priečnych väzbách (krokvy, stĺpiky a vzpery) navzájom viažu
obojstranné klieštiny, umiestnené bezprostredne pod väznicami. Stolice po obvode strechy
majú klasickú konštrukciu – stĺpiky s väznicami zavetrujú šikmé pásiky. Vysoký sedlový
(valbový) krov nahradil v roku 1978 starší manzardový krov z prelomu 18. a 19. st.
Odtlačok pôvodného sklonu strmšej valbovej strechy sa zachoval na komínovom telese nad
hmotou rizalitu, zdobený sgrafitovou výzdobou.
Bloková hmota kaštieľa je zastrešená valbovou strechou s námetkami. Identickým tvarom
strechy je zastrešený vstupný rizalit, ktorého hrebeň sa na hmotu dvojtraktu napája v priečnom
S-J smere. Nad jeho úrovňou sa týči komín s ozdobnou obvodovou ryhou. Strešná krytina nad
dvojtraktom je eternitová. Nárožné JV a JZ bašty sú zastrešené kužeľovou strechou
s námetkami. Strešnú krytinu tvorí medený falcovaný plech, strihaný z pásov.
FASÁDY
Dnešná úprava fasád pôsobí svojou zdržanlivou plastickou výzdobou pomerne nevýrazným
dojmom. Je výsledkom obnovy z 80tych rokov 20. stor., ktorá sa usilovala o dosiahnutie
maximálne zjednoteného rázu v rozsahu všetkých fasád objektu.
Spodný okraj fasády je mierne zdôraznený soklom sivej farebnosti, ktorý sa smerom
k hlavnému (južnému) priečeliu v súvislosti s klesaním terénu zvyšuje. Fasáda je naň
nasadená priamo – bez soklovej rímsy – len s miernym odskokom.
Základný vzorec pre výzdobu fasád vytvára jej členenie vo vertikálnom i horizontálnom smere
lizénami, plasticky predstupujúcimi v omietke pred hmotu fasády. Tie sa na každej z fasád
zoskupujú do podoby rovnomerných polí – lizénových rámov. Vertikálne lizénové pásy majú
podobu jednoduchých stĺpov s pätkou a bohato profilovanou vyrezávanou hlavicou, na ktorú
v úrovni stropu 1. a 2. NP dosadá hladká kordónová rímsa v horizontálnom smere. Vertikálne
lizénové pásy sa zároveň stretávajú v miestach styku priľahlých fasád, kde nadobúdajú
podobu rohových lizén. Profilovaná korunná rímsa, ktorá dodáva fasádam monumentálnosť,
v tomto prípade úplne absentuje a je nahradená hladkým omietaným pásom nadmurovky.
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V takto vytvorenom systéme členenia bol uzákonený aj základný rozvrh pre osadenie
okenných otvorov v jednotlivých podlažiach objektu. Ich tvar, výplň i výzdoba sú unifikované.
Okenná šambrána je tvorená plochou lištou, lemujúcou celý obvod okenného otvoru. Lišta je
zvýraznená len v okennom nadpraží, kde nadobúda širší rozmer a jej bočné, prečnievajúce
hrany, sú polkruhovo ukončené. Okenné výplne pravouhlých obdĺžnikových otvorov sú takisto
novodobé a sú totožné na každej fasáde oboch podlaží kaštieľa. Sú štvorkrídlové, zdvojené,
šesťtabuľkové – ich sklená výplň je vsadená do dreveného rámu, opatreného náterom s
tmavou lazúrou. Okná na prízemí sú zo strany exteriéru doplnené o novodobé jednoduché
mreže, vytvorené zo strihaných kari mreží.
Základná farebnosť fasády je prevedená v dvoch tónoch. Plasticky predstúpená časť vo forme
lizén je realizovaná v tmavšom tóne sivomodrej farby, zapustené zrkadlá v svetlejšom tóne
belasej farby.
SEVERNÁ FASÁDA
Severná (dvorová) fasáda je trojosová.
V jej centrálnej časti je umiestnený jednoosový rizalit s predstavaným schodiskom, ktorý
zaberá asi jednu tretinu šírky fasády. Lizénami je členený na dva rovnomerné polia nad sebou.
V úrovni schodiskovej podesty na 1. NP je situovaný hlavný vstup do objektu v podobe
polkruhovo ukončeného kamenného portálu. Má jednoduchú formu, členený je len v spodnej
časti mierne predstúpenou nízkou pätkou a zjednodušeným zväzkovým klenákom vo vrchole.
Okenný otvor, nachádzajúci sa v osi nad ním na 2. NP, je jednoduchého pravouhlého
obdĺžnikového tvaru.
Postranné múry severnej fasády na východ a západ od rizalitu sú zhodne členené na dva
lizénové rámy nad sebou, ktoré vymedzujú jednu os na každej strane. Východne od rizalitu sú
to dva okenné otvory v osi nad sebou v dvoch podlažiach, západne od rizalitu je situovaný len
jeden okenný otvor v úrovni 2. NP.
JUŽNÁ FASÁDA
Južná (hlavná) fasáda je dvojosová, osovo symetrická.
Je členená pravidelným rastrom hladkých lizénových pásov na štyri polia, v ktorých sa
nachádza dokopy štvorica okenných otvorov – po dva okenné otvory na prízemí a poschodí.
Ich tvar i veľkosť zodpovedá okenným otvorom severnej fasády.
Južná fasáda je miestom, kde je sokel najvyšší – v jeho spodnej časti môžeme pozorovať
naviac trojicu pravouhlých vetracích otvorov suterénu, ktorých výplň je novodobá,
jednokrídlová, so sklenou výplňou v drevenom ráme. Dva z nich sa nachádzajú v spodnej
úrovni popisovaných osí, jeden vetrací otvor je situovaný v mieste styku obvodového múru s
múrom juhozápadnej bašty.
ZÁPADNÁ FASÁDA
Západná fasáda je trojosová.
Fasáda dispozičného dvojtraktu je lizénami delená na štyri polia, v ktorých sú na oboch
podlažiach dva okenné otvory, presvetľujúce priľahlý S a J trakt.
Iný rytmus je uplatnený na západnej stene rizalitu, ktorý je vertikálne členený na dve polia nad
sebou, pričom okenný otvor sa v rámci nich nachádza len v úrovni 2. NP. Táto os je však
v úrovni 1. PP pod úrovňou okolitého terénu doplnená o dverný otvor do miestnosti pod
vstupným rizalitom s elektrickou rozvodnou skriňou.
VÝCHODNÁ FASÁDA
Východná fasáda je trojosová, s odchýlkami kopíruje členenie Z fasády.
Fasáda dvojtraktu je členená na štyri lizénové rámy, ktoré vymedzujú dve okenné osi s oknami
na oboch podlažiach objektu. Južná os je v spodnej časti doplnená o vetrací otvor suterénu,
ktorý je riešený na spôsob anglického dvorčeka. Severná os, bližšie k vstupnému rizalitu, je
doplnená o vstup do suterénu pod pravým okenným otvorom prízemia.
Na blokovú hmotu kaštieľa sa na severe napája rizalit, ktorého východná fasáda je jednoosová
s dvomi okennými otvormi v dvoch podlažiach nad sebou.
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FASÁDY NÁROŽNÝCH BÁŠT
Nárožné bašty, situované na JV a JZ nároží J múru, sú jednoosové.
S priľahlými fasádami objektu sú výtvarne prepojené pomocou rohových lizén. Ich vonkajšia
fasáda je zhodne rozčlenená na šesť rôzne veľkých polí. V strednom poli je umiestnená dvojica
okien v oboch podlažiach nad sebou.
Inžinierske siete
Objekt t. č. je odpojený od inžinierskych sietí. V minulosti bol napojený na elektrickú energiu,
rozvodné skrine sa nachádzajú v exteriéri na západnej fasáde vstupného rizalitu a veľký
rozvádzač je v dezolátnom stave v suteréne pod rizalitom na južnej stene. Pôvodne bol
vykurovaný elektrickými akumulačnými pecami, neskôr bola časť kaštieľa vykurovaná
ústredným kúrením na plyn s kotlom osadeným na prízemí vo WC.
Objekt bol napojený aj na verejný vodovod, splašková kanalizácia je zvedená mimo objekt,
miesto zaústenia podľa projektovej dokumentácie má byť do žumpy umiestnenej východne v
parku. Dažďové zvody zo striech sú vyvedené na terén.
Stav rozvodov inžinierskych sietí je potrebné hodnotiť ako nevyhovujúci – dezolátny.
3.b Opis funkčného využitia pamiatky
Priestory sú t. č. pre zlý stavebno-technický a zanedbaný charakter objektu nevyužívané.
Objekt bol pôvodne postavený pre obytné účely. Po 2. svetovej vojne bol využívaný pre účel
základnej a materskej školy, ale aj predajne mäsa. Rekonštrukcia objektu, ukončená v r. 1986,
ho adaptovala pre kultúrno-spoločenské využitie a potreby obecného úradu ako obradné
priestory. Po revolúcii – reštitúcii slúžil ako bar a diskotéka.
Posledné využitie objektu je možno hodnotiť ako nezodpovedajúce jeho významu, funkcii,
kvalitám, ba možno ho hodnotiť až ako objekt znehodnocujúce. Tento stav pretrváva
a zhoršuje sa dodnes.
3.c Súčasný technický stav pamiatky
Stavebno-technický stav pamiatky bol posudzovaný Pamiatkovým úradom SR – PRO
MONUMENTA s výsledným hodnotením 3. narušený (Technická správa kultúrnej pamiatky
Kód V0116), posudok vyhotovený 23. 07. 2019.
Časť navrhovaných opatrení bola už v priebehu výskumu zrealizovaná.
Základnými problémami stavby sa javí:
- vlhkosť (zemná vlhkosť a nefunkčná kanalizácia / staršie žumpy bez monitorovania
a vyprázdňovania)
- zatekanie strešnej krytiny a vyústenie vody z dažďových zvodov na terén
- zle spádované alebo absentujúce oplechovanie parapetov okien
- používanie nevhodných stavebných materiálov na báze cementu
- neudržiavaná zeleň v okolí objektu (konáre a náletová zeleň)
- statické trhliny
- narušené omietky muriva nadstrešnej časti komínových telies
- nefunkčné inžinierske siete.
V podkrovnom priestore na klenbách poschodia sa nachádza množstvo materiálu, ktorý
zvyšuje požiarne riziko stavby – papiere, krabice, koberce, drevené rošty, pozostatky po
staršej strešnej konštrukcii a krove.
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Voda, pravidelne zaplavujúca suterén po
dažďoch, sa bez možnosti odtekania
dostáva do stavebných konštrukcií.

Opadávajúce omietky v suteréne.

Olupujúce sa olejové nátery v prízemí.

Voda po daždi stojí v mieste zníženej
podlahy – po čistiacej rohoži.

Zasolené omietky a olupujúce sa olejové
nátery v mieste vstupu z exteriéru
v priestore predloženého schodiska.
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Zavlhnuté fasády

Omietky poškodzované vlhkosťou, zasolením a kondenzom v neodvetraných priestoroch
(viď zvýšená vlhkosť v mieste SZ rohu – podschodiskový priestor).
Omietka sa na mnohých miestach objektu pod vplyvom vlhkosti olupuje.

Omietky poškodzované vodou, padajúcou zo
strechy v mieste malého vyloženia strechy.

Voda sa akumuluje v mieste vstupných
schodov do suterénu.
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Statické poruchy

Detail zatekania na južnej stene v m.č.
2.04 pod poškodenou pomúrnicou.

Vlásočnicové trhliny v mieste zamurovaných
starších otvorov.

Detail praskliny.

Klenbové pole v osi medzi dvomi
okennými otvormi južnej fasády
preukazuje výraznú statickú trhlinu v
mieste napojenia klenby na obvodový
múr, spôsobenú zatekaním dažďovej
vody z krovu.
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Poškodenie strechy, komínov a krovu

Detail poškodenia azbestocementovej strešnej krytiny, znečistenie úžľabí a dažďových
žľabov, poškodenie komínového telesa.

Dlhodobým zatekaním v mieste chýbajúcej šablóny došlo k prehnitiu pomúrnice a krokiev
a k následnému zatečeniu a vzniku statickej trhliny v m.č. 2.04 na 1. poschodí.
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Čerstvé pažerky po drevokaznom hmyze.

Lokálne poškodenia drevených súčastí
krovu drevokazným hmyzom z dôvodu
použitia neodkôrnených trámov pri
rekonštrukcii v r. 1978.

Je potrebné sa zmieniť, že drevená parketová podlaha v miestnosti 2.03 je po celom obvode
severovýchodnej časti zdevastovaná v dôsledku vytopenia miestnosti v posledných rokoch.
Zostávajúce priestory sú značne zanedbané, narušené a predovšetkým poškodené vlhkosťou.
Vlhkosť, spôsobená prítomnosťou vody a použitím cementových omietok celoplošne ako
v interiéri, tak aj v exteriéri, spôsobuje, že priestory suterénu a prízemia sú natoľko zavlhnuté,
že sú celoplošne, vrátane klenieb suterénu, poškodzované a zasoľované. Na mnohých
miestach už omietky chýbajú alebo sa olupujú.
Vekom a prirodzenou degradáciou materiálov sú poškodené výplňové konštrukcie (okná,
dvere), azbestocementová krytina, oplechovania a podlahy. Zamurovanie vetracích otvorov,
ale aj celých priestorov v suteréne a prízemí, znemožnilo vetranie a vysoko stúpla vlhkosť
v stenách.
Objekt je z tohto dôvodu neschopný užívania.
Celkovo možno súčasný stavebno-technický stav objektu označiť za alarmujúci
a nehodný kvalít jeho pôvodne reprezentačného charakteru a pamiatkovej, ako aj
historickej hodnoty.
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4. Inventarizačný súpis konštrukcií, hodnotných prvkov a detailov
4.1 Stavebné konštrukcie
4.1.1 Komínové telesá
Kom/1 – m. č. 1.02
Komínové teleso
Datovanie: 2. stavebná fáza – prestavané v 3.
stavebnej fáze a opravované v ďalších
stavebných etapách (4.-6.)
Popis: Pravdepodobne staršie komínové
teleso Kom1, murované v rámci medzitraktovej
priečky z prízemia, viaže sa k staršej úrovni
podláh. Je založené oveľa nižšie ako je
súčasná podlaha na prízemí. Dnes je do neho
zaústený už iba komínový vývod kozubu v
suteréne.
Komínové teleso sa zbieha do jedného komína
spolu s Kom/3 – v podstreší. Jeho ostenie je
premurované z CDm tehly (nahradila
pravdepodobne staršie kamenné ostenie) a
nadpražie vytvorené z dvoch L-uholníkov.
Dvere už nie sú v pôvodnom ostení a Kom1
nemá ani nakladacie otvory tak ako Kom2. V
podstreší bol omietaný, resp. na povrchu s
rozotieranou maltou z ložných škár.
Návrh úprav: ponechať, opraviť ostenia
komínových dvierok a nadstrešnú časť komína,
viď úpravy kap. 9.

Komínové dvierka (ozn. KOV/2) v prízemí
s uvoľnenými pántami

Komínové dvierka na poschodí
Rub komínových dvierok s krabicovým
zámkom
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Pohľad do komínového telesa z prízemia
nahor.

Komínové teleso zasahujúce pod úroveň podlahy
(úroveň bola pôvodne nižšia), dnes je doň zaústené
len novodobé kozubové teleso v suteréne.

Pohľad do vnútra prieduchu na poschodí.
Ostenie budované z CDm tehál a staršieho
kamenného prekladu s falcom.

Pohľad do komína na poschodí
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Pohľad na spojené komínové teleso s Kom/3
v podstreší.

Rozšírené teleso komína v podstreší –
spojenie dvoch samostatných komínov z 1.
poschodia do jedného telesa v podstreší.

Nadstrešná časť komína zo 6. stav. etapy.

Zabudované staršie profilové stropné trámy v oboch
stranách komína pravdepodobne vo funkcii
prekladov pri prestavbe komína, ozn. N/3.

18

Kom/2 – zachytený len v podstreší,
v zostávajúcej časti je neprístupný
Komínové teleso
Datovanie: 3. stavebná fáza
(klasicistická) a opravované v ďalších
stavebných etapách (4.-6.)
Popis: Komínové teleso z tehlového
muriva s rímsou v podstreší, ktorá bola
pravdepodobne
v minulosti
nad
strechou, o čom svedčí aj odtlačok po
staršej streche na komíne. Komín bol
omietnutý a výtvarne zdobený v podobe
dvojfarebnej omietky – režná + biela
(viď zachytená výzdoba zo staršej
dokumentácie). Komínové teleso nie je
v súčasnosti využívané.
Návrh úprav: ponechať, opraviť
nadstrešnú časť komína (viď úpravy
kap. 9).

Detail komínu v podstreší s rímsou (viď šípka).

Nadstrešná narušená
v súčasnosti.

časť

Detail dvojfarebnej úpravy komína v podstreší.
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komína

Komínová rímsa, dnes v podstreší

Odtlačok staršej strechy – sklon staršej strechy.

Zakreslenie situácie – výzdoba komína, výskum (Urbanová
1978)
Dnes už nebolo možné túto výzdobu identifikovať.
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Analógia komínu – kanónia č. 8 v Spišskej Kapitule,
Spišské Podhradie (AHV Janovská – Olejník, 2011).

Detail výtvarného stvárnenia komínu

Sonda, ktorá preukázala existenciu komínového telesa

Kom/3 – m. č. 1.02
Komínové teleso
Datovanie: 2. stavebná fáza –
prestavané v 3. stavebnej
fáze, opravované v ďalších etapách,
zamurované v 6. etape.
Popis: Pravdepodobne staršie komínové
teleso Kom/3 identické s komínom
Kom/1, murované v rámci medzitraktovej
priečky z prízemia. Identifikované sú
v ňom dva zamurované nakladacie
otvory na severnej a južnej strane.
Komínové teleso sa zbieha do jedného
komína spolu s Kom/1 – v podstreší. Je
zamurované murivom z CDm tehly,
pôvodne v prízemí v ňom boli osadené
komínové
dvierka,
viď
archívna
fotodokumentácia nižšie. V podstreší bol
omietaný,
resp.
na
povrchu
s
rozotieranou maltou z ložných škár.
Návrh úprav: ponechať, možnosť
doplniť komínové dvierka /kópia jestv.
KOV/2, opraviť nadstrešnú časť komína
(viď úpravy kap. 9).
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Pohľad do vnútra prieduchu – vľavo zamurovaný nakladací
otvor v Jz rohu m. č. 1.03 a vpravo zamurovaný otvor na
južnej strane, ústiaci do miesta dnešného klenbového pásu
v m. č. 1.04 (v minulosti stredová deliaca priečka).

Komínové dvierka identické s dvierkami
KOV/2 z obdobia pred r. 1978 (Urbanová
1978).

Komínové teleso v 2. NP v šikmine v Jv
rohu m. č. 2.01 – dvierka ozn. KOV/2.

Detail nakladacieho otvoru na južnej strane
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Kom/4 – m. č. 1.05 a 2.05,
odbúrané v podstreší, bez
vyústenia nad strechu
Komínové teleso
Datovanie: vstavané do Jz
nárožnej bašty pravdepodobne
v období 3. stavebnej fázy
Popis: mladšie komínové teleso
vstavané do kruhovej nárožnej
veže. T. č. ukončené v podstreší.
Čistiace otvory, ani otvory neboli
zistené.
Návrh úprav: zachovať.

Foto – situácia z výskumu (Urbanová 1978)
Zamurovaná ? pecová nika v prízemí, m. č. 1.05
Pohľad do vnútra komínového
prieduchu z podstrešia.
4.1.2 Strieľne, otvory
4.1.2.1 Strieľne
Str/1a,b – kľúčová
sv. otvor /mm/
Počet ks: Poloha: krov, JZ veža
strieľňa v nike
550/500
2
Popis: V krove juhozápadnej veže boli nájdené dva zamurované otvory v nikách, ktorých
zošikmené ostenia napovedajú, že sa môže jednať o strieľne. Štrbinový otvor vo vnútri nich
je v spodnej časti rozšírený do tvaru kruhu, čo by zodpovedalo zaužívanej podobe kľúčovej
strieľne. Svedčí to o pôvodne obrannej funkcii nárožných bášt.
Datované: v dobe vzniku stavby na konci 17. stor.
Návrh úprav: ponechať
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Str/1a – západná. Jej funkcia bola zrušená
sekundárne vsadenou klenbou.

Pohľad na niku so zamurovaným otvorom

Nika ukončená kamenným prekladom

Rozšírenie štrbinového otvoru do tvaru kruhu Zošikmené ostenie niky
– detail, zamurovanie zo strany exteriéru
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Str/1b – južná.

Pohľad na niku so zamurovaným otvorom

Zošikmené ostenie niky

Nika ukončená kamenným prekladom

Rozšírenie štrbinového otvoru do tvaru kruhu

Obdoba kľúčovej strieľne je aj na fotografii zo staršieho výskumu (Urbanová, 1978)
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Žltá šípka značí vyznačenie škáry v murive
Červená šípka značí polohu otvoru v nike

Pohľad na niku s otvorom v tvare kľúčovej strieľne z interiéru (foto výskum Urbanová, 1978).
Nie je vylúčené, že mohlo ísť o fortifikačný charakter napr. schodiskovej veže alebo
vstupného rizalitu.

4.1.2.2 Otvory
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Otv/2a,b,c,d,e sv. otvor
Počet ks: 5
Poloha: krov - podstrešie, JV veža
– otvory
/mm/
1. 900/ 2. 900/ 3. 800/ 4. 800/ 5. 900/ Popis: V krove juhovýchodnej veže bolo nájdených päť zamurovaných otvorov s rovným
nadpražím, tvoreným prekladom z drevenej dosky. Aj v tomto prípade ich poloha svedčí
o sekundárne vloženej klenbe, ktorá do otvorov zasahuje. Fortifikačný charakter v podobe
kľúčových strieľní sa nepreukázal. Je pravdepodobné, že ukončenie Jv bašty bolo robené
s časovým odstupom oproti Jz bašte. Nie je vylúčené, že išlo už aj o opravu poškodenej
východnej časti kaštieľa. Otvory sú výrazne širšie a pravidelné po celom obvode bašty.
Datované: na konci 1. stavebnej etapy, pravdepodobne okolo r. 1725 na základe
dendrochronologického datovania:

Návrh úprav: ponechať.
Otv/2a – severný

Kamenný preklad
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Otv/2b – východný

Fragment dreveného prekladu (DD: 1725
l)
Otv/2c – juhovýchodný

Otv/2d – juhozápadný
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Fragment
1712+)

dreveného

prekladu

(DD:

Fragment
1708+)

dreveného

prekladu

(DD:

Otv/2e – západný

4.1.3 Klenby
Valená klenba
1 ks
1. PP, m. č. 0.01
Popis: Valená klenba dosadá na severný a južný múr miestnosti. Jej celistvosť bola
narušená vložením sekundárnych, segmentovo preklenutých pilierov v severozápadnej časti
a bočnými priečkami vloženého schodiska vo východnej časti. Pätu klenby má posadenú
nízko – už na úrovni podlahy, čo ovplyvňuje tvar a veľkosť lunetových výsečí. Štyri trojboké
lunetové výseče sú v severnej hmote klenby. Južná hmota klenby je predelená tromi
trojbokými lunetovými výsečami a približne v tretine jej dĺžky zo západu je sekundárne
vybúraný dverný otvor s rovným nadpražím. Vonkajšia plocha klenby má novodobý červený
náter, vnútorná plocha lunetových výsečí a dverného otvoru má žltý náter.
Materiál: kameň, omietka. Pôvodne bola klenba neomietaná.
Datované: 2. stavebná fáza (baroková), 2. polovica 18. storočia (1763-1783)
Návrh úprav: odstrániť sekundárne omietky a prezentovať klenbu v pôvodnom výraze podľa
dochovanej archívnej fotodokumentácie.
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Pohľad na klenbu zo západnej časti

Klenba so vstavaným schodiskom na
východnej strane

Pohľad na klenbu z východnej strany

Klenba pred obnovou v r. 1978-86 bez
omietky
1 ks
1. PP, m. č. 0.02
Popis: Valená klenba v miestnosti 0.02 dosadá na severný a južný múr miestnosti. V strede
je predelená medziklenbovým pásom. Klenba je na južnej strane členená dokopy
tromi lunetovými výsečami so segmentovým zakončením, v ktorých sú umiestnené funkčné
vetracie otvory. Pôvodný dverný otvor bol v západnej časti stredového múru vo forme
päťbokej lunetovej výseče so zošikmenou pravou stranou. Päta klenby je opäť nasadená
nízko – na úrovni podlahy. Klenba vo východnej časti priestoru má novodobý červený náter
a lunetové výseče s oranžovým náterom, farebný rozvrh klenby v západnej časti je opačný.
Materiál: kameň, omietka. Pôvodne bola klenba neomietaná, na povrchu bola iba malta
vytlačená zo škár do debnenia.
Datované: 3. etapa (klasicistická), po polovici 19. storočia
Návrh úprav: odstrániť sekundárne omietky a prezentovať klenbu v pôvodnom výraze podľa
dochovanej archívnej fotodokumentácie.
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Pohľad na klenbu v Z časti miestnosti

Pohľad na neomietané murivo klenby pred
rekonštrukciou v 6. stav. etape a s pôvodným
vstupom – dnes z priestoru pod schodiskom
(m. č. 0.01 a)
Foto pamiatkový výskum (Urbanová 1978)

Pohľad na klenbu vo V časti miestnosti, okno
vo východnej stene rozšírené. Dole situácia
pred omietnutím klenby a stien s pôvodným
vetracím otvorom s kamenným prekladom.

V strede klenbový pás, rozdeľujúci klenbu,
pôvodne bol podmurovaný a priestor
rozdelený na dve samostatné pivnice.
Deliaca stena odstránená v 6. st. etape.

Foto pamiatkový výskum (Urbanová 1978)
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1ks
1. PP, m. č. 0.03
Popis: Valená klenba priestoru pod vstupným rizalitom dosadá na severný a južný múr
miestnosti. V jej južnom závere je vmurovaná priečka, ktorá súvisí so zabudovaním
rozvodnej skrine.
Materiál: tehla, omietka.
Datované: 3. etapa (klasicistická), po polovici 19. storočia
Návrh úprav: odstrániť súčasné cementové zasolené omietky. Ponechať bez omietky alebo
omietnuť sanačnou trassovou omietkou.

2 ks
1. NP, m. č. 1.02
Popis: Dve jednoduché valené klenby bez lunetových výsečí a ďalšej výzdoby sa
nachádzajú na prízemí v miestnosti 1.02. Jedno úzke pole valenej klenby sa nachádza nad
vstupom do miestnosti v severovýchodnom rohu. Od nadväzujúceho úzkeho poľa krížovej
klenby bolo oddelené medziklenbovým pásom, ktorý je zosekaný do podoby ihlancovej
konzoly. Druhé, rozmernejšie pole valenej klenby sa nachádza v južnej polovici miestnosti
s miernym odskokom od S a J nosného múru. Klenby miestnosti majú omietku s farebným
bledozeleným náterom.
Materiál: úzke pole – kameň; širšie pole – tehla.
Datované: 3. etapa (klasicistická), po polovici 19. storočia
Návrh úprav: ponechať.

Valená klenba v severovýchodnom rohu

Valená klenba v južnej polovici miestnosti
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1 ks
1. NP, m. č. 1.03
Popis: Valená klenba miestnosti 1.03 dosadá na severný a južný múr. Jej plocha je členená
obkročnými lunetovými výsečami – dvomi rozmernejšími na severnej strane, tromi
subtílnejšími na južnej strane. V pozdĺžnej osi klenby sú umiestnené výzdobné štukové
zrkadlá v podobe geometrických obrazcov. Náter klenby je biely.
Materiál: nezistené murivo, omietka so štukovou a maliarskou výzdobou (viď popis v kap.
4.2 – štuková výzdoba, ozn. ŠV/1).
Datované: 2. etapa (baroková), 2. polovica 18. storočia (1763-1783)
Návrh úprav: ponechať, reštaurátorsky preskúmať maliarsku výzdobu a rozhodnúť
o možnosti jej rekonštrukcie na základe výsledkov výskumu.

Priestor je v súč. rozdelený nízkymi priečkami

Detail štukovej výzdoby a lunet

1 ks
1. NP, m. č. 1.04
Popis: Miestnosť 1.04, ktorá tvorí južný trakt kaštieľa na 1. NP, je zaklenutá valenou
klenbou, ktorej päta dosadá na severný a južný obvodový múr s miernym odsadením.
Miestnosť je v strede predelená tehlovým medziklenbovým pásom, ktorý je pozostatkom
vybúranej priečky. Výška klenby vo východnom priestore je mierne vyššia, než v západnom
priestore. Klenba je členená lunetovými výsečami, aditívne radenými v pozdĺžnej osi
miestnosti. V Z aj V poli miestnosti sa nachádza zhodne šestica protistojných trojbokých
lunetových výsečí. Mierna odchýlka je len vo V závere miestnosti, kde posledný pár
lunetových výsečí je len polovičný – preťatý múrom. Vrchol klenby je zdobený dvomi
veľkoplošnými štukovými zrkadlami. Plocha klenby je opatrená náterom modrej farby v dvoch
tónoch (Z – svetlejšia, V – tmavšia), len štukové zrkadlá sú priznané v neutrálnej bielej farbe.
Materiál: zmiešané murivo (kameň, tehla), omietka so štukovou a maliarskou výzdobou (viď
popis v kap. 4.2 – štuková výzdoba ozn. ŠV/2).
Datované: 2. etapa (baroková), 2. polovica 18. storočia (1763-1783)
Návrh úprav: ponechať, reštaurátorsky preskúmať maliarsku výzdobu a rozhodnúť
o možnosti jej rekonštrukcie na základe výsledkov výskumu. Odstrániť nevhodnú súčasnú
farebnosť.
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Celkový pohľad na zaklenutie miestnosti 1.04, pôvodne išlo o dve samostatné miestnosti

Pohľad na Z časť miestnosti so vstupom do Jz nárožnej bašty

Pohľad na V časť miestnosti so vstupom do Jv nárožnej bašty
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1 ks
2. NP, m. č. 2.04 - Z časť
Popis: Záp. polovica miestnosti 2.04 na 2. NP je zaklenutá jedným poľom valenej klenby,
dosadajúcej na S a J múr. Od druhej časti miestnosti je oddelená medziklenbovým pásom.
Je členená trojicou trojbokých lunetových výsečí na S i J strane. Náter klenby je biely.
Materiál: zmiešané murivo (kameň, tehla), identické s murivom klenby v m. č. 1.04, omietka.
Datované: 2. etapa (baroková), 2. polovica 18. storočia (1763-1783)
Návrh úprav: ponechať.

Celkový pohľad na zaklenutie zo Z

Celkový pohľad na zaklenutie z V

35

Krížová klenba
1 ks
1. NP, m. č. 1.01
Popis: Miestnosť 1.01 je zaklenutá jednoduchou krížovou klenbou s mierne vytiahnutými
hrebienkami. Je ukotvená vo všetkých štyroch rohoch miestnosti štvorcového pôdorysu
prostredníctvom klenbových prípor. Má celoplošný bledozelený náter.
Materiál: tehla, omietka.
Datované: 2. etapa (baroková), 2. polovica 18. storočia (1763-1783)
Návrh úprav: ponechať.

1 ks
1. NP, m. č. 1.02
Popis: Juhovýchodná časť miestnosti 1.02 je zaklenutá jedným úzkym poľom krížovej
klenby s mierne vytiahnutými hrebienkami, ktorej charakter je zhodný s klenbou v m. č. 1.01.
Klenba má bledozelený náter.
Materiál: nezistené murivo
Datované: 2. etapa (baroková), 2. polovica 18. storočia (1763-1783)
Návrh úprav: ponechať.

Valená segmentová klenba
1 ks
2. NP, m. č. 2.01 - V časť
Popis: Plytká segmentová klenba vo V časti miestnosti 2.01 na 2. NP nad obdĺžnikovým
pôdorysom. Priestor, ktorý zakončuje, ústi do miestnosti 2.02 a 2.03 – v osi medzi nimi je
v ploche klenby výlez do krovu. V južnom závere sa segment pripája k východnému múru
skosením, ktoré súvisí s vloženou komínovou šachtou. Klenba je opatrená bielym náterom.
Materiál: nezistené murivo.
Datované: 4. etapa (neoslohová), prelom 19.-20. storočia
Návrh úprav: ponechať.
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Pohľad na klenbu

Výlez do podstrešia v klenbe

Česká placka
1 ks
2. NP, m. č. 2.02
Popis: Miestnosť 2.02 vstupného rizalitu v 2. NP je zaklenutá jedným poľom českej placky
nad štvorcovou základňou. Náter klenby je biely, pod ktorým sa črtá maliarska výzdoba.
Materiál: nezistené murivo.
Datované: 4. etapa (neoslohová), prelom 19.-20. storočia
Návrh úprav: ponechať, po preskúmaní mal. výzdoby rozhodnúť o jej prípadnej obnove.

Pohľad na S časť miestnosti

Pohľad na J časť miestnosti

Pohľad na Z časť miestnosti

Pohľad na V časť miestnosti
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Pruská klenba
1 ks
2. NP, m. č. 2.01 - Z časť
Popis: Západná časť miestnosti 2.01 (nad hlavným schodiskom) je od V časti oddelená
medziklenbovým pásom v smere S-J, ktorý v južnej časti zbieha až po úroveň podlahy vo
forme pilastra, v severnej časti je podseknutý vo forme skosenej konzoly (v minulosti
z dôvodu vyústenia schodiska). Spomínaný priestor je zaklenutý jedným poľom pruskej
klenby nad obdĺžnikovou základňou. Náter klenby je biely.
Materiál: pravdepodobne tehla (podľa realizovaných sond na pilastroch).
Datované: 2. etapa (baroková), 2. polovica 18. storočia (1763-1783)
Návrh úprav: ponechať.

Pohľad na klenbu zo Z s klenbovým pásom

Pohľad na klenbu z V
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2 ks
2. NP, m. č. 2.03
Popis: Miestnosť 2.03 na 2. NP je členená medziklenbovým pásom v smere S-J na dve polia
pruskej klenby nad obdĺžnikovým pôdorysom. Klenba má celoplošný náter terakotovej farby.
V užšom západnom poli sonda S 203/4 preukázala výskyt maliarskej výzdoby klenby.
Materiál: pravdepodobne tehla.
Datované: 2. etapa (baroková), 2. polovica 18. storočia (1763-1783)
Návrh úprav: ponechať, odstrániť nepôvodný nevhodný farebný náter.

Pohľad na východné klenbové pole

Pohľad na západné klenbové pole

39

3 ks
2. NP, m. č. 2.04 - V časť
Popis: Východná polovica miestnosti 2.04 na 2. NP je zaklenutá tromi poľami jednoduchej
pruskej klenby, posadenej na medziklenbových pásoch, dosadajúcich na S a J múr. Všetky
tri polia majú rovnaké proporcie, ich náter je biely. Klenbové pole v osi medzi dvomi
okennými otvormi južnej fasády preukazuje výraznú statickú trhlinu v mieste napojenia
klenby na obvodový múr, spôsobenú zatekaním dažďovej vody z poškodeného krovu.
Materiál: pravdepodobne tehla.
Datované: 2. etapa (baroková), 2. polovica 18. storočia (1763-1783)
Návrh úprav: ponechať, odstrániť nepôvodný nevhodný farebný náter.

Celkový pohľad na zaklenutie zo Z

Celkový pohľad na zaklenutie z V

Poškodenie J obvodového múru v mieste
zatekania strechy

Napojenie Jv veže v poli pruskej klenby
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Rub pruských klenieb v podstreší

Stav pred 6. stav. etapou s vytiahnutým stužujúcim klenbovým pásom z tehál
(Foto Urbanová 1978)

V súčasnosti sú celé ruby klenieb pod cementovou maltou vrátane stužujúcich pásov
Kláštorná klenba
4 ks
1. NP, m. č. 1.05, 1.06, 2. NP, m. č. 2.05, 2.06
Popis: Všetky štyri miestnosti na oboch podlažiach veží sú zaklenuté kláštornou klenbou,
dosadajúcou na obvodové múry kruhového pôdorysu. Uhlopriečne cez ňu prebiehajú dva
navzájom kolmé hladké pásy, ktorých päty sú od obvodového múru odsadené s miernym
odskokom. Pásy zároveň vymedzujú štyri takmer identické trojboké lunetové výseče, ktoré
sú vo vrchole zjednotené štukovým štvorlistom (kap. 4.2, ozn. ŠV/3). Na ploche klenieb je
nanesený biely náter – výnimkou je len miestnosť 1.06, ktorá je celoplošne, vrátane klenby,
opatrená náterom terakotovej farby.
Materiál: pravdepodobne tehla.
Datované: 2. etapa (baroková), 2. polovica 18. storočia (1763-1783)
Návrh úprav: ponechať, odstrániť nepôvodný nevhodný farebný náter v m. č. 1.06.
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m. č. 1.06 – pohľad od dverí

m. č. 1.06 – pohľad od okna

m. č. 1.05 – pohľad od dverí

m. č. 1.05 – pohľad od okna

m. č. 2.05 – pohľad od dverí

m. č. 2.06 – pohľad od dverí
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4.2 Výtvarne hodnotné prvky
4.2.1 Kamenné prvky
ozn.
K/1

sv.otvor/mm
1450/3080

Počet /ks/
1

popis
Kamenný vstupný portál,
ostenie
Materiál: pieskovec
Datované: 3. stavebná etapa
(klasicistická)

poznámka
m. č. 1.01
sev. fasáda
vstupného rizalitu

Celkový pohľad na ostenie z exteriéru
Popis: Ostenie vstupného portálu predstavaného rizalitu v 1. NP, polkruhovo ukončené,
hladké, s mierne predstúpenou nízkou pätkou a zjednodušeným klenákom vo vrchole.
Kamenné ostenie opatrené náterom sivomodrej farby pri poslednej väčšej úprave fasády v 6.
stavebnej etape v 80tych rokoch 20. stor. Postupná degradácia a úbytok kamennej hmoty je
v mieste polkruhovej archivolty. Na oboch zvislých stojkách olupovanie farebného náteru. Portál
je opatrený novodobou drevenou dvojkrídlovou kazetovou výplňou pravouhlého tvaru
s polkruhovým nadsvetlíkom. Ostenie vystupuje z omietky, ktorá je k nemu dotiahnutá.
Celkovo je ostenie značne poškodené vlhkosťou a zasolením.
Návrh úprav: kamenné ostenie je potrebné konzervátorsky umelecko-remeselne ošetriť,
odsoliť, spevniť a opatriť novým vhodným fasádnym náterom v rámci celkovej úpravy fasády,
viď návrh v kap. 9.
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4.2.2 Štuková výzdoba
Podrobný popis a fotodokumentácia viď. kapitola 3.
ozn.
Počet /ks/ 3
Štuková výzdoba klenby
ŠV/1
Materiál: omietka
Poloha: m. č. 1.03
Datovanie: 2. etapa (baroková), 2. polovica
18. storočia (1763-1783) – súčasť zaklenutia

Nález maľby v sonde S103/2

Popis: Klenbu zdobia tri štukové zrkadlá umiestnené v jej pozdĺžnej osi. Ich tvar je vymedzený
niekoľkonásobnou obvodovou profiláciou plasticky vytiahnutou z omietky. Dve krajné zrkadlá
majú charakter oválnych štukových rámov, stredné je zložitejšie a dekoratívnejšie poňaté – má
tvar stlačeného kruhu, na dvoch protiľahlých stranách hrotito ukončeného. Profilácia štukových
línií má v priereze tvar poloblúka, pričom stredná z nich je najvyššia a najvýraznejšia.
Návrh úprav: nutný zisťovací reštaurátorský prieskum na možný výskyt nástenných
malieb klenby, vrátane zrkadiel štukovej výzdoby a stien. Na základe výsledkov prieskumu
stanoviť metodiku obnovy spolu s celkovou obnovou miestnosti.
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Analógia štukovej výzdoby valenej klenby na
kaštieli v Záborskom – datovaná okolo r. 1730
(obnova pred pol. 19. stor.)

Analógia štukovej výzdoby valenej
klenby na kaštieli v Markušovciach –
datovaná r. 1773-1778

Janovská, M. – Spaleková, E. Kaštieľ
Markušovce, architektonicko-historický
výskum, 2012, s. 150.
Analógia štukovej výzdoby valenej klenby na kaštieli v Jarovniciach – 70. r. 18. storočia
Janovská, M. Kaštieľ Záborské, architektonickohistorický výskum, 2016, s. 86.

https://www.ohl.sk/sk/realizovane-stavby/jarovnice-kastiel#
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ozn.
ŠV/2

Počet /ks/ 2

Štukové zrkadlo v Z časti miestnosti

Detail polkruhového výbežku

Detail kruhového rámu vo vnútri zrkadla

Štuková výzdoba klenby
Materiál: omietka
Poloha: m. č. 1.04
Datovanie: 2. etapa (baroková), 2. polovica
18. storočia (1763-1783) – súčasť zaklenutia

Štukové zrkadlo vo V časti miestnosti

Detail hrotitého výbežku

Predpoklad existencie výmaľby
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Detail výmaľby

Nálezy naznačujúce výmaľbu vo vnútri zrkadiel

Popis: Klenba miestnosti 1.04 je pokrytá štukovou výzdobou vo forme dvoch tvarovo
identických zrkadiel, ktoré sa skladajú z vonkajšieho a vnútorného obrazca. Vonkajší má
podobu zložitého štylizovaného štvorlistu, ktorý vzniká symetrickým usporiadaním
polkruhových a hrotitých výbežkov, vystupujúcich z plochy stredného obdĺžnika. Vnútri neho je
menší kruhový rám. Tvary oboch sú vymedzené niekoľkonásobne profilovanou lištou.
Profilácia štukových línií vonkajšieho obrazca má v priereze omnoho ostrejšie hrany –
profilácia vnútorného obrazca má hrany zaoblené a jemnejšie tvarované, je zhodná s
profiláciou oválov predchádzajúcej miestnosti, ozn. ŠV/1. Ich čitateľnosť a celkový stav
zachovania je však na nižšej úrovni, najmä ako dôsledok vrstvenia náterov.
Návrh úprav: nutný zisťovací reštaurátorský prieskum na možný výskyt nástenných
malieb klenby, vrátane zrkadiel štukovej výzdoby. Na základe výsledkov prieskumu stanoviť
metodiku obnovy spolu so štukovou výzdobou.

47

Analógia štukovej výzdoby valenej klenby
na kaštieli v Hanušovciach nad Topľou –
datovaný 18. stor.

Analógia štukovej výzdoby valenej klenby
na kaštieli v Markušovciach – datovaná r.
1773-1778

https://www.planetslovakia.sk/kultura/144kastiel-hanusovce-nad-toplou

Janovská, M. – Spaleková, E. Kaštieľ Markušovce,
architektonicko-historický výskum, 2012, s. 149

ozn.
ŠV/3

m. č. 1.05

Počet /ks/ 4

Štuková výzdoba klenieb
Materiál: omietka
Poloha: m. č. 1.05, 1.06, 2.05, 2.06
Datovanie: 2. etapa (baroková), 2. polovica
18. storočia (1763-1783) – súčasť zaklenutia

m. č. 1.06
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m. č. 2.05
m. č. 2.06
Popis: Klenby všetkých štyroch miestností na oboch podlažiach nárožných veží sú nositeľom
jednotnej štukovej výzdoby. Tá je situovaná vždy v mieste kríženia dvoch navzájom kolmých
hladkých pásov. Má podobu jednoduchého štvorlístka, vymedzeného obvodovou profiláciou.
Všetky doposiaľ popisované štukové zrkadlá boli bielej farebnosti – výnimkou je len štvorlist
v miestnosti 1.06, ktorý má výraznejší terakotový náter.
Návrh úprav: umelecko-remeselne obnoviť, odstrániť nepôvodný nevhodný farebný náter
v m. č. 1.06, odstrániť viacnásobné nátery, ktoré deformujú profiláciu, dotmeliť a prezentovať
pod náterom.
ozn.
ŠV/4

Počet /ks/
celok

Severná fasáda, súčasný stav

Štuková výzdoba exteriérovej fasády
Materiál: omietka
Poloha: všetky exteriérové fasády
Datovanie: 3. stavebná etapa (klasicistická),
19. stor.

Južná fasáda, súčasný stav
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Nesprávne ukončenie fasády – chýbajúca
korunná rímsa alebo rámovanie malo
dobehnúť pod podbitie strechy, resp.
korunnú rímsu

Profilácia nezodpovedá nálezom

Originálne prvky fasády počas výskumu z r. 1978, archív KPÚ Prešov

Odkryté štukové pilastre pod mladšou úpravou
fasády

Detail profilácie pätky pilastra, dosadajúcej
na sokel v rovine pilastra, s farebnou linkou
oddeľujúcou pätku od drieku pilastra

Detail ukončenia plastickej výzdoby pod rímsou
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Detail pôvodnej úpravy rámovania v nároží –
styk zvislých pilastrov a horizontálneho
členenia.

Súčasný stav po rekonštrukcii
Analógia so zachovanou fasádou kúrie v Krivanoch – hospodárska časť objektu

Pohľad na kúriu – celok
Detail výzdoby
Popis: Podrobný popis fasád viď kap. 3.
Súčasná prezentácia fasády nezodpovedá nálezom, ktoré sú zdokumentované v pamiatkovom
výskume objektu z r. 1978.
Návrh úprav: Fasádu obnoviť.
Po postavení lešenia je potrebné zrealizovať sondy na zistenie pôvodnej farebnosti fasády,
ako aj pôvodnej štruktúry (zrnitosti) omietok. Na základe nálezov zo sondážneho výskumu
pred jej obnovou je zrejmé, že pôvodná farebnosť bola:
- ponorený základ v tmavšej farbe, pravdepodobne zrnitejší – hrubšia štruktúra omietky
- vystupujúce rámovanie v hladkej štruktúre omietky, v svetlejšej farbe s farebným lineárnym
značením – oddelením pätky od drieku pilastra.
To zodpovedá aj analógiám – klasicistickým fasádam z obdobia vzniku fasády. Podľa
pamiatkového výskum (Urbanová 1978) bol nesprávne datovaný vznik fasády do obdobia
renesancie, čo ale sondážny výskum v r. 2019 vyvrátil.
Prípravné práce, návrh a samotnú rekonštrukciu musí realizovať odborník s umeleckoremeselným vzdelaním štukatér, resp. reštaurátor. Návrh aj samotná rekonštrukcia štukovej
výzdoby podlieha schváleniu KPÚ Prešov. Nutná korekcia aj v mieste ukončenia fasády pod
strechou a v soklovej časti, viď foto vyššie.
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4.2.3 Kovové prvky
ozn.
KOV/1

Rozmer
v. 930
celk. dl.

Počet /ks/
3 diely

Pohľad na zábradlie v mieste výstupného
ramena schodiska

Kované zábradlie hlavného schodiska,
nitované
Materiál: kov, drevo – madlo
Poloha: m. č. 1.02 a 2.01
Datovanie: 4. stavebná etapa, prelom 19.
a 20. storočia

Pohľad na zábradlie v mieste nástupného
ramena schodiska

Detail spojov
Detail nasadenia madla a ukončenia výplne
v mieste kovovej stojky ukončenej guľou
Popis: Dekoratívne kované zábradlie hlavného schodiska z 1. do 2. NP kaštieľa. Jeho výplň
tvorí kovaná pásovina, tvarovaná do podôb, ktorých východiskovým motívom sa stala volúta.
Tá je následne prichytávaná k vertikálnej tyčovine, spoje sú nitované, v rámci úpravy 6. etapy
zvárané. Madlo tvorí drevený, navrchu zaoblený profil. Časť zábradlia je upravovaná
sekundárne v 6. stavebnej etape, kedy došlo k zmene schodiska po odbúraní časti suchého
záchodu, ktoré ho zúžilo.
Tvarovú kópiu zábradlia zváraním vyhotovili v priebehu 6. stavebnej etapy v 80tych rokoch 20.
stor. na novovybudované schody z prízemia do suterénu, m. č. 1.02.
Návrh úprav: ponechať, odstrániť hrubé nátery a opatriť novým matným náterom.
ozn.
KOV/2

Rozmer
800/120

Počet /ks/
3

Kované komínové dvierka
Materiál: kov
Poloha: m. č. 1.02, 2.01
3. stavebná etapa (klasicistická), po polovici
19. storočia
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m. č. 1.02

m. č. 2.01

Detail centrálnej ružice

m. č. 2.01

Detail pántu s upevnením skrutkou so
štvorcovou podložkou.

Detail sekundárnej zástrče na uzatváranie
dvierok v m. č. 2.01, pôvodne boli uzamykané
zámkom na kľúč, viď krycia rozeta.
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Detail nitovania v mieste stuženia z rubovej
strany a upevnenia krabicového zámku

Rub komínových dvierok s krabicovým
zámkom a spevnením pásovinou
Popis: Typové kované komínové dvierka – jednokrídlové, plátované, nitované. Jednoduché
horizontálne závesy v dvoch polohách z pásoviny sú na konci tepané, v mieste zavesenia
spevnené skrutkou so štvorcovou podložkou. V centrálnej polohe dvierok ružica – štvorlístok.
Z rubovej strany sú zosilnené kovovou pásovinou po obvode, aj diagonálne prekríženou
z rohov v strede. Pôvodne uzamykané krabicovým zámkom, kľúčový otvor prekrytý rozetou.
Návrh úprav: ponechať na mieste, potrebné umelecko-remeselne opraviť odborne
spôsobilou osobou, vyrovnať do roviny, spevniť závesky, doplniť chýbajúce časti, odstrániť
olejové nátery a opatriť antikoróznym matným čiernym / grafitovým náterom. Súčasťou opravy
musí byť aj oprava ostenia komína a zabezpečenie zatvárania (uzamykania) dvierok.
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5. Inventarizačný súpis sond a nálezov (s odôvodnením a vyhodnotením)
Zakreslenie miest realizácie sond viď. graf. časť 11. b1
Ozn. stratigrafie murív, mált a omietok viď. kap. 5.3
5.1 Sondy
1. PP – suterén
Č. sondy: S 001/1
Veľkosť: 300+200/350
Poloha: m. č. 0.01
V od zeme: 1200
Zdôvodnenie: sonda na zistenie primárnosti klenby a muriva
Popis - zistenie: murivo kamenné M/1a a murivo klenby M1/b, pôvodne neomietané, iba stopy po
bielom nátere. Klenba je k murivu primurovaná so škárou, nie je previazaná. Klenbová výseč je vyššia
ako v ostatných častiach. Ide o 1. stavebnú fázu.

Na kameni boli lokálne zachytené stopy po ohni.
Č. sondy: S 001/2
Veľkosť: 250+300+150/250
Poloha: m. č. 0.01
V od zeme: 1200
Zdôvodnenie: sonda na zistenie primárnosti klenby a muriva
Popis - zistenie: totožné s nálezom v sonde č. S 001/1.
Murivo kamenné M/1a a murivo klenby M1/b, pôvodne neomietané, iba stopy po bielom nátere.
Klenba je k murivu primurovaná so škárou, nie je previazaná. Klenbová výseč je vyššia ako
v ostatných častiach. Ide o 1. stavebnú fázu.
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Č. sondy: S 001/3
Veľkosť: 200+150+250/30
Poloha: m. č. 0.01
V od zeme: 1300
Zdôvodnenie: sonda na zistenie primárnosti klenby a muriva
Popis - zistenie: sonda robená v mieste odskoku muriva klenby a zmeny profilu klenby. Klenba je
primurovaná so škárou v opačnom smere ako v predchádzajúcich dvoch sondách, murivo M2a.
Omietka klenbového pásu je iná od omietky klenieb – svetlohnedá malta s prímesou nevyhaseného
vápna a drobných úlomkov tehál, ozn. M1b.

Č. sondy: S 001/4
Veľkosť: 150+750/400
Poloha: m. č. 0.01
V od zeme: 1200
Zdôvodnenie: sonda na zistenie previazania zvislého muriva s klenbou
Popis - zistenie: zreteľná previazanosť klenby, ktorá je podmurovaná. Murivo klenby M/2a pozostáva
z kamenných platní (šupinovitý kameň, lúpe sa, vyskytuje sa na viacerých miestach). Škára naznačuje
skorší vznik klenby, až potom podmurovanie. Charakter muriva je síce totožný, ale nie je robené
naraz. Sekundárne robený vstup s rovným nadpražím v 6. stavebnej etape.

Celok a detail vpravo
Č. sondy: S 001/5
Veľkosť: 1100+200/400
Poloha: m. č. 0.01
V od zeme: 1450
Zdôvodnenie: previazanie klenby s obvodovou stenou
Popis - zistenie: Zvislé murivo (plentáž) čela lunety je z CDM tehál (rozmer 12,5x25 cm) zo 6.
stavebnej etapy - M/6a.
Omietka klenby zachádza do niky – prepojenie s pivnicou pod vstupným rizalitom. Kamenné murivo
klenby. Murivo so sivou jemnozrnnou maltou M2b. Nájdené 3 vrstvy omietok: vytlačená z ložných škár;
vrstva zachádzajúca dopredu OM/3b, (pol. 19. stor. – klasicistická st. etapa); hnedobiela malta
s veľkým obsahom vápna a prímesou tehličiek OM6a.
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M6a

M2b OM3b

OM6a

Č. sondy: S 001/6
Veľkosť: 200+300+600+100+400/400
Poloha: m. č. 0.01
V od zeme: 1000
Zdôvodnenie: previazanie zvislého muriva klenby s odskokom (klenbovým pásom)
Popis - zistenie: zistenie totožné so sondou S 001/3 a S 001/4. Naviac sa tu vyskytuje vytlačenie
malty do debnenia klenby – sivá malta z ložných škár, jemnozrnná s prímesou tehál. Aj tu je luneta
oveľa vyššie – vo výške lunety z 1. stavebnej etapy.

Plentáž M6a

M/2a

M/1b

Murivo klenby s vytlačenou maltou
zo škár M/2a
M/1b
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Detail klenby

Detail napojenia klenby a klenbového pásu

Č. sondy: S 001/7
Veľkosť: 700/800
Poloha: m. č. 0.01
V od zeme: 1100
Zdôvodnenie: sonda zameraná na nájdenie vetracieho otvoru, zakresleného v zameraní objektu
spred rekonštrukcie v 80tych rokoch 20. stor.
Popis - zistenie: otvor v kamennom murive bol zamurovaný CDM tehlou v 6. stav. etape, ozn. M/6a

Murivo sa vplyvom vlhkosti rozpadáva
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Č. sondy: S 001/8
Veľkosť: 200+300/350
Poloha: m. č. 0.01
V od zeme: 1150
Zdôvodnenie: previazanie obvodového múru a prístupového schodiska do suterénu z exteriéru
Popis - zistenie: starší odskok muriva prístupového schodiska do suterénu z exteriéru nie je
primárne previazaný s obvodovým múrom. Obvodová stena exteriéru z kamenného muriva M1a.
Murivo schodiska so škárou (sekundárne domurované) je zmiešané (tehla+kameň), pravdepodobne
klasicistické z 19. stor. M/3c. Malta klasicistického muriva je jemnozrnná, sivohnedej farby. Kameň
muriva je tmavohnedej farby, ílovitý pieskovec. Tehly sú červenej farby rôznych rozmerov,
pravdepodobne sekundárne použité. Navrchu len jedna vrstva cementovej omietky zo 6. st. etapy
OM/6a, na nej štuková vrstva, jedna farebná maľba a jeden dvojnásobný biely náter – dokopy tri
maliarske vrstvy.

celok a detail
Č. sondy: S 001/9
Veľkosť: 200+200/500
Poloha: m. č. 0.01
V od zeme: 0
Zdôvodnenie: sonda na zistenie previazania muriva schodiska v mieste odskoku
Popis - zistenie: odskok schodiskového muriva – zmiešané murivo (tehla+kameň) rovnako ako
v sonde S 001/8, ozn. ako M/3c. Ostatná časť napojenia predlženia muriva schodiska z CDM tehly
v 6. stav. etape, ozn. M/6a.
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Č. sondy: S 002/1
Veľkosť: 150+200/400
Poloha: m. č. 0.02
V od zeme: 1500
Zdôvodnenie: sonda v nadpraží na zistenie druhu muriva klenby
Popis - zistenie: mladšia klenba z 19. stor. z muriva M/3b má nižší vrchol klenby ako v západnej
časti. Má tvar stlačeného segmentového oblúka. Klenbový pás z kameňa tvorí nadpražie. Na povrchu
je jedna vrstva omietky ozn. OM/6a.

Detail

Č. sondy: S 002/2
Veľkosť: 150+300/350
Poloha: m. č. 0.02
V od zeme: 850
Zdôvodnenie: previazanie klenbového pásu a klenby
Popis - zistenie: murivo klenbového pásu je kamenné s jemnozrnnou hnedou maltou, ozn. M/2a.
Murivo klenby rovnako ako v S 002/1, ozn. M/3b. Škára medzi klenbou a pásom dokladá, že klenba
je sekundárna. Klenbový pás je starší a súvisí s iným zaklenutím alebo rovným stropom, kedy výška
podlahy v 1. NP bola nižšie, viď. nižší parapet okien v sonde FJ/2.

M/3b

M/2a
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Č. sondy: S 002/3
Veľkosť: 300+250/350
Poloha: m. č. 0.02
V od zeme: 1200
Zdôvodnenie: previazanie klenbového pásu a klenby
Popis - zistenie: totožné zistenie ako v predošlej sonde. Celoplošne jedna omietková vrstva OM/6a.

Č. sondy: S 002/4
Veľkosť: 600/300
Poloha: m. č. 0.02
V od zeme: 1450
Zdôvodnenie: sonda na zistenie škáry medzi obvodovou stenou a klenbou v šírke ostenia
Popis - zistenie: škára sa nepreukázala – vetrací otvor bol robený zároveň s klenbou (ostenie
vytvorené z jedného muriva), ozn. M/3b, celoplošne omietková vrstva OM/6a.

Celok a detail
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Č. sondy: S 002/5
Veľkosť: 900+200/600
Poloha: m. č. 0.02
V od zeme: 1300
Zdôvodnenie: sonda na zistenie škáry medzi obvodovou stenou a klenbou v šírke ostenia
Popis - zistenie: vyosenie otvoru je spôsobené murivom kruhovej Jz veže. Čitateľná škára
napojenia muriva klenby k staršiemu murivu obvodovej steny. Murivo je to isté M/3b.

Celok

Detail

Č. sondy: S 002/6 a,b
Veľkosť: a 350+400+200/400 b 50+350/700
Poloha: m. č. 0.02
V od zeme: 115
1250
Zdôvodnenie: sonda na zistenie primárnosti otvoru v murive steny
Popis - zistenie: nika so segmentovým záklenkom je previazaná s murivom. Jedná sa o
primárne urobený otvor, ktorý nebol dverným otvorom, ale nikou. Jej vznik je totožný so vznikom
klenby vo V časti miestnosti M/3b. Pravdepodobne došlo k celkovému premurovaniu uvedeného
obvodového múru. Celoplošne omietka OM/6a.

a
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b

Celkový pohľad na niku so sondami

Č. sondy: S 002/7 a,b
Veľkosť: a 550/400 b 1000/500
Poloha: m. č. 0.02
V od zeme: 1200
1000
Zdôvodnenie: sonda na zistenie primárnosti otvoru v zvislom murive a sekundárnosti klenby
Popis - zistenie: na sonde S 002/7 v časti A sa preukázalo zvislé murivo steny, ku ktorému je
cez škáru sekundárne primurovaná klenba. Iná situácia je v časti sondy B. Klenba preukazuje to
isté (jemnozrnná piesková malta), ostenie otvoru je robené primárne so zošikmením – bol to
pôvodný vstup zo staršieho schodiska do miestnosti. Otvor v klenbe i murive je primárny.
M/3b
M/2a

Šikmé skosenie ostenia dverí súvisí s lepším
prechodom a vytočením sa pri transporte dlhších
predmetov.

Foto pred omietnutím a zamurovaním

a
Vyznačenie škáry – murivo s otvorom a
klenba

b
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Č. sondy: S 002/8
Veľkosť: 250+200/300
Poloha: m. č. 0.02
V od zeme: 1200
Zdôvodnenie: previazanie klenbového pásu a klenby
Popis - zistenie: sonda preukázala rovnaké zistenie ako v S 002/2 na protiľahlej strane. Murivo
klenby je ukladané do debnenia, malta v podobe vytlačenia. Najskôr vznikol klenbový pás, až potom
klenba. Škára naznačuje, že murivo nie je previazané.

M/2a

M/3b

Č. sondy: S 002/9
Veľkosť: 250+350/300
Poloha: m. č. 0.02
V od zeme: 1300
Zdôvodnenie: sonda na zistenie previazania klenby a obvodového múru
Popis - zistenie: škára – murivo klenby M/3b naznačuje, že je použitá iná malta s väčším obsahom
vápna, bočná stena z muriva M/1a má svetlohnedú jemnozrnnú maltu. Klenba je sekundárne
vsadená do staršieho obvodového muriva.

M/3b

M/1a

Č. sondy: S 002/10
Veľkosť: 200+200/350
Poloha: m. č. 0.02
V od zeme: 1600
Zdôvodnenie: sonda na zistenie primárnosti vetracieho otvoru
Popis - zistenie: otvor bol zväčšený sekundárne v rámci 6. stavebnej etapy z CDM tehál, ozn. M/6a.
V celej miestnosti je prítomná vytlačená malta z ložných škár, čo naznačuje, že priestor pôvodne
nebol omietnutý. Došlo k tomu až v 6. etape omietkou OM/6a sivohnedej farby so štukovou vrstvou
a 2-3 farebnými nátermi.
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1. NP – prízemie
Č. sondy: S 101/1
Veľkosť: 300/500
Poloha: m. č. 1.01
V od zeme: 2300
Zdôvodnenie: sonda na zistenie ostenia otvoru vo vzťahu ku škáre muriva zachyteného v podstreší
nad rizalitom
Popis - zistenie: vyosený otvor rizalitu (severným smerom) napovedá, že murivo M/1a steny južne od
okna je staršie ako samotný otvor. Sondou bolo odkryté zo strany interiéru tehlové murivo M/2c
plentáže pre nasadenie krížovej klenby. Na strane južnej je plentáž primurovaná ku kamennému múru
(viď. archívny záber z exteriéru nižšie, pravdepodobne murivo M/1a). Na strane severnej je tehlový
pilier. Medzi nimi je nasadený tehlový klenbový pás (rozmer tehly: 22x6x14 cm). Tehlový záklenok je
totožný s pristavaným pilierom, na ktorom spočíva krížová klenba, murivo M/2c. Otvor je zamurovaný
v 3. stavebnej etape zmiešaným murivom (kameň+tehla), ozn. M/3c. Najstaršia omietka v sonde
nebola zaznamenaná. Na povrchu sa nachádzala iba jedna vrstva vápenno-cementovej omietky zo 6.
stavebnej etapy OM/6a.

škára
Celok a detail
Starší
klenbový
pás

M/2c

M/3c
(Foto Pamiatkový výskum Urbanová 1978)

OM/6a
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Č. sondy: S 101/2
Veľkosť: 400+550+200/500
Poloha: m. č. 1.01
V od zeme: 1900
Zdôvodnenie: sonda nadväzuje na predchádzajúcu sondu – za účelom preukázania previazania
nárožia a overenia možnosti existencie otvoreného závetria.
Popis - zistenie: sonda preukázala v rohu cezúru. Severná stena je najstaršia – s kamenným
murivom, ozn. M/1a – nesie stopy začmudenia po požiari (stmavnutý kameň) na oboch stranách
vstupu. Charakter omietky OM/1b v sonde zachádzajúcej za primurovaný tehlový pilier z muriva M/2c
pripomína exteriér veže (hrubá rozotieraná omietka), ako keby rizalit mal kedysi vežový charakter. Na
povrchu je rozotieraná malta z ložných škár, na nej 1 vrstva pomerne súdržnej sivej omietky s kúskami
nevyhaseného vápna s 1 vápenným náterom. Vsadený tehlový rohový pilier je omietaný omietkou
OM/2b (previazaná omietka tehlového piliera už so severnou stenou). Omietka je jemnozrnná,
sivohnedá, ktorá zachádza západným smerom v podobe pravdepodobne otvoreného priestoru. Na
tejto omietke bolo zaznamenaných približne 6 farebných vrstiev. Celý priestor vrátane dnešnej
zamurovky otvoru z muriva M/3c je pokrytý jednou omietkovou vrstvou sivohnedej farby OM/6a a na
nej 3 vrstvy náterov zo 6. stavebnej etapy.
Záver:
Priestor vstupného rizalitu mal na západnej strane otvor, o čom svedčí aj jeho zamurovanie zo strany
exteriéru, viď. na archívnej fotografii nižšie. Nepreukázalo sa, že sa jednalo o okenný otvor – skôr
zistenie zo staršej fotodokumentácie ako aj popis objektu v archívnom výskume nasvedčujú, že mohlo
ísť aj o priestor schodiska alt. schodiskovej veže, kedy schodiskové rameno pokračovalo západným
smerom do 2.NP. Nie je vylúčené, že sa mohlo jednať aj o starší vstup do kaštieľa. Zmena situácie
nastala po 3. stavebnej etape, kedy bol k západnej stene rizalitu pristavaný objekt s pultovou
strechou, čo dokladá jej odtlačok na archívnej fotografii a situácia na mapách, viď. vyhodnotenie
v kap. 7.1.
Súčasný vstup s osadením kamenného portálu (ozn. K/1) vznikol v 3. etape, otvor je upravovaný
murivom M/3c.
Celkový pohľad na sondu

M/3c
M/2c

M/2c
M/1a

Stratigrafia vrstiev omietky viď. kap. 5.3.
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Detail súčasného vstupného otvoru so
zabudovaním kamenného portálu K/1
murivom M/3c

Severné ostenie
otvoru v západnej
stene

M/3c

Klenbový pás ? možného schodiskového ramena do 2.
NP
Vstup do suterénu ? pod
schodiskovým ramenom

Odtlačok po pultovej streche prístavby

Detail pôvodne otvoreného ostenia

(Foto Pamiatkový výskum Urbanová 1978)
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Č. sondy: S 101/3
Veľkosť: 150+550+150/450
Poloha: m. č. 1.01
V od zeme: 1350
Zdôvodnenie: overenie situácie k sonde S 101/2 na východnej strane
Popis - zistenie: severná stena z kamenného muriva M/1a je v nároží previazaná s V stenou. Murivo
V steny je doplnené – upravené kamenným murivom z totožnej malty ako pilier v sonde S 101/2
a nasadená klenba ako aj ostenie sú z tehlového muriva M/2c. Druhá vrstva omietky OM/2b ako
v sonde S 101/1 + dve vrstvy nad ňou. Prvá vrstva OM/1b nebola zistená, že zachádza východným
smerom, ide o evidentný roh, skladba omietok je rovnaká ako v predchádzajúcej sonde a zachádza až
po okenné ostenie. V mieste dnešného okenného otvoru bol podľa starého zamerania (kap. 11. a3,
výkres 2105/3) a pamiatkového výskumu (Urbanová 1978) v 20. storočí situovaný suchý záchod, ktorý
bol odstránený v 6. etape.

Grafika (Urbanová 1978) – odbúraný záchod

Č. sondy: S 102/1
Poloha: m. č. 1.02
Zdôvodnenie: sonda na zistenie vzťahu
klenby k zvislému murivu
Popis - zistenie: kamenné murivo M/2a z
plátkového kameňa tvorí zvislú stenu a na
ňu z identického kamenného muriva je
nasadená valená klenba s odskokom
(podkasaním). Zvislá stena z 2. stav. etapy
zodpovedá zmene dispozície – orientácii
traktov. Zvislé murivo je upravované iba
jednou vrstvou – vápennocementovou
omietkou OM/6a v 6. etape, kedy zaniká
odskok klenby voči murivu. Na omietke sa
nachádza niekoľko bielych a 1 zelený náter.

Veľkosť: 700/500
V od zeme: 2450
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Č. sondy: S 102/2
Veľkosť: 650/250
Poloha: m. č. 1.02
V od zeme: 900
Zdôvodnenie: overenie existencie komína a komínových dvierok z fotodokumentácie Pamiatkového
výskumu (Urbanová 1978)
Popis - zistenie: komínové dvierka komínového telesa Kom/3 boli nahradené murivom z CDM tehly
M/6a v 6. stavebnej etape s jednou vrstvou omietky OM/6a. Na povrchu je biely a olejový hnedý náter.

Č. sondy: S 102/3
Veľkosť: 1100/250
Poloha: m. č. 1.02
V od zeme: 2400
Zdôvodnenie: zistenie primárnosti klenbového pásu, na ktorý je nasadená klenba
Popis - zistenie: zdá sa, že pomerne nízko položený klenbový pás zodpovedá ešte staršej – nižšej
úrovni podlahy v miestnosti. Klenbový pás aj nasadenie klenby sú z rovnakého časového obdobia – 2.
etapy, vytvorené z tehlového muriva M/2c. Klenbový pás súvisí s komínovou zostavou s nakladacími
otvormi pre vykurovanie izieb, prípadne čiernej kuchyne. V sonde bol odkrytý odtlačok po sekundárnej
priečke, ktorá oddeľovala západnú časť miestnosti ešte na zameraní spred 6. stavebnej etapy (kap.
11. a3, výkres 2105/3) a ktorá bola odstránená počas nej. 1. omietková vrstva OM/2a je z obdobia
vzniku klenby a je na nej 5 až 6 maliarskych náterov.
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Č. sondy: S 102/4
Veľkosť: 500/500
Poloha: m. č. 1.02
V od zeme: 2200
Zdôvodnenie: sonda na zistenie príčiny mikrotrhliny
Popis - zistenie: sonda odkryla situáciu, že zaklenutie valenou klenbou v m. č. 1.02 vzniklo v dvoch
etapách. Na východnej strane omietka klenby s podkasaním OM/2a, pokračujúca zo sondy S102/3,
zachádza za roh, t. j. západná časť klenby je primurovaná z tehlového muriva M/3d k staršiemu
klenbovému pásu v totožnom tvare. Zvislé kamenné murivo M/2a – južná stena miestnosti je priebežná.
Malta klenby je svetlosivá s kúskami kamienkov, nevyhaseného vápna a tehál. Omietka, ktorá
predchádza klenbe, má charakter jemnozrnnej sivej omietky s kúskami kamienkov OM/3a. Klenbový
pás mohol niesť aj staršie schodiskové rameno.

Č. sondy: S 102/5
Veľkosť: 500/500
Poloha: m. č. 1.02
V od zeme: 1200
Zdôvodnenie: overenie možnosti existencie piliera schodiska
Popis - zistenie: zistenie negatívne, cezúra nebola odkrytá. Kompaktné zmiešané klasicistické murivo
M/3c (tehla+kameň) môže predstavovať aj primurovanie muriva k staršiemu murivu piliera po celej
dĺžke steny. Na povrchu jemnozrnná omietka sivohnedej farby OM/3a s väčšími kúskami kameňa
s doplnením menších kúskov, až plátkov kameňa. Tehla, ktorá sa tu nachádza, je červenej terakotovej
farby ako v staršom klenbovom páse M/2c.
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Č. sondy: S 102/6 a,b
Veľkosť: a 250/500
b 700/400
Poloha: m. č. 1.02
V od zeme: 2200
1500
Zdôvodnenie: overenie stavby klenby v dvoch etapách, overenie sit. S 102/4 na protiľahlej strane
Popis - zistenie:
časť sondy A – situácia je identická ako v sonde S 102/4.
časť sondy B potvrdila kompaktné zmiešané murivo M/3c ako v S 102/5.

Koniec
klenbového pásu
s omietkou

a

b
Č. sondy: S 102/7
Poloha: m. č. 1.02
OM/2a

Veľkosť: 150/400
V od zeme: 2300
Zdôvodnenie: overenie situácie klenbového
pásu a skosenia konzolovito vyloženého muriva
Popis - zistenie: nájdený bol odtlačok
sekundárnej staršej odbúranej priečky (viď. foto
kresby nižšie) – situácia totožná so zistením
v sonde
S 102/3
a skosenie
konzolovito
vyloženého muriva klenbového pásu zodpovedá
úprave omietky v S 102/3 na klenbovom páse, t.
j. OM/2a. Konzolovito vyložené murivo je časovo
totožné s klenbovým pásom – 2. stavebná etapa.

Konzolovitý výbežok Odbúraná priečka
(Urbanová 1978)
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Č. sondy: S 102a/1
Veľkosť: 400/350
Poloha: m. č. 1.02a
V od zeme: 2300
Zdôvodnenie: overenie možnej existencie piliera (arkády) schodiska (obdoby situácie v suteréne)
Popis - zistenie: negatívny výsledok, murivo M/6b – tehlová obmurovka schodiska, kombinácia
okrovej a červenej tehly súvisí so súčasnou úpravou schodov v 6. etape. Na povrchu sa nachádza
omietka OM/6a s dvomi farebnými vrstvami.

Č. sondy: S 103/1
Veľkosť: 150+150/800
Poloha: m. č. 1.03
V od zeme: 700
Zdôvodnenie: sonda na zistenie previazania nárožia
Popis - zistenie: murivo nárožia nie je jednoznačne previazané. Ide o kamenné murivo obvodovej
steny M/1a so znakmi poškodenia ohňom, kde škáry sú (pravdepodobne sekundárne) čiastočne
upravované tehlou pri naviazaní – previazaní s mladším murivom medzitraktovej priečky z muriva
M2a. Mohlo sa jednať o mladšie opravy poškodení. Povrch tvorí jedna vrstva omietky OM/6a
s viacnásobnými bielymi nátermi.
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Č. sondy: S 103/2
Veľkosť: 250+200/700
Poloha: m. č. 1.03
V od zeme: 2600
Zdôvodnenie: sonda na zistenie výskytu maliarskej výzdoby klenby
Popis - zistenie: v sonde bola preukázaná iluzívna maľba secco, kopírujúca architektonické
tvaroslovie, ktorá sa pravdepodobne vyskytovala na celej ploche klenby, vrátane štukových zrkadiel,
nanesená v jednej vrstve pravdepodobne na omietke, ozn. OM/2a. Maľba vykazuje dve farebné vrstvy
na sebe, ktoré boli prekryté dvomi mladšími bielymi nátermi. Maľba nebola viac skúmaná, nakoľko je
navrhovaná na doskúmanie v rámci Návrhu pamiatkových úprav – a doplnenia výskumov (kap. 10) –
reštaurátorský výskum s cieľom stanoviť možnosť zachovania originálu a podľa kvality spracovať
návrh na jej prezentáciu.

Maliarska výzdoba klenby – analógia, ktorá
presvitá pod mladšími nátermi v m. č. 1.04
(KPÚ PO, SÚPSOP PO, arch. č. 67)
Č. sondy: S 104/1 a,b
Veľkosť: a 250+700/250 b 750/650
Poloha: m. č. 1.04
V od zeme: 0
1800
Zdôvodnenie: sonda na zistenie previazania nárožia
Popis - zistenie: v sonde bolo zistené kamenné murivo M/1a, ktoré rešpektuje staršiu výšku podlahy.
Nárožie je previazané. Kamenné murivo M/1a na maltu jemnozrnnú sivohnedej farby s obsahom
malých kúskov nevyhaseného vápna. Ostenie v kamennom murive sleduje pôvodný otvor v suteréne
pod ním. Zachytené pokračovanie ostenia nad kamennou časťou muriva je už z tehál M/2c
(kombinácia tmavočervených a oranžových tehál), z ktorých je vytvorený záklenok, na ktorom je
nasadená klenba. Omietka, zachytená na vnútornej zvislej časti, sa premietla aj na celom nadpraží.
Nika je zamurovaná kamenným murivom na jemnozrnnú svetlohnedú maltu s vystúpením smerom do
miestnosti a tehlovou plentážou pri úprave zamurovania, ktorá stenu dorovnala. Klenbový pás /
nadpražie je totožný s klenbovým pásom medzi komínmi v miestnosti 1.02 (sonda S 102/3)
a klenbovým pásom v sonde S 101/1. Klenba je realizovaná zo zmiešaného muriva (kameň+tehla),
ozn. M/2d. Zachytené boli 2 vrstvy omietky: jedna z nich je na klenbe a zachádza aj do ostenia
dovnútra OM/2a – staršia a posledná vrstva celoplošná OM/3a bola natiahnutá po zamurovaní otvoru
kamenným murivom M/3a – celoplošný náter miestnosti.
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M/2c

M/1a
a

Zamurované ostenie

a – previazanie nárožia

Detail

b – konzolovité vyloženie klenby nad klenbovým
pásom
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Č. sondy: S 104/2
Veľkosť: 400/300
Poloha: m. č. 1.04
V od zeme: 1000
Zdôvodnenie: sonda na overenie možnosti výskytu drevenej alebo kamennej zárubne dverí v ostení
Popis - zistenie: negatívny nález. Otvor je primárny, súčasný otvor je zužovaný murivom M/6a,
pravdepodobne po odstránení drevenej tesárskej zárubne.

Č. sondy: S 104/3
Veľkosť: 400-750/250-700
Poloha: m. č. 1.04
V od zeme: 900
Zdôvodnenie: sonda na overenie možnosti výskytu drevenej alebo kamennej zárubne dverí v ostení
Popis - zistenie: zužovaný starší otvor murivom M/6a, otvor je voči lunete klenby sekundárny.
Celoplošne omietka OM/6a.
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Č. sondy: S 104/4
Veľkosť: 200+250/600
Poloha: m. č. 1.04
V od zeme: 1100
Zdôvodnenie: previazanosť klenbového pásu a muriva
Popis - zistenie: klenbový pás zo 6. etapy nahradil stredovú priečku (murivo M/6b), nie je previazaný
s murivom medzitraktovej steny, ktoré bolo v minulosti vzhľadom ku komínovému prieduchu Kom/3
viacnásobne opravované, naposledy pri prestavbe komínov v 3. a 4. etape. Povrch s jednou omietkou
OM/6a, dvomi bielymi a jedným modrým a olejovým náterom.

Č. sondy: S 104/5 a,b,c
Veľkosť: a 400/500 b 450/200 c 400/350
Poloha: m. č. 1.04
V od zeme: 1800
1250
1200
Zdôvodnenie: sonda na overenie prítomnosti dverného otvoru
Popis - zistenie: dverný otvor bol potvrdený, kamenné murované nadpražie zo svetlosivej malty
s kúskami nevyhaseného vápna M/2a. Zvislé stojky ostenia zo zmiešaného muriva M/2d
(kameň+tehla). Išlo o dverný otvor do m. č. 1.03, zamurovaný v 6. stavebnej etape murivom M/6a.

a – kamenné segmentové nadpražie

76

b

c

Č. sondy: S 104/6
Veľkosť: 300+300/800
Poloha: m. č. 1.04
V od zeme: 1000
Zdôvodnenie: rohová sonda na zistenie previazania rohu
Popis - zistenie: zistená cezúra. Východná stena z muriva M/1a – malta okrová, jemnozrnná.
Medzitraktová stena je z muriva M2/a. Povrch tvorí jedna vrstva omietky OM/6a s dvomi bielymi
a jedným modrým a olejovým náterom.
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Č. sondy: S 104/7
Veľkosť: 200+150/350
Poloha: m. č. 1.04
V od zeme: 1100
Zdôvodnenie: sonda na zistenie primárnosti ostenia okna
Popis - zistenie: ostenie vytvorené primárne s murivom M/1a alt. jeho opravou v 2. stavebnej etape.

Č. sondy: S 104/8
Veľkosť: 100+1850/350
Poloha: m. č. 1.04
V od zeme: 1050
Zdôvodnenie: sonda na zistenie primárnosti ostenia okna a previazania muriva východnej veže
Popis - zistenie: ostenie okna vytvorené primárne s murivom M/1a, ktoré je identické s celou
východnou stenou. Vpravo na konci sondy je zmena situácie – vybúrané kamenné/drevené dverné
ostenie do veže a nahradené v 6. stavebnej etape CDM tehlou M/6a. Stopy po plentáži. Nárožie bolo
upravované – v mieste dverí je vstup sekundárne prebúraný v staršom rohu, ale môže to súvisieť aj
s nižšou úrovňou podlahy v miestnosti a zvýšením dverného otvoru pri súčasnej výške podlahy.
V mieste lomu muriva bola na opravy použitá tehla.

Celkový pohľad na situáciu v Jv rohu miestnosti so sondou
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Detail sondy v mieste ostenia

Drobné opravy v mieste lomu muriva pri vstupe
do východnej veže

Č. sondy: S 104/9
Veľkosť: 150+650/450
Poloha: m. č. 1.04
V od zeme: 1050
Zdôvodnenie: sonda na zistenie previazania muriva východnej veže s južnou obvodovou stenou
Popis - zistenie: situácia totožná so sondou S 104/8, murivo hlavnej steny je M1/a ako v mieste pri
zárubni, kde je otvor upravovaný v 6. etape murivom M/6a.
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Č. sondy: S 104/10
Veľkosť: 150+1900/200-500
Poloha: m. č. 1.04
V od zeme: 1250
Zdôvodnenie: overenie primárnosti okenného ostenia, sonda rozšírená na zistenie nasadenia klenby
Popis - zistenie: Okenné ostenie je primárne. Murivo M/1a je identické s východnou stenou a lôžko
pre klenbu je v ňom upravované, klenba tehlová z muriva M/2c.

Murivo klenby tehlové M/2c
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Č. sondy: S 104/11
Veľkosť: 700+150/200
Poloha: m. č. 1.04
V od zeme: 1250
Zdôvodnenie: overenie situácie v mieste styku obvodovej steny a klenbového pásu
Popis - zistenie: južná stena nesie stopy po požiari – jedná sa o najstaršie murivo M/1a, situácia je
totožná ako v prípade muriva sondy S FJ/2 na fasáde zvonku. Zachytená bola prvotná vrstva omietky,
totožná s maltou OM/1a – renesančná malta. Pilier je pristavaný v 6. etape (Urbanová) murivom M/6b
na mieste deliacej steny, viď. zameranie objektu pred obnovou (kap. 11.a3, výkres 2105/3).

M/1a

M/6b

Č. sondy: S 104/12
Veľkosť: 1050/500
Poloha: m. č. 1.04
V od zeme: 1100
Zdôvodnenie: overenie nasadenia klenby v murive a napojenie západnej veže
Popis - zistenie: murivo klenby M/2c je vsadené do staršieho kamenného muriva M1/a. Úprava
dverného ostenia murivom M/6a tak ako na opačnej strane v sonde S 104/8.
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Č. sondy: S 105/1
Veľkosť: 500/350
Poloha: m. č. 1.05
V od zeme: 1050
Zdôvodnenie: sledovanie praskliny omietky
Popis - zistenie: pravdepodobne odbúrané obvodové murivo steny M/1a – úprava pre komínové
teleso Kom/4, resp. pec a do toho vložená nika. Špeciálna malta s veľkým obsahom vápna,
výmurovka je zo zmiešaného muriva (tehla+kameň), ozn. M/3c. Na povrchu omietka zo 6. etapy
OM/6a s viacnásobnými bielymi nátermi.

Č. sondy: S 105/2
Veľkosť: 200-1000/600-1700
Poloha: m. č. 1.05
V od zeme: 0
Zdôvodnenie: overenie situácie z fotodokumentácie (Pamiatkový výskum Urbanová, 1978), viď nižšie
Popis - zistenie: nika v podobe konchy v kamennom murive veže M/2a, ktorá má vápennú omietku
sivej farby OM/3a, jemnozrnnú s viacnásobnými bielymi nátermi. Zamurovaná bola už pred obnovou
v 80tych rokoch 20. stor., viď foto nižšie, kedy bola nanovo zamurovaná murivom M/6a v 6. stavebnej
etape. Ide o úpravu v 2. st. etape v súvislosti s nový zaklenutím priestoru.

Zamurovaná nika overovaná v sonde S 105/1 –
južné ostenie
Foto – situácia z výskumu (Urbanová, 1978)

Sonda
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OM/3a

Murivo M/2a

Možná funkcia niky v prípade, že priestor bol vo
funkcii kuchyne – výlevka alebo odkladací priestor

Alternatíva – suchý záchod

Škabrada, 2003

Škabrada, 2003

Č. sondy: S 105/3
Veľkosť: 150+100/300
Poloha: m. č. 1.05
V od zeme: 1100
Zdôvodnenie: sonda na zistenie primárnosti okenného ostenia
Popis - zistenie: ostenie z kamenného muriva M/2a upravované pri zaklenutí v mieste staršieho
otvoru, sekundárny záklenok. Zachované dve vrstvy omietky: klasicistická, ozn. OM/3a
s viacnásobnými nátermi a vrchná zo 6. stavebnej etapy, ozn. OM/6a.
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OM/3a

OM/6a

M/2a

Č. sondy: S 105/4
Veľkosť: 500/1000
Poloha: m. č. 1.05
V od zeme: 1200
Zdôvodnenie: overenie niky z pôvodného zamerania pred obnovou, kap. 11. a3, výkres 2105/3.
Popis - zistenie: nika vytvorená sekundárne, pravdepodobne v 2. stav. etape. Najstaršie murivo, ozn.
M/2c, svetlej farby s kúskami nevyhaseného vápna a tehlou, vytvorené podľa všetkého v baroku.
Ostenie niky je prekryté jednou vrstvou omietky OM/3a s viacnásobnými nátermi. Vrchná vrstva
omietky OM/6a zo 6. etapy, rovnako aj zamurovanie niky CDM tehlou, ozn. M/6a.

M/2c

M/6a

Celok a detail
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Foto – situácia z výskumu (Urbanová 1978)
Záver: Nika bola zamurovaná už čiastočne aj
pred r. 1978 a v časti muriva bola vsadená
zabudovaná policová skriňa (typovo 2.-3.
stavebná etapa? ), ktorá bola odstránená v 6.
stav. etape a celá nika vyplnená novým
tehlovým murivom, ozn. M/6a.
Ide pravdepodobne o výplň v nike po staršom
vnútornom schodisku vo veži.
Situácia škáry bola overená aj zo strany
exteriéru v sonde VZ/1 a VZ/2.

Č. sondy: S 105/5
Veľkosť: 1450/250
Poloha: m. č. 1.05
V od zeme: 1250
Zdôvodnenie: overenie niky – ostenia pri vstupe, ktorá je zameraná ešte v pôvodnom zameraní pred
obnovou, kap. 11. a3, výkres 2105/3.
Popis - zistenie: totožný nález zo sondy S 105/4 aj na pravom ostení

Celok a detail

Č. sondy: S 106/2
Veľkosť: veľkoplošná
Poloha: m. č. 1.06
V od zeme: 0
Zdôvodnenie: veľkoplošná sonda na overenie existencie dvojice ník, ktoré sú vyznačené ešte
v pôvodnom zameraní pred obnovou, kap. 11. a3, výkres 2105/3.
Popis - zistenie: na južnej strane bol zistený otvor, ktorý bol aj na pôvodnom zameraní. Išlo o otvor
– niku, ktorý bol vytvorený v tehle M/2c a zamurovaný v 6. etape CDM tehlou, ozn. M/6a. V pravej
časti bola samostatná nika, vytvorená z tmavších červených tehál, ozn. M/2c, so segmentovým
záklenkom, omietaná jednou vrstvou OM/3a, ktorá prechádza až do klenby. Murivo klenby, ako aj
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vyrovnanie odskoku muriva pod klenbou, je z tehlového muriva červenej farby M/2c a svetlosivej
omietky s kúskami nevyhaseného vápna. Klenba aj nika pochádzajú z jedného obdobia.
Taktiež sa môže jednať o výplň v nike z 1. etapy, kde sa nachádzalo pôvodne schodisko, viď.
kapitola Vyhodnotenie 7.2.Murivo je realizované v súvislosti so vsadenou klenbou.

Južná nika

Nika so
segmentovým
záklenkom

Celkový pohľad

Detail prechodu zvislého muriva do
klenby (nasadenie klenbového pásu)

Detail omietaného ostenia a niky s omietkou OM/3a
2. NP – 1. poschodie
Č. sondy: S 201/1
Veľkosť: 250+150/500
Poloha: m. č. 2.01
V od zeme: 1200
Zdôvodnenie: sonda na zistenie previazania pilastra s klenbovým pásom k stene
Popis - zistenie: murivo južnej steny miestnosti je s klenbovým pásom previazané, realizované
z tehlového muriva M/3d. Oranžová tehla (rozmer: 5,5 x 27 cm) s prímesou kamienkov je murovaná na
sivú maltu s kúskami vápna, ktorá tvorí aj omietku OM/3b. Na nej je celkom 5 farebných náterov +
jedna vrstva omietky Om/6a zo 6. etapy, ktorá má asi 3 vrstvy náteru. Murivo steny a pilastra súvisí so
systémom komínových prieduchov v stene a nového zaklenutia pri razantnej prestavbe v priebehu 3.
stavebnej etapy.
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Č. sondy: S 203/1
Veľkosť: 150+200/300
Poloha: m. č. 2.03
V od zeme: 1000
Zdôvodnenie: sonda na zistenie previazania nárožia
Popis - zistenie: kamenné murivo M/3a z 3. stavebnej etapy je v rohu previazané. Malta sivej farby s
bielymi kúskami nevyhaseného vápna s jednou vrstvou omietky z poslednej etapy OM/6a s 2 nátermi.
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Č. sondy: S 203/2 a,b
Poloha: m. č. 2.03

Veľkosť: a 400/400
b 500/600
V od zeme: 1100
1400
Zdôvodnenie: zistenie primárnosti dverného
otvoru bez zárubne
Popis - zistenie: otvor sekundárne vytvorený
v staršom kamennom obvodovom murive M/1a,
Murivo, v ktorom je vsadený oblúkový záklenok
a ktorým je doplnené ostenie, je z tehly oranžovej
farby (rozmer: 5 x 16 cm), ozn. M/3d. Malta
svetlej farby s prímesou kamienkov a vápna.

Pohľad na celok

a – detail, záp. strana ostenia

b – detail, vých. strana ostenia
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Č. sondy: S 203/3
Veľkosť: 400/600
Poloha: m. č. 2.03
V od zeme: 1200
Zdôvodnenie: sonda na zistenie severného ostenia okenného otvoru – južné ostenie okenného
otvoru zachytené v sonde S 204/5
Popis - zistenie: zošikmené ostenie okna je vytvorené z tehlového muriva M/2c (rozmer: 7 x 15 cm).
Omietka OM/2a s kúskami kamienkov a vápna zachádza do vnútra ostenia. Na omietke sú zachované
dva nátery, na nich ďalšie klasicistické okrovo-zelené nátery a dekoratívne maľované linky. Táto
úprava pochádza z obdobia pred klasicizmom – z 2. stavebnej etapy – nakoľko klasicistický pilaster
exteriérovej fasády už prekrýva zamurované okno. Otvor bol zamurovaný zmiešaným murivom
(kameň+tehla), ozn. M/3c v 3. stavebnej etape, ktoré súvisí s medzitraktovou priečkou, vsadenou
v ploche okna, s omietkou OM/3a. Celý povrch je potiahnutý tenkou vrstvou omietky v 6. etape
OM/6a, na ktorej sú zhruba tri nátery.

Detail omietky zachádzajúcej do vnútra ostenia

Pohľad na celok

M/2c

OM/2a

M/3c

Č. sondy: S 203/4
Veľkosť: 450/300
Poloha: m. č. 2.03
V od zeme: 2700 – na strope
Zdôvodnenie: sonda na zistenie výskytu maliarskej výzdoby klenby
Popis - zistenie: na strope bola vo fragmente odkrytá líniová výmaľba, aká sa zachovala aj
v priestore rizalitu na severnej strane – v m. č. 2.01.

Opadaná omietka v mieste vľavo od sondy
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Č. sondy: S 204/1
Veľkosť: 500+200/400
Poloha: m. č. 2.04
V od zeme: 1150
Zdôvodnenie: overenie previazania muriva v rohu miestnosti
Popis - zistenie: negatívne zistenie. Kamenné murivo západnej obvodovej steny M/1a s rozotieranou
maltou vytlačenou zo škár. Medzitraktová priečka z tehlového muriva M/2d z tehly červenej farby je
dodatočne pristavaná. Z rovnakého muriva je realizovaná aj klenba. Na povrchu vrstva omietky zo 6.
stavebnej etapy OM/6a.

Č. sondy: S 204/2
Veľkosť: 500/500
Poloha: m. č. 2.04
V od zeme: 1150
Zdôvodnenie: overenie charakteru muriva severnej steny miestnosti
Popis - zistenie: z opačnej strany múru sondy S 204/2 sú v stene osadené klasicistické komínové
dvierka. Otvor má kamenný vrchný preklad a spodná časť spolu s ľavou stojkou sú premurované
z CDM tehál. V skúmanej sonde bolo zistené klasicistické kombinované murivo (tehla+kameň) M/3c,
ktoré je výsledkom klasicistickej prestavby komínov.
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Č. sondy: S 204/3
Veľkosť: 500+150/200-600
Poloha: m. č. 2.04
V od zeme: 1000
Zdôvodnenie: zistenie previazania muriva klenbového pásu a severnej steny v mieste trhliny
Popis - zistenie: otvor do komína ako aj klenbový pás sú premurované v 6. st. etape kombináciou
muriva M/6a a M/6b. Murivo vykazuje stopy po prehorení – oslabení muriva teplom z komína.

Celok a detaily
Č. sondy: S 204/4
Veľkosť: 200+200/350
Poloha: m. č. 2.04
V od zeme: 1000
Zdôvodnenie: previazanie nárožia
Popis - zistenie: škára kamenného muriva M/3a – priečka dostavaná v 3. stavebnej etape. Murivo
komína z hrubých oranžových tehál (výška tehly: 7,5 cm) M/3d. Totožné tehly sa vyskytujú aj
v zmiešanom murive v sonde S 203/3- pri zamurovaní staršieho okenného otvoru.. Pilier klenbového
pásu je vytvorený z tehlového muriva v 6. stavebnej etape, ozn. M/6b.
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M/6b

M/3d

M/3a

Č. sondy: S 204/5
Veľkosť: 250+600/1600
Poloha: m. č. 2.04
V od zeme: 1100
Zdôvodnenie: sonda na zistenie južného ostenia okenného otvoru (severné ostenie okenného otvoru
zachytené v sonde S 203/3)
Popis - zistenie: identická situácia ako v sonde S 203/3. Ostenie okna je v kamennom murive
vytvorené sekundárne z tehlového muriva M/2c. Omietka OM/2a s kúskami kamienkov a vápna
zachádza do vnútra zošikmeného ostenia. Na omietke sú zachované dva nátery, na nich ďalšie
klasicistické okrovo-zelené nátery a dekoratívne maľované linky. Ostenie je zamurované zmiešaným
klasicistickým murivom (tehla+kameň), ozn. M/3c, vrátane doň vpravenej medzitraktovej priečky.

Klenba, zasahujúca do ostenia okna

Celkový pohľad na južné ostenie, hore narušené
nasadenou pruskou klenbou
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Detail, maľované farebné linky ostenia z 18. stor.

Detail ostenia a sekundárnej zamurovky

Č. sondy: S 204/6
Veľkosť: 750/250
Poloha: m. č. 2.04
V od zeme: 1100
Zdôvodnenie: sonda na overenie primárnosti okenného otvoru
Popis - zistenie: všetky tri barokové ostenia okien boli vytvorené naraz v 2. stavebnej etape z
tehlového muriva M/2c z hrubých tehál v staršom kamennom murive M/1a.

Celok a detaily

Č. sondy: S 204/7
Veľkosť: 750/400
Poloha: m. č. 2.04
V od zeme: 1100
Zdôvodnenie: sonda na zistenie prítomnosti zamurovaného okenného otvoru
Popis - zistenie: negatívne zistenie. Kamenné murivo M/1a južnej obvodovej steny je totožné so
západnou stenou. V celej miestnosti jedna vrstva omietky OM/6a bez perspektívy malieb.
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Č. sondy: S 204/8
Veľkosť: 400/600
Poloha: m. č. 2.04
V od zeme: 1100
Zdôvodnenie: sonda na zistenie prítomnosti zamurovaného okenného otvoru
Popis - zistenie: negatívne zistenie – situácia identická s predchádzajúcou sondou S 204/7.
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Č. sondy: S 205/1 a,b,c
Veľkosť: a 300/200 b 300/400 c 600/350
Poloha: m. č. 2.05
V od zeme: 1400
2000
1350
Zdôvodnenie: sledovanie praskliny v omietke
Popis - zistenie:
Časť A a B – zračí sa vmurovanie komínového prieduchu Kom/4 z muriva M/3d, ktoré prechádza
z prízemia do podstrešia.
Časť C – kamenné murivo M/2a ako súčasť úpravy pre zaklenutie priestoru, resp. opravy muriva.
Na murive je rozotieraná malta vytlačená zo škár. V celej výške miestnosti je nanesená jedna vrstva
staršej omietky OM/3a – jemnozrnná s pomerne veľkým obsahom vápna a drobných kamienkov.
Vrchnú vrstvu tvorí hrubšia omietka zo 6. etapy OM/6a – končí v úrovni nasadenia klenby.

a

Vyznačená šírka komínového prieduchu Kom/4

c

b

Č. sondy: S 206/1
Veľkosť: 800/500
Poloha: m. č. 2.06
V od zeme: 1250
Zdôvodnenie: sonda na zistenie ľavého – južného ostenia niky
Popis - zistenie: Na ľavej strane najstaršie kamenné murivo M/1a vyspravované M/2a zo svetlej
malty pri zaklenutí. V ňom je tehlovým murivom M2/c vytvorené ostenie policovej omietanej niky
s hĺbkou 85 cm. Ostenie je doplnené kusmi hrubých tehál (rozmer: 14 x 7 cm). Policová skrinka mohla
mať rovné nadpražie s prekladovou doskou – nad ňou je upravované nadpražie v podobe omietaného
segmentového záklenku.
Na murive je rozotieraná malta vytlačená zo škár. V celej výške miestnosti je nanesená jedna vrstva
staršej omietky OM/3a – jemnozrnná s pomerne veľkým obsahom vápna a drobných kamienkov.
Vrchnú vrstvu tvorí hrubšia omietka zo 6. etapy OM/6a – končí v úrovni nasadenia klenby.
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OM/3a

M1/a

Ostenie niky

M2/c

Č. sondy: S 206/2
Veľkosť: 250-500/250-500
Poloha: m. č. 2.06
V od zeme: 1400
Zdôvodnenie: sonda na zistenie pravého – severného ostenia niky
Popis - zistenie: situácia identická ako v predchádzajúcej sonde S 206/1 – nájdený bol zachovaný
zbytok prekladovej dosky nadpražia.

Pohľad do čiastočne odkrytej omietanej niky
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Fasáda severná
Č. sondy: FS/1
Veľkosť: 1100/400
Poloha: fasáda severná
V od zeme: 0
Zdôvodnenie: sonda na zistenie prítomnosti vetracieho otvoru suterénu
Popis - zistenie: vetrací otvor je prevažnou časťou zamurovaný pod úrovňou terénu tenkými
tehličkami. V dostupnej časti muriva bola identifikovaná jediná vrstva hrubej cementovej omietky
OM/6b zo 6. stavebnej etapy s prímesou kamienkov. Zachovanie originálu nebolo možné vizuálne
posúdiť vzhľadom k zjednoteniu povrchu fasády sivomodrým akronátovým náterom.

Detail nadpražia otvoru nad terénom, zostávajúca časť
otvoru sa nachádza pod terénom, čo je dôkazom, že
v rámci obnovy kaštieľa v 6. stavebnej etape došlo
k zdvihnutiu terénu v okolí stavby.

Č. sondy: FS/2
Veľkosť: 600/800
Poloha: fasáda severná
V od zeme: 300
Zdôvodnenie: sonda realizovaná na základe fotodokumentácie výskumu (Urbanová, 1978),
odhaľujúcej časť tehlového muriva v múre
Popis - zistenie: nie je identifikované. Premurovanie murivom M/6b v 6. stavebnej etape. Na povrchu
iba jedna omietková vrstva OM/6b s jedným fasádnym náterom.
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Č. sondy: FS/3
Veľkosť: 1100/1000
Poloha: fasáda severná
V od zeme: 0
Zdôvodnenie: sonda na zistenie prítomnosti vetracieho otvoru suterénu
Popis - zistenie: vetrací otvor pravdepodobne zaslepený mladším kamenným murivom M/3a v 3.
stavebnej etape, kedy bola v Sz rohu kaštieľa zriadená šachta suchého WC, viď. nález N/2 v kap. 5.2.
Na povrchu iba jedna omietková vrstva OM/6b s jedným fasádnym náterom.

Fasáda západná
Č. sondy: FZ/1
Veľkosť: 600/400
Poloha: fasáda západná
V od zeme: 1650
Zdôvodnenie: hľadanie otvoru zamurovaného zvnútra – nález N/2, kap. 5.2
Popis - zistenie: otvor zamurovaný pri poslednej – 6. etape murivom M/6b. Na povrchu iba jedna
omietková vrstva OM/6b s jedným fasádnym náterom.
FZ/1

FZ/2

Celok

Detail

(Foto Urbanová, 1978)
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Č. sondy: FZ/2
Veľkosť: 350/600
Poloha: fasáda západná
V od zeme: 800
Zdôvodnenie: sonda na zistenie existencie staršieho vstupu v západnom poli fasády
Popis - zistenie: negatívne zistenie. Parapet zamurovaný zmiešaným murivom (kameň+tehla) M/3c –
pravdepodobne v období klasicizmu. Viditeľná zmena v skladbe muriva na celej ploche steny
napovedá o väčšej stavebnej úprave muriva.
Na povrchu iba jedna omietková vrstva OM/6b s jedným fasádnym náterom.

Č. sondy: FZ/3
Veľkosť: 150+150/300
Poloha: styk záp. fasády kaštieľa s fasádou záp. veže
V od zeme: 1200
Zdôvodnenie: sonda na zistenie previazanosti muriva veže so západnou obvodovou stenou kaštieľa
Popis - zistenie: previazanosť kamenného muriva M/1a z najstaršieho obdobia sa potvrdila. Na
povrchu iba jedna omietková vrstva OM/6b s jedným fasádnym náterom.
Celkový pohľad s vyznačením polohy sond
Detail FZ/3 – previazané murivo fasády a veže

FZ/3

VZ/1

VZ/2
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Veža západná
Č. sondy: VZ/1
Veľkosť: 400/200
Poloha: veža západná
V od zeme: 1250
Zdôvodnenie: sledovanie praskliny v omietke
Popis - zistenie: prasklina ako výsledok deštrukcie omietky nanesenej v hrubej vrstve na murive
M/1a. Omietka OM/1c totožná s murivom, na nej v tenkej vrstve nanesená OM/2b, vrchná omietka
OM/6b je jednoznačne novodobá.

OM/6b

OM/2b OM/1c

Č. sondy: VZ/2
Veľkosť: 1100/1400
Poloha: veža západná
V od zeme: 1100
Zdôvodnenie: sledovanie praskliny v omietke
Popis - zistenie: celkovo bol tento úsek pravdepodobne vybúraný – preukazuje to nepreviazané
murivo (odkrytá škára). Mohlo sa jednať o starší štrbinový otvor (strieľňu) v murive M/1a. K deštrukcii
muriva mohlo dôjsť aj vyhĺbením niky v interiéri (viď. sonda S 105/5), nakoľko vo vrchnej časti trhlina
už nepokračuje. Vytlačená malta z muriva je totožná ako malta na východnej stene alebo
v najstarších častiach renesančného muriva OM/1c. Na povrchu bola zachytená iba jedna omietková
vrstva OM/6b s jedným fasádnym náterom.
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Celkový pohľad s vyznačenou čitateľnou škárou

M/3c

M/1a

Murivo M/3c – výplň otvoru

OM/1c

OM/6b
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Fasáda južná
Č. sondy: FJ/1
Veľkosť: 200+200/600
Poloha: styk juž. fasády kaštieľa s fasádou záp. veže
V od zeme: 1800
Zdôvodnenie: sonda na zistenie previazanosti muriva veže s južnou obvodovou stenou kaštieľa
Popis - zistenie: previazanosť kamenného muriva M/1a z najstaršieho obdobia sa potvrdila. Dve
vrstvy omietky: staršia OM/2b (spája obe plochy) a nová OM/6b s akronátovým fasádnym náterom.

OM/2b

Om/6b

Č. sondy: FJ/2
Veľkosť: 1400/2100
Poloha: fasáda južná
V od zeme: 1500
Zdôvodnenie: sonda zameraná na zistenie možného otvoru v stredovej osi fasády
Popis - zistenie: primárne kamenné murivo M/1a výrazne poškodené ohňom – je hlbšie ponorené
ako sekundárne úpravy, ktoré predstupujú. V nižšej polohe muriva je okenná špaleta vytvorená
v tehlovom murive M/2c – obdoba úpravy ako u okien poschodia na východnej fasáde. Parapet okna
bol v nižšej polohe ako je súčasná úroveň parapetov a zodpovedal pravdepodobne nižšej úrovni
podlahy prízemia. Taktiež je voči súčasnej osi okna posunuté východné ostenie – mohlo sa jednať aj
o združené širšie okno. Otvor bol následne zvyšovaný, upravovaný rozpadnutou oranžovou tehlou
a napokon zamurovaný murivom M3/d.
Na povrchu bola zachytená iba jedna omietková vrstva OM/6b s jedným fasádnym náterom.
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Celkový pohľad na sondu

Detail

M3/d M/2c M/1a

Murivo M/1a poškodené požiarom
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Veža východná
Č. sondy: VV/1
Veľkosť: 800/700
Poloha: veža východná
V od zeme: 1600
Zdôvodnenie: sonda na zistenie charakteru muriva východnej veže
Popis - zistenie: kamenné murivo M/1a.
Na povrchu bola zachytená iba jedna omietková vrstva OM/6b s jedným fasádnym náterom,
realizovaná na cementový prednástrek. Omietka opadáva vo veľkých plochách.

Detail poškodenia omietkovej vrstvy
OM6/b

Celkový pohľad

Bočný pohľad

Detail
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Č. sondy: VV/2
Veľkosť: 300/300
Poloha: veža východná
V od zeme: 1600
Zdôvodnenie: sledovanie praskliny v omietke
Popis - zistenie: prasklina sa neprejavila na murive M/1a, len na omietkovej vrstve M/6b – ako
výsledok pnutia tvrdej cementovej omietky.

Č. sondy: VV/3
Veľkosť: 700/350
Poloha: veža východná
V od zeme: 1450
Zdôvodnenie: overenie pôvodnosti klasicistickej štukovej výzdoby fasády
Popis - zistenie: na primárnom kamennom murive veže M/1a je rozotieraná primárna omietka OM/1c
oranžovo-okrovej farebnosti, ktorá má v sebe väčšie kamienkové prímesi (valúnové kamienky), kúsky
vápna, nevyhaseného vápna a tehál. Je rozotieraná nahrubo v jednej vrstve zároveň pri murovaní
veže. Celkovo boli v sonde zachytené 3 vrstvy omietok:
- pôvodná rozotieraná OM/1c
- klasicistická OM/3c
- novodobá OM/6b zo 6. etapy (pričom v 6. etape bola odstránená hrubá neoslohová vrstva
OM/4b, ktorú je možné zachytiť len z fotodokumentácie).

Pohľad na celok

Detail
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OM/1c – pôvodná rozotieraná omietka
Bočný pohľad
Fasáda východná
Č. sondy: FV/1
Veľkosť: 300+300/500
Poloha: styk vých. fasády kaštieľa s fasádou vých. veže
V od zeme: 1350
Zdôvodnenie: sonda na zistenie previazanosti muriva veže s východnou obvodovou stenou kaštieľa
Popis - zistenie: previazanosť kamenného muriva M/1a z najstaršieho obdobia sa potvrdila. Vrstva
pôvodnej rozotieranej omietky OM/1c, jedna mladšia omietka OM/2b s valúnovými kamienkami,
kúskami nevyhaseného vápna, s kúskami úlomkov dreva, hladená, ktorá má okrový náter. Na týchto
dvoch vrstvách sa nachádza súčasná omietka OM/6b.

OM/1c
OM/2b
OM/6b
Č. sondy: FV/2
Veľkosť: 100/150
Poloha: fasáda východná
V od zeme: 300
Zdôvodnenie: sonda na zistenie primárnosti vetracieho otvoru
Popis - zistenie: vetrací otvor bol upravovaný v 6. stavebnej etape – rozšírený s vytvorením
anglického dvorčeka z dôvodu zvýšenia terénu v okolí stavby. Potvrdzuje to aj zistenie sondy
S 002/10 v interiéri suterénu.
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Č. sondy: FV/3 a,b
Veľkosť: a 300/250
b 700/350
Poloha: fasáda východná
V od zeme: 1700
1550
Zdôvodnenie: sonda na zistenie existencie staršieho okenného otvoru / vstupu v stredovej osi fasády
Popis - zistenie: negatívne zistenie. Zachytené pôvodné kamenné murivo M/1a (identické s vežou),
aj rozotieraná omietka OM/1c. Na povrchu sa nachádza súčasná omietka OM/6b.

Celok

b

a

OM/6b

OM/1c
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Č. sondy: FV/4 a,b
Veľkosť: a 1100/950
b 1350/750
Poloha: fasáda východná
V od zeme: 800
800
Zdôvodnenie: sonda na overenie primárnosti vstupu do suterénu
Popis - zistenie: predpoklad existencie staršieho širšieho otvoru s kamenným ostením (popisuje ho
Urbanová 1978, s. 17), ktoré vybúrali, nakoľko otvor v murive M/1a je vyšší a širší, než je súčasný
dverný otvor, upravený v 6. stavebnej etape murivom M/6a. Predpokladáme existenciu pôvodné
priameho schodiska k vstupu. Na povrchu bola zachytená iba jedna omietková vrstva OM/6b s jedným
fasádnym náterom, realizovaná na cementový prednástrek.

Celkový pohľad

Detail nadpražia na severnej strane.
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5.2 nálezy (viď. zakreslenie miesta nálezu v grafickej časti 11. b1)
Č. N/1
Poloha: susedný pozemok, západne od
kaštieľa – pôvodne pravdepodobne súčasť
areálu kaštieľa

Zaklenutá pivnica s možnou pôvodnou
funkciou kaplnky
Datovanie: 2. polovica 17. stor. až do polovice
19. stor.

Dnešný, pravdepodobne sekundárny, vstup do
priestoru z úrovne chodníka, ktorého úroveň je
pravdepodobne zvýšená oproti situácii v čase
vzniku stavby

Celkový pohľad na zaklenutie priestoru
kláštornou klenbou pravdepodobne z 2.
polovice 17. stor.

Zamurovaný starší vstup do priestoru
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Murivo klenby priestoru – identické s murivom
nájdeným v suteréne kaštieľa – klenbový pás

Murivo M/1b, kap. 5.3 – kaštieľ (1. stavebná
etapa)

Úprava muriva v mieste sekundárneho vstupu

Klenba – podhľad

Vyznačenie súčasného vstupu do zaklenutého priestoru v kamennom ohradovom múre, viď.
vyznačenie na situácii v kap. 11. b1, výkres 1 a analýzu polohy kaplnky v kap. 7.1 - Vyhodnotenie
Archívny výskum, kap. 11. a1 – zmienky o kaplnke:
-

-

-

zápis 1725:
V zmluve uviedli, že na Mikuláša okrem obytných priestorov prešla aj ovocná záhrada pod rezidenciou spolu s kaplnkou
oproti bráne „kaštieľa“ a rovnako aj „kostol“ na hornom podlaží „kaštieľa“ spolu s vedľajšou svetličkou v bašte.
zápis 1734
Na priľahlom pozemku si vdova ponechala drevený dom, kde dosiaľ bývala, ovocnú záhradu s kaplnkou a majerskými
budovami a nakoniec malý drevený dom pod „kaštieľom“ s medovou záhradou.
zápis 1744
Pri „kaštieli“ sa rozkladala záhrada v dolnej časti s murovanou okrúhlou „starobou poznačenou“ kaplnkou.
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Situácia zaklenutého priestoru N/1
voči polohe kaštieľa

Analógia: kaštieľ v Červenici pri Sabinove
Haviarová, 2012: klenba vo veži, datovaná
1657
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Č. N/2
Poloha: m. č. 0.01a cez dve podlažia
Celkový pohľad zo suterénu do prízemia so
zamurovaným dverným otvorom v záp. stene

Podschodiskový priestor
Staršie zaklenutie z 1. stavebnej etapy –
pozostatok po odbúraní klenby

Vetrací otvor

M/3c
M/3c

Kanalizačné potrubie zaústené do exteriérovej
žumpy zo šachty suchého WC, viď.
vyhodnotenie kap. 7.3.2 – suchý záchod

M/1a
Pôvodné murivo v nároží, sekundárne
premurované murivo stien
Pohľad na južnú stenu pod súčasným ŽB
schodiskom

Vetrací (dnes zaslepený) otvor v sev. stene
Odtlačok po klasicistickom schodisku z 3. etapy
so zachovanou drevenou doskou (pozostatok
podlahy alebo schodiskového stupňa?)
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Preklad oceľový a murivo nad súčasným
vstupom do priestoru v suteréne – vých. stena

Pozostatok zaklenutia z 2. stav. etapy na sev.
stene

Fragment odbúranej klenby z 2. stav. etapy
v mieste Sz rohu suterénu

Podmurovanie klenbového pásu arkády
v suteréne na južnej stene murivom M/6a –
otvorom sa vstupuje do podschodiskového
priestoru, ozn. 0.01a

Podschodiskový priestor 0.01a v suteréne,
podmurovanie a primurovky z tehál CDM, ozn.
M/6a, k pôvodnému kamennému murivu na
osadenie oceľovej nosnej konštrukcie nového
schodiska
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Č. N/3
Poloha: krov, komínové teleso
Datovanie: 1. etapa (neskororenesančná), koniec
17. stor. až r. 1725

Drevené profilované trámy stropu,
sekundárne zabudované v komínovom
telese Kom/1 v podstreší

Pohľad na zabudovaný drevený preklad zo
starších profilovaných trámov,
pochádzajúcich z trámového stropu
pravdepodobne z 1. etapy

Celkový pohľad na komínové teleso Kom/1 so
zabudovaným trámom na severnej strane

Profilácia trámov
Detail profilácie

Odbúraná
staršia
deliaca stena
v 2. NP

Pohľad bočný na trám zabudovaný na južnej
strane

Celkový pohľad na zabudovaný trám na
južnej strane komína Kom/1
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N/3 PROFIL DREVENÉHO TRÁMU

Analógie z okolia

Trámový strop – kaštieľ v Brezovici s uvedením vlastníka:

Sabol 2013, s. 51-52, publikoval, že Alexander Berzeviczy vlastnil kaštieľ v r. 1761-1773
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Kaštieľ v Šarišských Dravciach má datovaný strop vo vedľajšej budove r. 1700
Dušenková, 2007, s. 196, 198

Kúria v Brezovici, prízemie
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Č. N/4
Poloha: krov, severná časť
Zakreslenie situácie – výzdoba komína
Výskum (Urbanová 1978)

Sgrafitová výzdoba komína
Kom/2

Celok

Detaily, zachytené v grafickej dokumentácii v r.
1978, už dnes nie sú zachované

Analógia výzdoby – Kanónia č. 8 v Spišskej Kapitule (Spišské Podhradie)

117

Rámovanie komína
Č. N/5
Poloha: 2. NP, m. č. 2.02

Maliarska výzdoba klenby
Datovanie: prelom 19.- 20. stor.

Maliarska výzdoba klenby
a pravdepodobne aj stien je určená na
reštaurátorské preskúmanie, na základe
zistení ktorého bude rozhodnuté o jej
obnove. Ide o lineárne linky kopírujúce tvar
murív, ktoré môžu byť použité v kombinácii
s ornamentom.

KPÚ PO, SÚPSOP PO, arch. č. 67
Analógia zachovanej výzdoby z meštianskeho domu - Mäsiarska 15, Levoča
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5.3 Vyhodnotenie murív, mált a omietok
5.3.1 Murivá a malty
M/1a
1. etapa
(neskororenesančná),
koniec 17. stor. až r. 1725

Sonda FJ/2

Popis: kamenné murivo,
lícované, neriadkované,
z lámaného pieskovca, škáry
vypĺňané drobnými kameňmi
na maltu vápennú stredného
zrna, sivohnedej farby,
pomerne súdržnú.

Veža východná
M/1b
1. etapa
(neskororenesančná),
koniec 17. stor. až r. 1725
Popis: Dtto ako M/1a – murivo
klenby ukladané do debnenia,
s vytlačenou maltou
a odtlačkom debnenia, väčší
obsah vápna aj
s nevyhasenými kúskami
vápna a kúskami tehál.

Klenbový pás m. č. 0.01 v mieste pôvodného
medzitraktového muriva
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M/2a
2. etapa (baroková), 2. pol.
18. storočia – 1763-1783
Popis: kamenné murivo,
lícované, riadkované,
z lámaného pieskovca,
obsahom so šupinovite sa
lámaným kameňom, úzke
pláty, na maltu vápennú
stredného zrna, hnedej farby,
pomerne súdržnú.
Miestami malta vytečená do
debnenia.
Suterén, m. č. 0.01 – pôvodne bez omietky

Odbúraná klenba v m. č. 0.01a
M/2b
2. etapa (baroková), 2. pol.
18. storočia – 1763-1783
Popis: kamenné murivo,
lícované, riadkované,
s použitím väčších blokov
a úzkych platní, na maltu
vápennú stredného zrna,
hnedej farby, pomerne
súdržnú. Kameň – šupinovite
sa oddeľujú jednotlivé vrstvy
hnedej až zelenej farby.
Oprava muriva nad klenbou v Jz nárožnej veži – podstrešie
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M/2c
2. etapa (baroková), 2. pol.
18. storočia – 1763-1783

Ostenie sek. okna v kam.
Ostenie zamurovaného okna murive 1. etapy na južnej
fasáde – súvisí so staršou
v sonde S 204/5 na 1.
zníženou úrovňou podlahy
poschodí

Popis: tehlové murivo,
lícované, riadkované, na maltu
silnú, vápennú stredného zrna,
sivohnedej farby. Tehla
pálená, terakotovej farby,
s prímesou hnedých častíc,
s nerovným povrchom.
Tehla je použitá pri úprave
ostení okien na viacerých
miestach.

Tehlové murivo klenby v m. č. 1.04, sonda S 104/12
M/2d
2. etapa (baroková), 2. pol.
18. storočia – 1763-1783
Popis: zmiešané murivo
(tehla+kameň), lícované,
riadkované, na maltu silnú,
vápennú stredného zrna,
sivohnedej farby. Tehla
pálená, terakotovej farby,
s prímesou hnedých častíc,
s nerovným povrchom.
Klenba v m. č. 1.04
M/3a
3. etapa (klasicistická), po
polovici 19. storočia

Severná stena v mieste zaslepeného vetráku

Popis: kamenné murivo,
lícované, neriadkované,
z lámaného ostrohranného
pieskovca, škáry vypĺňané
drobnými kameňmi, na maltu
vápennú stredného zrna,
s prímesou drobných
kamienkov, hnedej farby, na
povrchu sa drolí.
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M/3b
3. etapa (klasicistická), po
polovici 19. storočia

Klenba suterénu v m. č. 0.02 – východná časť

Popis: kamenné murivo
klenby, ukladané do debnenia,
z lámaného pieskovca rôznych
tvarov a veľkosti, s obsahom
vápna, s väčšími hrudkami
nevyhaseného vápna. Murivo
– šupinatý pieskovcový
kameň, na povrchu vytlačená
malta – s odtlačkom debnenia.
M/3c
3. etapa (klasicistická), po
polovici 19. storočia

Zmiešané murivo (kameň+tehla) pod schodiskom medzi m.
č. 1.02 a 1.02a

Klenba v m. č. 0.03

Popis: kamenné murivo,
lícované, riadkované,
z lámaného hnedého
pieskovca, škáry vypĺňané
drobnými kameňmi alebo
úlomkami tehál, na maltu
vápennú stredného zrna,
s prímesou drobných
kamienkov a kúskami
nevyhaseného vápna,
hnedosivej farby, súdržnú.
M/3d
3. etapa (klasicistická), po
polovici 19. storočia
Popis: tehlové murivo,
lícované, riadkované, na maltu
silnú, vápennú stredného zrna,
svetlej farby, s prímesou
kamienkov a kúskov tehál
a nevyhaseného vápna. Tehla
pálená, terakotovej farby,
s prímesou hnedých
a svetlých častíc, s nerovným
povrchom.

Murivo komínového telesa Kom/2 v podstreší
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M/4
4. etapa (neoslohová),
prelom 19.-20. storočia

Výplň muriva medzi piliermi v podkroví vstupného rizalitu,
východná stena
Nezistené

Murivo medzitraktovej steny v podstreší

Popis: zmiešané murivo
(kameň+tehla), lícované,
riadkované, z lámaného
hnedého pieskovca, škáry
vypĺňané drobnými kameňmi
alebo úlomkami tehál, na
maltu vápennú stredného
zrna, s prímesou drobných
kamienkov a kúskami
nevyhaseného vápna,
hnedosivej farby, súdržnú.
M/5
5. etapa (oprava poškodenia
po 2. svetovej vojne), 50te
roky 20. storočia
M/6a
6. etapa (komplexná
rekonštrukcia), 1978-1987
Popis: tehlové murivo z CDM
tehál, lícované, riadkované,
na maltu silnú, vápennocementovú stredného zrna,
hnedej farby, s prímesou
kamienkov, kúskov tehál
a nevyhaseného vápna. Tehla
strojová, pálená, terakotovej
farby.

CDM tehla – zamurovanie vetracieho otvoru v m. č. 0.01
M/6b
6. etapa (komplexná
rekonštrukcia), 1978-1987

Zamurovanie vstupu na
západnej fasáde v prízemí

Použitie v podstreší na
domurovanie korún
obvodových murív

Popis: tehlové murivo
(dierovaná tehla), lícované,
riadkované, na maltu silnú,
vápennú stredného zrna,
svetlej farby. Tehla pálená,
terakotovej farby, s prímesou
kamienkov, hnedých častíc,
strojne vyrábaná.
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M/7a
7. etapa (účelové úpravy pre
bar), koniec 20. storočia

m. č. 2.03, murivo baru

Popis: kamenné murivo,
lícované, riadkované,
z lámaného ostrohranného
pieskovca, škárované, na
maltu vápenno-cementovú
stredného zrna, hnedej farby,
na povrchu aplikovaný náter (?
vodné sklo, alt. lak).
M/7b
7. etapa (účelové úpravy pre
bar), koniec 20. storočia
Popis: tehlové murivo zo
šamotových tehál, lícované,
riadkované, na maltu silnú,
svetlej farby, škárované. Tehla
natretá hnedou farbou.

m. č. 0.01, murivo kozubového telesa
5.3.2 Omietky
Interiérová omietka v podstreší nad sek. klenbami, pôvodne
súvisiaca s drevenými trámovými stropmi z 1. stav. etapy

OM/1a
1. etapa
(neskororenesančná),
koniec 17. stor. až r. 1725
Popis: interiérová omietka
svetlej farby, jemnozrnná,
s veľkým obsahom vápna,
nanesená v hrubej vrstve, na
povrchu hladená. Vyskytuje
sa v izbách a reprezentačných
priestoroch.

Severný trakt s viacnásobnými nátermi – sek. zaklenutie
v 3. stav. etape

Južný trakt – západná časť s menším počtom náterov –
sek. zaklenutie v 2. stav. etape. Mierne ružová farba
omietky mohla vzniknúť pri požiari.
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OM/1b
1. etapa
(neskororenesančná),
koniec 17. stor. až r. 1725

Omietka interiéru veže nad sekundárne vsadenou klenbou
v Jz nárožnej veži – podstrešie. Mierne ružová farba
omietky mohla vzniknúť pri požiari.

Popis: interiérová omietka
svetlej farby, strednozrnná,
s veľkým obsahom vápna
a kúskami nevyhaseného
vápna, kopíruje povrch, nie je
hladená, iba rozotieraná.
Vyskytuje sa v hospodárskych
a komunikačných priestoroch.

Omietka v sonde S 101/2 na prízemí vstupného rizalitu
OM/1c
1. etapa
(neskororenesančná),
koniec 17. stor. až r. 1725
Popis: exteriérová omietka
svetlej sivohnedej farby,
hrubozrnná, s kúskami
kamienkov, je totožná s maltou
muriva, kopíruje povrch, nie je
hladená, iba rozotieraná.

Omietka na fasáde juhovýchodnej nárožnej bašte
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OM/2a
2. etapa (baroková), 2. pol.
18. storočia – 1763-1783
Popis: interiérová omietka
svetlej farby, strednozrnná,
s veľkým obsahom vápna,
nanesená v hrubej vrstve, na
povrchu hladená, pevná.

Ostenie zamurovaného barokového okna v sonde S 204/5
na 1. poschodí

Vytiahnutie omietky do
hrebienkov v strede s ?
kvapkou, m. č. 1.02 a 1.01

Profilácia rámovania
zrkadla v m. č. 1.04, 1.03
OM/2b
2. etapa (baroková), 2. pol.
18. storočia – 1763-1783
Popis: exteriérová omietka
svetlej farby, strednozrnná,
s veľkým obsahom vápna,
kúskami nevyhaseného vápna
a žulových sivých valúnov,
drobného kameniva, nanesená
v hrubej vrstve, na povrchu
hladená, pevná.

Exteriérová sonda S FV/1
Staršia omietka
s maľbou –
podstrešie
vstupného rizalitu,
pôvodne exteriér
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okno zamurované
v 3. etape,
m. č. 2.03

OM/3a
3. etapa (klasicistická), po
polovici 19. storočia
Popis: interiérová omietka
hnedej farby, strednozrnná,
s veľkými kúskami
nevyhaseného vápna,
nanesená v hrubej vrstve, na
povrchu hladená, pevná.

OM/3b
3. etapa (klasicistická), po
polovici 19. storočia

Podschodiskový priestor N/2

Popis: interiérová exteriérová
omietka sivohnedej farby,
strednozrná, s kúskami
nevyhaseného vápna, s
drobnými kamienkami a
tehlovou drťou. Na miestach,
kde nie je pohľadovo
exponovaná, je rozotieraná
z vytlačenej malty z ložných
škár, na viditeľných miestach
hladená, celoplošná, pevná.

Malta z ložných škár rozotieraná vo forme omietky na
komíne Kom/2 v podstreší

V nadstrešnej časti hladká, výtvarne stvárnená
v dvojfarebnom prevedení (režná a biela)
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OM/3c
3. etapa (klasicistická), po
polovici 19. storočia
Popis: exteriérová omietka,
základná plocha a vystúpená
hladká profilácia. Využívaný
princíp dvojfarebnej fasády.

OM/4a
4. etapa (neoslohová),
prelom 19.-20. storočia
Popis: interiérová omietka, na
povrchu hladená, s výmaľbou.

Omietka klenby s výmaľbou 2. NP – vstupný rizalit
a segmentovaná valená klenba v m. č. 2.01
OM/4b
4. etapa (neoslohová),
prelom 19.-20. storočia
Popis: exteriérová omietka,
hladká, z ktorej bola
celoplošne vytvorená v 4.
etape štuková výzdoba fasády
s vertikálnym a horizontálnym
členením, na povrchu hladená.
Sokel predstúpený a tvorený
hrubou, odťahovanou
omietkou. Táto vrstva bola
celoplošne odstránená v 6.
etape počas obnovy fasády.

Detail odťahovanej omietky sokla
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Nebola zachytená

OM/5
5. etapa (oprava poškodenia
po 2. svetovej vojne), 50te
roky 20. storočia
OM/6a
6. etapa (komplexná
rekonštrukcia), 1978-1987
Popis: interiérová vápennocementová omietka sivohnedej
- až hnedej farby, jemnozrnná,
s kúskami nevyhaseného
vápna, na povrchu hladená,
pevná.

m. č. 2.03

OM/6b
6. etapa (komplexná
rekonštrukcia), 1978-1987

Oprava fasády
Nebola zachytená

Popis: exteriérová
dvojvrstvová vápennocementová omietka sivohnedej
farby. Jadro v pomerne hrubej
vrstve, na ňom cementový
nástrek a štuková vrstva
jemnozrnná, na povrchu
hladená, pevná, s krycím
náterom (? akronát).
OM/7
7. etapa (účelové úpravy pre
bar), koniec 20. storočia
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Stratigrafia omietok na exteriérovej fasáde
1. Etapa – neskororenesančná

2. Etapa – baroková

3. Etapa – klasicistická
Neoslohová vrstva zo 4. etapy bola odstránená v celom
rozsahu počas obnovy v 6. etape
6. Etapa – obnova klasicistickej vrstvy počas obnovy
v 80tych rokoch 20. stor.
Stratigrafia omietok v interiéri (m. č. 1.01)
3. Etapa - klasicistická

2. Etapa – baroková
1. Etapa - neskororenesančná
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6. Slohová analýza
Vychádza z:
- Archívnych plánov a kresieb, kap. 11. a3
- Výskumnej správy č. 083-19 Dendrochronologické datování dřevěných konstrukčních
prvků z kaštiela v Krivanech, 10/2019, spracovateľ: DendroLab Brno, Ing. Tomáš
Kyncl, príloha 12.2
- Archívno-historického výskumu : Kaštieľ v Krivanoch z pohľadu historického vývoja,
spracoval: Mgr. Tomáš Janura, PhD., Historický ústav SAV, kap. 11. a1
- Archívno-historického výskumu : Krivany archívno-historický výskum kaštieľa –
pokračovanie, spracovala: PhDr. Daniela Pellová, Prešov, kap. 11. a2
- Pamiatkového výskumu kaštieľa, spracovateľ PUK Prešov, N. Urbanová 1978
- Analógií okolitých šarišských kaštieľov, viď. kap. 7.2
Kaštieľ prešiel zásadnými prestavbami, kedy bol opätovne znovu postavený z ruiny, ale aj
radikálna obnova z 80tych rokov 20. stor. značne sťažila možnosť jeho preskúmania, nakoľko
boli v prevažnej miere odstránené staré povrchy – omietky a podlahy, ako aj vymenené výplne
otvorov. Preto bola vo výraznej miere nápomocná fotodokumentácia stavu pred touto
obnovou.
V Krivanoch v minulosti existovali dva kaštiele, pričom do súčasnosti sa zachoval len skúmaný objekt.
O 2. sídle pri kostole sa svedkovia vyjadrovali ako o starobylej a o skúmanej rezidencii ako o mladšej.
Navyše zaniknutú stavbu podľa dokumentu z 26. februára 1777 nazývali „kaštieľom Ladislava
Dessewffyho“ a niekoľko rokov predtým prešla do rúk krivianskej vetvy, ktorá ju vlastnila ešte v roku
1870.
1. stavebná etapa (neskororenesnančná), koniec 17. stor. až r. 1725
Kaštieľ na niekdajšom východnom konci dediny dal vybudovať až niekedy v závere 17. storočia
pravdepodobne vnuk Ladislava Dessewffyho Peter Dessewffy. 1
Peter si v dôsledku neschopnosti splácať staršie dlhy musel požičať od svojho druhostupňového
bratranca Mikuláša Dessewffyho (1674 †1748) 2 000 uhorských zlatých. Preto sa 16. júla 1725 priamo
v Petrovom „kaštieli v Krivanoch“ uzavrela dohoda, na ktorej základe prešla rezidencia do rúk
Mikuláša, pričom Peter mohol aj so svojou manželkou doživotne bývať v založenom „kaštieli.“
V zmluve uviedli, že na Mikuláša okrem obytných priestorov prešla aj ovocná záhrada pod rezidenciou
spolu s kaplnkou oproti bráne „kaštieľa“ a rovnako aj „kostol“ na hornom podlaží „kaštieľa“ spolu
s vedľajšou svetličkou v bašte.2
Ako je z neskorších archívnych zápisov zrejmé, kaštieľ bol skoro po svojom vzniku v ruine.
O dôvodoch sa môžeme iba domnievať, či to bolo následkom požiaru alebo vyplienenia. To je
dôvod, že jeho prvotnú podobu môžeme iba predpokladať zo sondami odkrytých nálezov,
nakoľko z architektonických datovateľných prvkov sa nám z tejto fázy dodnes zachovali iba
fragmenty drevených profilovaných trámov / sekundárne zabudované ako preklady pri
prestavbe komína Kom/1 v podstreší (ozn. N/4 v kap. 5.2), ktoré pôvodne tvorili
pravdepodobne súčasť v opisoch spomínaných drevených stropov.
Taktiež aj rozsah – veľkosť a pôdorys prvotnej neskororenesančnej podoby je neznámy.
Predpokladáme, že pôvodný pôdorys mohol byť rozsiahlejší ako je dnešná zastavaná plocha,
čo môže ozrejmiť až archeologický výskum.

SZLUHA, Sáros megye, Dessewffy, Cserneki és Tarkeői nemes, † báró és gróf, tabuľka V.
MNL – OL, f. Dessewffy család levéltára A család által lajstromozott iratok (P 86), Archivum Eperjesiense,
fasc. K.I.92, no. 56, csomó 33. SZLUHA, Sáros megye, Dessewffy, Cserneki és Tarkeői nemes, † báró és gróf,
tabuľka V.
1
2
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Ďalej
pôvodná
dispozícia
bola
pravdepodobne trojtraktom s opačným –
kolmým radením traktov ako je tomu dnes, čo
by aj zodpovedalo typológii renesančných
kaštieľov tohto obdobia.
Ďalšou vážnou príčinou sťaženého skúmania
je zmena úrovne podláh prízemia, zvýšenie
nivelity terénu v okolí stavby, sekundárne
vsadené klenby v neskorších obdobiach.
Celkovo staticky narušený stav stavby je
príčinou, že murivá sú výrazne premurované,
otvory pozmenené a murovací materiál
sekundárne
využívaný
v neskorších
prestavbách.
Na pôvodnú časť klenby v suteréne a zmenu medzitraktovej steny poukazuje starší klenbový
pás (sondy S 001/2 a 3 v kap. 5.1), ako aj fragmenty zaklenutia pôvodne vo vyššej výške v Sz
rohu suterénu (nález N/2, kap. 5.2).
Vyššie uvedený archívny zápis nasvedčuje, že nedostatok finančných prostriedkov mohol byť
príčinou, že stavba trvala dlhší čas, čo sa prejavilo aj v nejednotnom výraze otvorov
posledného podlažia oboch rohových bášt.
Zatiaľ čo západná veža má v poslednom podlaží štrbinové otvory s kľúčovými (dnes
zamurovanými) strieľňami, východná veža má už širšie otvory (dnes taktiež zamurované).
Predpokladáme, že kaštieľ mal pôvodne aj obranný charakter vzhľadom k strieľňam a ich
orientácii na vstup a prístupovú cestu. Veže mali pravdepodobne drevené rovné stropy
a jednotlivé podlažia boli prístupné vnútornými schodmi v hrúbke múrov.
Nie je vylúčená ani schodisková veža v mieste súčasného vstupného rizalitu na severnej
strane, kde je zdokumentovaný otvor vo forme kľúčovej strieľne. Taktiež by sa mohlo jednať
aj o pozostatok staršej renesančnej atiky, viď. analógie stavieb kaštieľov Šariša v kap. 7.2.
Práve r. 1725 môžeme považovať aj za rok ukončenia 1. etapy stavby, kedy bola dokončená
aj východná kruhová bašta, ako tomu napovedá aj dendrochonologické datovanie drevených
prekladov z otvorov jej posledného podlažia:

Opis dispozície objektu po jeho postavení dokumentuje podrobne archívny výskum, ale
identifikácia priestorov vzhľadom k vyššie uvedenému je nemožná.
Obhliadku „kaštieľa“ a písomnú správu vyhotovili zástupcovia stolice 20. novembra 1744.
Podľa nej mal skúmaný objekt dve podlažia a nachádzal sa v dezolátnom stave. Dokladá
to aj stav muriva so stopami po požiari, ktoré boli zachytené v sondách a výrazné trhliny
v murive.
Vstupnú časť tvoril pitvor s dreveným stropom, odkiaľ sa šlo na poschodie do pitvora a izieb, ale všetky
miestnosti boli opustené, pretože v stenách sa dali vidieť praskliny a hrozilo, že to celé spadne. Zásadnú
opravu si vyžadovali aj nové schody na poschodie. Pod stavbou sa rozprestieralo sedem dobrých pivníc.
Z hornej strany „kaštieľa“ stáli nasledovné drevené budovy v zlom stave: maštaľ, vozovňa s dvomi
svetlicami, komôrka, pitvor alebo kuchyňa a stajňa s vozovňou. Pri „kaštieli“ sa rozkladala záhrada
v dolnej časti s murovanou okrúhlou „starobou poznačenou“ kaplnkou (viď. nález N/1 v kap. 5.2).

133

2. stavebná etapa (baroková), 2. polovica 18. storočia (1763-1783)
Barokovú prestavbu by sme preto mohli stotožniť s komplexnou opravou – prestavbou kaštieľa
na obytné účely, vytráca sa fortifikačná funkcia objektu.
Ako iniciátor prestavby kaštieľa by prichádzal do úvahy syn Samuela Dessewffyho, barón a neskôr gróf
Štefan Dessewffy (1736 †1785). Z publikovaných genealogických tabuliek by totiž vyplývalo, že
Štefan dostal od otca kaštieľ v Krivanoch, aby mohol viesť samostatnú domácnosť a naučil sa
hospodáriť v r. 1763. V Krivanoch zomreli prvé dve Štefanove manželky a narodil sa tu aj jeho druhý
syn. Po smrti otca prevzal všetky jeho majetky, ale bol natoľko zadlžený, že už rok po otcovej smrti
uvalili na celé dedičstvo nútenú správu a začali sa postupne v priebehu roku 1778. Aby sa podarilo
amortizovať dlhy, správcovia Štefanovho majetku 31. októbra 1778 založili jeho majetok v Krivanoch
Anne Péchyovej (1711 †1788) na obdobie 20 rokov.
V súvislosti s prenájmom Anne Péchyovej 30. októbra 1778 dokončili súpis založeného majetku.
V Krivanoch sa vtedy nachádzal murovaný „kaštieľ“ na konci dediny v údolí prie rieke Torysa.
Z niekdajšej východnej časti objektu už bolo vtedy vidieť iba základy.

Zvyšná západná časť „kaštieľa“ bola v dobrom stave, pričom jeho dĺžka predstavovala
jedenásť a pol siahy a šírka deväť siah a päť krokov. Na prízemie budovy sa vystupovalo po
deviatich schodoch povedľa provizorskej svetlice, panskej kuchyne a malom kuchynskom
sklepe. Na bočnej strane prízemia rezidencie sa vchádzalo do dvojitého pitvora s dvomi
dverami. Cez jedny dvere sa vkročilo do veľkej zaklenutej konečnej (možný preklad aj
nárožnej) svetlice s tromi zamrežovanými oknami a jednou starou okrúhlou žltou kachľovou
pecou. Na bočnej strane sa smerom do dvora otvárali dvere do druhej svetlice s dobrou modrou
okrúhlou kachľovou pecou s talianskym komínom3 a jedným oknom. Z už spomenutej
konečnej svetlice sa išlo do ďalšej tretej pokračujúcej menšej nezaklenutej svetlice so zelenou
okrúhlou kachľovou pecou a jedným oknom. Potom sa pokračovalo priamo do štvrtej svetlice
s dverami do spomenutého pitvora. V štvrtej svetlici bolo jedno okno, zelená okrúhla kachľová
pec a vstavaná skriňa. Zo štvrtej svetlice sa vstupovalo aj do záchodu a ďalšími dverami do
piatej svetlice s dvomi oknami so zelenou kachľovou pecou a vstupom do pitvora. Uvedená
piata svetlica tvorila koniec kaštieľa na východnej strane.
Z viackrát spomenutého pitvora postaveného na spôsob chodby sa išlo po kamenných
schodoch na prvé poschodie. Do veľkej paloty4 s dreveným stropom a tromi oknami sa
vchádzalo pomedzi kamenné stĺpy. Z paloty bez kachľovej pece sa vstupovalo do veľkej
konečnej svetlice na východnej strane s talianskym komínom, dvomi prázdnymi oknami a
dreveným stropom. Priestor v tom čase poslúžil ako sklad potravín. Odtiaľ sa vkročilo do ďalšej
svetlice s dvomi prázdnymi oknami a dvomi dverami v dezolátnom stave. Pred prvé poschodie
smerom k dvoru predstavali chodbu na kamenných stĺpoch bez zaklenutia. Talianska strecha5
„kaštieľa“ sa nachádzala v primeranom stave. Rezidenciu obklopoval areál budov. Na
východnej strane stál nový doskový plot s drevenou vstupnou bránou. K bráne sa pripájal
drevený chliev, dve stajne, vozovňa, jedna svetlica a pitvor. Za cestou smerom do Torysy
v ovocnej záhrade existoval drevený majer.6
Táto zmienka je dôkazom, že kaštieľ nebol ako celok opravený. Nie je vylúčené, že kaštieľ sa
dočkal obnovy až keď ho obývala Anna Péchyová (zomrela 1788), ktorá sa po uzavretí zmluvy
v r. 1778 presťahovala do Krivian z barokového kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou (viď.
Pod pojmom taliansky komín sa označoval krb s výtvarne spracovanou obrubou ohniskového otvoru.
Palota v dobovej slovenskej terminológii označovala najväčšiu a najreprezentačnejšiu miestnosť kaštieľa alebo
kúrie.
5
Pod týmto pojmom sa rozumela manzardová strecha.
6
MNL – OL, f. Dessewffy család levéltára A család által lajstromozott iratok (P 86), Archivum Eperjesiense,
fasc. D.I.1, csomó 5.
3
4
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porovnanie oboch stavieb v kap. 7.2) a dosvedčovala by to aj absencia stavby na 1. vojenskom
mapovaní obce (viď. vyhodnotenie v kap. 7.1), ale aj dendrochronologické datovanie dreva,
pochádzajúceho vzhľadom k dlabom zo staršieho krovu (1782/83).

Kaštieľ prešiel zásadnou barokovou prestavbou, aj keď napr. tvar valených klenieb s lunetami
a krížové klenby by mohli ešte vypovedať o neskororenesančnom duchu. Nie je vylúčené, že
boli prispôsobené starším zachovaným klenbám z predchádzajúceho obdobia. Ich výzdoba
(viď. štuková výzdoba, popis v kap. 4.2) je už ale nositeľom baroka.
Pozmenená bola orientácia traktov do podoby
dvojtraktu v kolmom smere, vybúrané boli
staršie priečky. Zodpovedalo tomu aj nové
zaklenutie obytných priestorov valenými
klenbami s lunetami so štukovými zrkadlami,
krížové klenby s hrebienkami, zaklenutie
nárožných veží a ich prebudovanie na obytnú
funkciu pravdepodobne zrušením vnútorných
schodov
a sprístupnením
miestností
z jednotlivých podlaží.
Prestavbu doznalo aj vnútorné schodisko,
ktorého dnes neexistujúcu polohu už iba
predpokladáme, viď. šípka na nákrese.
V tomto období objekt pravdepdoobne dostal
aj nové zastrešenie.
Na východnej fasáde na poschodí boli tri okenné osi, pravdepodobne sa tu nachádzala veľká
izba, do ktorej sa vstupovalo z chodby na stĺpoch, čo by mohli predstavovať nárožné piliere
vstupného portika na poschodí, viď. zachované omietané maľované piliere dodnes
v podstreší.

3. stavebná etapa (klasicistická), po polovici 19. storočia
František ml. Dessewffy bol ako majiteľ kaštieľa doložený ešte v roku 1852 a zrejme niekedy po tomto
roku predal alebo na základe inej majetkovej výmeny prenechal kaštieľ v Krivanoch Augustínovi
Bornemiszovi (1820 †1862). Augustín Bornemisza sa v roku 1844 v Prešove oženil s Veronikou
Péčiovou (Péchy) (1821 – 1894), ktorá sa po jeho smrti stala dedičkou majetkov a v roku 1869 už bývala
v kaštieli v Krivanoch (vtedy popisné číslo domu 6) spolu so svojim tromi deťmi: Agnesou (*1849),
Jelou-Jolanou (*1854) a Ľudovítom (*1855).7
Popis kaštieľa: bol poschodový, mal 5 izieb, predsieň, kuchyňu, komoru, dve pivnice a patrili k nemu
hospodárske budovy – dve kôlne, dve maštale a jedna stodola.8
Práve Bornemiszovci mohli byť aktérmi veľkej klasicistickej prestavby, ktorá mala charakter
modernizácie s cieľom úpravy pre obytné účely v duchu dobových predstáv.
Išlo o rozsiahlu prestavbu, ktorá sa odrazila v zmenách dispozície, zmene výšky podláh, ale
aj kompletnom prefasádovaní objektu.

Štátny archív v Prešove (ďalej ŠA PO), fond Šarišská župa, Sčítanie obyvateľstva 1869, hárky obce Krivany,
i. č. 68.
8
ŠA PO, fond Šarišská župa, Sčítanie obyvateľstva 1869, hárky obce Krivany, i. č. 68.
7
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V suteréne boli vsadené v južnom trakte nové valené klenby, čím sa zvýšila aj úroveň podláh
na prízemí. Do severného traktu sa vstupovalo novo prebúraným schodiskom na východnej
strane. Premurované boli aj obvodové murivá v severozápadnej časti suterénu.
Zmenila sa poloha schodiska medzi 1. a 2. NP, ktoré bolo umiestnené na severozápadnej
strane severného traktu, v polohe ako je dnes, ale s opačným sklonom (viď. nález N/2, kap.
5.2). Dnešnú podobu dostal vstupný predstúpený rizalit na severnej strane, ktorý sa stal
vstupom s novým osadeným kamenným portálom, ozn. K/1, v podobe jednoduchého
kamenného ostenia s poloblúkovým zakončením v podobe nadsvetlíka. Na východnej
a západnej strane od rizalitu existovali v tom čase ešte prístavby, viď. vyhodnotenie, kap. 7.1.
Západná časť severného traktu dostala novú klenbu v tvare klenbového pásu formou jeho
pokračovania.
Prestavba sa dotkla hlavne 2. nadzemného podlažia, kde boli staršie drevené trámové stropy
nahradené tehlovými pruskými klenbami na klenbových pásoch, prechádzajúcich do zvislých
prípor. Zmenila sa aj dispozícia, postavili sa nové priečky, prestavali komínové telesá, ktoré
mali osadené nové vymetacie kované dvierka, dodnes zachované, ozn. KOV/2, kap. 4.2.
Tieto zmeny mali určite vplyv aj na zastrešenie objektu (krov bol odstránený v rámci 6.
stavebnej etapy) a vybudovanie nových komínových telies v podstreší.
Zmien doznali aj dverné otvory, o čom svedčia na archívnej fotodokumentácii (kap. 11. c1)
zachytené klasicistické kazetové dverné výplne s typickými rozetami (úchytkami) a kovaním,
ktoré boli taktiež odstránené počas 6. etapy. Dvere mali v šírke ostení aj zabudované skrinky
(Urbanová 1978, s. 11).
V súvislosti s novou plastickou výzdobou fasády v podobe rámovaní, viď. popis ŠV/4 v kap.
4.2, došlo aj k úprave okenných otvorov (zmeny výšok, zjednotenie ich veľkosti a zmeny
polohy). Výtvarné dvojfarebné stvárnenie fasády našlo odraz aj na povrchu komínov.
Na základe predbežných sond je pravdepodobné, že v tomto období vznikla aj maliarska
výzdoba klenieb a stien, ktoré boli objavené na prízemí v m. č. 1.04 a 1.03.
4. stavebná etapa (neoslohová), prelom 19.-20. storočia
Matka ešte počas svojho života previedla rezidenciu na svojho syna Ľudovíta Bornemiszu (1854
†1925), vlastníka skúmanej budovy v roku 1883. Ľudovít sa v Krivanoch usadil, pretože sa tu narodilo
až osem jeho detí v priebehu rokov 1878 – 1890.9
Ďalšie úpravy doznal kaštieľ na prelome 19.-20. stor. V interiéri došlo k prestavbe schodiska
medzi prízemím a poschodím, ktoré bolo otočené, nadobudlo súčasnú ľavotočivú orientáciu.
Z tohto obdobia pochádza aj kované zábradlie tohto schodiska, ozn. KOV/1, kap. 4.2. V jeho
severozápadnom rohu bol vstavaný záchod so šachtou (viď. vyhodnotenie, kap. 7.3.2 a
zameranie v kap. 11. a3, výkres č. 2105/4). Záchod bol vytvorený aj na východnej strane
vstupného rizalitu na prízemí (odbúraný v 6. etape) v podobe polkruhovej prístavby (viď.
zameranie, kap. 11. a3, výkres 2105/3).
Okrem toho bol uzatvorený celý vstupný rizalit na poschodí, priestor v 2. NP, ktorým
pravdepodobne v minulosti viedli schody do podstrešia, bol zaklenutý plytkou plackou
s maliarskou výzdobou. Výstup do krovu bol preorientovaný do východnej časti
severozápadného schodiskového priestoru, ktorý bol zaklenutý plytkou segmentovou klenbou
s otvorom pre vstup. V minulosti tu bolo pravdepodobne drevené schodisko, zachytené ešte

MV SR, ŠAP, f. KMÚP, i. č. 425, 429, 433, k. 92. SZLUHA, Sáros megye, Bornemisza, Kálnói és Ádámföldi,
tabuľka III.
9
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v zameraní pred 6. etapou (viď. zameranie v kap. 11. a3, výkres č. 2105/4). Podľa popisu
(Urbanová 1978, s. 11) išlo o strmé drevené dvojramenné schodisko.
Zásadnou zmenou prešla fasáda objektu, ktorá dostala eklekticistický výzor s mohutnou
profilovanou korunnou rímsou, vrátane výmeny okenných výplní a zmeny ich členenia (viď.
archívna fotodokumentácia kap. 11.c1). Išlo o novú vrstvu na staršej úprave, preto mohla byť
neskôr komplexne odstránená.

5. Stavebná etapa – oprava poškodenia po 2. svetovej vojne (50te roky 20.
storočia)
Po konfiškácii v roku 1947 zriadili v kaštieli Štátnu detskú opatrovňu.10 V nasledujúcom roku bola pre
účely pozemkovej reformy skonfiškovaná aj záhrada, lesné pozemky boli zobraté do dočasnej nútenej
správy ešte v septembri roku 1945.11 V tom čase už objekt bol značne poškodený, keďže počas
prechodu frontu v januári 1945 bola strecha na juhovýchodnej strane zasiahnutá granátom. Nebola
opravená, len prekrytá doskami, vplyvom čoho do horných miestností premokalo, rozpadávali sa rímsy
pod strechou, aj murivo stien. Po roku 1951 v budove na poschodí sa nachádzala Materská škôlka
a Národná škola, od roku 1958 Osemročná stredná škola. Miestnosti na prízemí využívala STS (Strojnotraktorová stanica) v Krivanoch ako sklady, pivničné priestory zase JRD ako sklad repy a zemiakov.12
Oprava kaštieľa prebehla hneď v roku 1958, výmaľbu interiéru, fasády a výmenu okien vykonali v roku
1960. V 60-tych rokoch 20. storočia využívala budovu kaštieľa škola, na prízemí sa nachádzala aj
predajňa mäsa.
Tieto účelové úpravy dispozície a opravy poškodení sú vzhľadom k mladším úpravám, ktoré
ich odstránili, na objekte neidentifikovateľné.

6. stavebná etapa - komplexná rekonštrukcia, 1978-1987
V r. 1978 -1986 prebehla pod investorom KÚPŠSOP Prešov komplexná rekonštrukcia objektu,
ktorý mal slúžiť ako kultúrny dom a na verejné účely. Rekonštrukciu vykonala Stavba, výrobné
družstvo Prešov. Projekt spracoval Projektový ústav spotrebných výr. družstiev v Bratislave
(viď. príloha 11. a3).
Išlo o veľmi radikálnu „obnovu“, počas ktorej boli odstránené mnohé výtvarné detaily
a vymenené pôvodné konštrukcie a povrchy. S menšími úpravami sa výsledok tejto stavebnej
etapy zachoval dodnes.
Pri tejto rekonštrukcii bol vymenený krov a pokrytý novou azbestocementovou krytinou,
premurovaná bola nadstrešná časť komínov, vymenené všetky drevené výrobky: okná
a dvere, pričom bola pozmenená aj ich veľkosť a tvar (najmä polkruhovo zakončené okná na
2. NP boli nahradené oknami pravouhlými). Podlahy sa vymenili prevažne za kamenné, PVC
povlakové a v menšej miere za drevené parkety. Na mnohých miestach sa vymenili omietky,
resp. boli nanesené v novej vrstve na starších vrstvách.
Staticky sa zabezpečili klenbové pásy, urobila sa nová elektroinštalácia a zdravotechnika.
Vnútri budovy boli urobené dispozičné zmeny kvôli zmene účelu stavby pre kultúrne
a spoločenské potreby obce:

ŠA PO, fond Štátny stavebný úrad v Prešove, i. č. 2731.
ŠA PO, fond Riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov v Solivare , Konfiškáty č. 256, kr. č. 8.
12
Archív Pamiatkového úradu v Bratislave, fond: Inventár KUŠPSOP Prešov (1947) 1960-1991, Krivany kaštieľ
- korešpondencia 1947-1981, kr. 32, Zápisnica z 5.februára 1958.
10
11
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- vybúrané boli celé deliace steny, ktoré nahradili zo statických dôvodov iba klenbové pásy touto zmenou sa vytvorili veľké sály v južnom trakte na prízemí a poschodí objektu
- zmena schodiska medzi 1. a 2. NP, ktoré sa rozšírilo po odbúraní suchého záchodu v Sz
rohu a po odstránení schodov do podstrešia v 2. NP
- prebúrala sa klenba a vytvorili sa nové schody do suterénu z prízemia na západnej strane
severného traktu, ktorých zábradlie vyhotovili ako zváranú kópiu staršieho nitovaného z 2. NP
- schody do suterénu boli pozmenené, vonkajšie schodisko bolo realizované v kolmom smere
na jeho vnútorné smerovanie – pozdĺž fasády.
V prízemí boli vstavané nové hygienické zariadenia.
Zásadnou zmenou bolo odstránenie mladších zásahov, najmä z obdobia 4. etapy - a to
odbúranie polkruhovej prístavby k vstupnému rizalitu a odstránenie fasády zo zač. 20. stor.,
keď sa vytvorila replika klasicistickej úpravy fasády na základe nálezov z pamiatkového
výskumu (Urbanová 1978).
Opravilo sa aj oplotenie kaštieľa a zrealizovali sadové úpravy v parku, prístupové chodníky
k objektu, vyrovnávacie schody s nástupnou plochou pred vstupom. Doplnilo sa oplotenie
v podobe kamenného múru s dvojkrídlovou kovovou bránkou na západnej strane, čím sa
oklieštený areál na západnej strane oddelil od zvyšku pôvodného areálu a pôvodnej
vnútroareálovej komunikácie, ktorá sa stala miestnou komunikáciou.

7. stavebná etapa – účelové úpravy pre bar, koniec 20. storočia
Po revolúcii v r. 1989 došlo k reštitúcii objektu a kaštieľ majitelia prenajali pre účel discobaru.
V tejto súvislosti boli urobené stavebné úpravy, ktoré spôsobili hlavne nevhodnú farebnosť
stien, olejové nátery a vstavbu murovaných barových pultov v suteréne a na poschodí.
Objekt bol sčasti plynofikovaný.
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7. Vyhodnotenie
7.1 Vyhodnotenie urbanistickej polohy
1. vojenské mapovanie

Na 1. vojenskom mapovaní sa kaštieľ nenachádza.
Jeho poloha je vyznačená žltým obdĺžnikom. Je pravdepodobné, že v tom čase bol v stave
neobývanom, v podobe ruiny, čo mohlo byť dôvodom jeho absencie na mape.
Okrem toho z predmetnej mapy je povšimnutia hodný aj priebeh cestnej komunikácie (viď.
červená šípka), ktorá kopíruje tok rieky Torysy, t. j. jej poloha je južnejšie ako jej dnešná poloha.
Ďalej sme mapovanie podrobili výskumu polohy tzv. kruhovej kaplnky (viď. žltá šípka), ktorá sa
často v počiatočných obdobiach existencie kaštieľa uvádza spolu s ním v archívnych
materiáloch.
Archívny výskum, kap. 11. a1:
-

-

-

zápis 1725:
V zmluve uviedli, že na Mikuláša okrem obytných priestorov prešla aj ovocná záhrada pod rezidenciou spolu
s kaplnkou oproti bráne „kaštieľa“ a rovnako aj „kostol“ na hornom podlaží „kaštieľa“ spolu s vedľajšou
svetličkou v bašte.1
zápis 1734:
Na priľahlom pozemku si vdova ponechala drevený dom, kde dosiaľ bývala, ovocnú záhradu s kaplnkou
a majerskými budovami a nakoniec malý drevený dom pod „kaštieľom“ s medovou záhradou
zápis 1744:
Pri „kaštieli“ sa rozkladala záhrada v dolnej časti s murovanou okrúhlou „starobou poznačenou“ kaplnkou.

Krivany – 1. vojenské mapovanie
Königreich Ungarn [B IX a 527] - First Military Survey (17631787)

1. vojenské mapovanie
- vyznačenie polohy Kaplnky
- obdĺžnik - predpokladaná poloha
kaštieľa

MNL – OL, f. Dessewffy család levéltára A család által lajstromozott iratok (P 86), Archivum Eperjesiense,
fasc. K.I.92, no. 56, csomó 33. SZLUHA, Sáros megye, Dessewffy, Cserneki és Tarkeői nemes, † báró és gróf,
tabuľka V.
1
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2. vojenské mapovanie

Poloha kaštieľa s areálom je vo východnej okrajovej časti obce, severne od rieky Torysa,
severne od komunikácie v smere na Sabinov, Lipany. Výrazný vstup z komunikácie ku
kaštieľu je v dnešnej polohe.
Poloha Kaplnky už nie je značená.

Kaštieľ vyznačený žltou šípkou,
s nárožnými kruhovými vežami
a na severnej strane s čitateľným
apendixom, resp. samostatnou
stavbou, ktorej pozostatkom by
mohla
byť
severná
stena
vstupného rizalitu.
Na severnej strane sa už
nachádzajú hosp. stavby, ktoré
oddeľuje dvor, na východnej
strane zeleň (záhrada alebo park).

Vyznačenie polohy nálezu N/1
? nefunkčnej kruhovej kaplnky

K zmene došlo aj v trasovaní
cestnej
komunikácie
pred
kaštieľom, prechádzajúcej obcou
od kostola smerom na Lipany.
Červenou čiarou je vyznačený
starší priebeh komunikácie z 1.
vojenského mapovania.

Krivany – 2. vojenské mapovanie
Hungary [B IX a 1124] - Second Military Survey of the
Habsburg Empire (1819-1869)
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Katastrálna mapa Krivian, z r. 1846
Zdroj: Štátny archív v Prešove, fond: Krajský súd Prešov, urbárske písomnosti a mapy, i. č. 1425

Mapa
predstavuje
v
zjednodušenom vyjadrení
polohu kaštieľa obdĺžnikového
pôdorysu, s dvomi nárožnými
kruhovými
vežami,
bez
severných
prístavieb/časti
stavby, ktoré sú značené ešte na
2. vojenskom mapovaní z r.
1820.
Z ostatných stavieb na pozemku
je tu už iba klasicistická
murovaná hosp. stavba na
západnej strane a dom správcu,
rozšírený
južným
smerom,
chýba dvojica stavieb na
severnej strane oproti r. 1820.
Krivany boli v tom čase
nesídelnou lokalitou a preto
nemožno
očakávať
väčšie
stavebné úpravy, viď. nižšie kap.
7.4.
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Katastrálna mapa Krivian, z r. 1866
Zdroj: Štátny archív v Prešove, fond: Krajský súd Prešov, urbárske písomnosti a mapy, i. č. 1426

Mapovanie zachytáva už stav majetku po
jeho nadobudnutí Borsemiszovcami.
Rozdiel predstavujú už iba značené
prístavby na severnej strane kaštieľa.
Ostatné stavby na pozemku sú totožné
s mapovaním z r. 1846.
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1. Katastrálne mapovanie
Zdroj: Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Ústredný archív geodézie a kartografie,
mapa Krivian z roku 1870, signatúra Šar 152.
Pravdepodobne staršia kúria vedľa kostola

skúmaný kaštieľ s areálom

Celková mapa Krivian
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Výrez areál s kaštieľom

2

1

3

Komunikácia rieka Torysa
Pôdorys kaštieľa v podobe štvorca s nárožnými baštami a menej predstúpeným rizalitom by
mohol značiť ešte starší pôdorys kaštieľa s dnes už skrátenou časťou zo severnej strany
vedľa vstupného portika. Z hlavnej cesty sú vyznačené dve odbočenia – vstupy do areálu
(viď. šípky), čo by mohlo naznačovať dva vstupy s možnosťou prechodu vozmi/kočom bez
potreby otáčania sa (napr. analógiou je ren. kaštieľ v Markušovciach).
Stav budov v areáli zodpovedá situácii zachytenej ešte v 50tych rokoch 20. st. (kap. 11. a3,
č. 1), ale dnešná prístupová komunikácia zo západnej strany bola ešte iba areálovou. Na jej
západnej strane sa nachádza dom správcu s hosp. časťou (1), severne od kaštieľa
hospodárske budovy (2) a východne park (3), pravdepodobne vo forme anglického parku.
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20. storočie
Zaznamenalo výrazné zmeny hlavne v rozdelení areálu v 80tych rokoch 20. stor., čím bol
kaštieľ s parkom značne oklieštený, hospodársky dvor s hospodárskymi objektmi bol oddelený
a rozparcelovaný na menšie pozemky spolu s objektom správcu na západnej strane, kde došlo
k výstavbe izolovaných rodinných domov na parcelách. Pôvodne vnútroareálová komunikácia
sa stala obecnou prístupovou komunikáciou k novej zástavbe. Hospodárske objekty na
severnej strane boli čiastočne asanované a na južnej časti severnej plochy sa vybudoval
rodinný dom. Jeden z murovaných objektov – sýpka v severnej časti – sa stal súčasťou
etnoskanzenu obce, ktorého súčasťou sú aj viaceré drevené stavby a novopostavený
amfiteáter. V najsevernejšej časti bol postavený polyfunkčný objekt a bytový dom.

Ortofoto mapovanie z 50tych rokov 20. stor.
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Ortofoto mapovanie z 50tych
rokov 20. stor. – situácia ako
na nákrese, viď. kap. 11. a3,
výkres 1.
Areál
je
ešte
celistvo
zachovaný
s parkovou
porastovou
štruktúrou,
totožnou z 1. kat. mapovania.

Detail areálu s kaštieľom
V súčasnosti je areál značne oklieštený a predstavuje už iba juhovýchodnú časť z pôvodného
areálu (viď. označenie žltou čiarou), ktorý je ohradený na južnej strane od štátnej cesty v smere
na Lipany a na západnej strane od miestnej komunikácie kamenným nízkym parcelačným
múrom s vchodovou bránkou na západnej strane (vstup vyznačený šípkou).
Pôvodná sýpka vyznačená
amfiteáter

obecný úrad bytový dom

kaštieľ

Vyznačenie súčasnej situácie kaštieľa s parkom v ortofoto mape
(zdroj: Google Maps. © Eurosense)
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7.2 Vyhodnotenie z hľadiska architektonického
7.2.1 Doterajšie výskumy
V r. 1978 bol na objekte vykonaný pamiatkový výskum Projektovým ústavom kultúry, stredisko
Prešov, pod vedením N. Urbanovej. Predmetná dokumentácia bola podrobne analyzovaná
a jej závery opätovne overené sondami v rámci terajšieho výskumu.
Na základe vykonaného výskumu môžeme vyhodnotiť nasledovné rozdiely v záveroch:
Pamiatkový výskum, Urbanová 1978
- Vznik stavby datuje do 1. tretiny 17. stor.
- Klenby
valené
s lunetami
sú
vyhodnotené ako pôvodné so vznikom
stavby – renesančné, rovnako to platí
o interiérových
stenách
a celkovej
dispozícii.
- Etapu z obdobia baroka neuvádza.
- Sgrafitovú výzdobu, ako aj súčasnú
rekonštruovanú
výzdobu
fasád
priradzuje do obdobia vzniku stavby, t. j.
do obdobia neskorej renesancie a tým je
nesprávne vyhodnotený aj vzťah
plastickej výzdoby fasády k tvaru okien.
- Ako 2. etapu udáva klasicistickú z 1.
polovice 19. stor.
- Do tejto etapy kladie aj vznik
eklekticistickej fasády na tehlovej
plentáži. Túto považuje za ťažkopádnu
a navrhuje
ju
odstrániť
vrátane
oblúkového nadpražia okien, ktoré
navrhuje prinavrátiť do rovného tvaru.

AHV 2019
- Vznik stavby záver 17. stor. až do r. 1725
- Väčšina klenieb je sekundárna, viď. kap.
6 Slohová analýza a graf. dokumentácia
11. b2
- Dispozícia prešla radikálnymi zmenami,
viď. kap. 6
- Išlo o významnú stavebnú etapu
- Sgrafitová výzdoba fasád aj komínov
pochádza z obdobia klasicizmu, rovnako
ako
aj
odstránené
segmentové
nadpražia okien.

-

Ide tu o 3. etapu z 2. pol. 19. stor.

-

Vznik dnes odstránenej fasády kladieme
do obdobia prelomu 19. - až začiatku 20.
stor., tvar okien pochádza zo staršej –
klasicistickej etapy.
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Slohová analýza, Urbanová 1978 (archív KPÚ Prešov)
Suterén

Legenda:

Prízemie

Rez pozdĺžny

148

Poschodie

Rez priečny
Na základe výsledkov tohto výskumu sa realizovala aj obnova objektu v 6. etape – 80te roky
20. stor., ktorá je rozhodujúcou pre súčasný stav a podobu kaštieľa.
Z hľadiska metodiky obnovy došlo k viacerým nenapraviteľným chybám:
- Nesprávna interpretácia etapizácie vzniku objektu mala za následok odstránenie hoci
mladších, ale slohovo hodnotných vrstiev (napr. fasáda, ktorá reflektovala dobovú
prestavbu na prelome 19.-20. stor. vrátane už dobudovaného vstupného rizalitu v 2.
NP), pričom nedošlo k obnove pôvodnej klasicistickej fasády, ale k rekonštrukcii – jej
odborne polemickej replike, viď. kap. 4.2, ŠV/4 s odstránením všetkých starších
omietkových vrstiev.
- Neboli vyhodnotené a výskumu podrobené nálezy maliarskej výzdoby klenieb a stien,
čo mohlo mať za následok ich úbytok.
- Odstránené boli všetky pôvodné výplňové konštrukcie okien a dverí (napriek ich
určeniu na obnovu), ktorých výtvarná hodnota je zrejmá z archívnej fotodokumentácie.
- Odstránené boli segmentové podkasané záklenky okien na 2. poschodí, ktoré ale
zodpovedali interiérovým úpravám z obdobia klasicizmu, t. j. zaklenutiu, novej
dispozícii a tým aj pravdepodobne rekonštruovanej klasicistickej výzdobe fasády (viď.
analógia s kaštieľom vo Finticiach, kap. 7.2.2).
Kaštieľom v Krivanoch sa zaoberá aj Dušenková 2007, s. 157-164:
V mnohom preberá nesprávne interpretácie stavebného vývoja stavby a jej dispozície
z výskumu Urbanovej 1978.
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Dušenková vo svojej publikácii zaujíma výrazný kritický odstup voči obnove/úprave zo
začiatku 80. rokov 20. storočia, kedy bola osekaná opisovaná klasicistno-secesná vrstva
omietky, aby mohol byť kaštieľ upravený do diskutabilného „pôvodného stavu“, pričom sa
stratil ojedinelý príklad omietkovej úpravy kaštieľa v tomto regióne. Podľa slov Dušenkovej tu
pamiatkový purizmus nemal opodstatnenie a ako správne podotýka, paradoxne ani staršie
komínové telesá, na ktorých bolo v krove nájdené renesančné sgrafito, neboli rešpektované,
naopak uprednostnené mladšie komínové telesá.
Vo svojich úvahách o stavebnom vývoji objektu predpokladá, že renesančný vzhľad
hlavného priečelia mohol byť určovaný štyrmi okennými osami. Vychádza pritom zo
skúsenosti, že takéto veľké miestnosti (dĺžka: 8 metrov) museli byť osvetlené väčším počtom
okien, než je viditeľné dnes – je pravidlom renesančných priestorov s valenými klenbami
a dotýkajúcimi sa lunetami, že jednej lunetovej výseči pripadá jeden okenný otvor. Obnova
z 80tych rokov 20. stor. však na fasáde priznala len dva okenné otvory v oboch úrovniach:
„Týmto spôsobom ´zaslepenia priečelia´ kaštieľ stratil svoju noblesnosť, kompozičnú čistotu
a najmä horizontalitu, typickú pre kaštiele tejto oblasti“ (Dušenková, s. 163).

7.2.2 Analógie s renesančnými kaštieľmi Šariša
BREZOVICA
Renesančný trojtrakt, obdĺžnikový pôdorys, kompaktná bloková stavba pevnostného
charakteru. Bol osadený rovnako uprostred záhrady, dnes pohltenej okolitou zástavbou. Jeho
staviteľom bol pravdepodobne Juraj Berzevici a jeho vznik sa odhaduje do polovice 16. stor.,
zaraďujeme ho medzi najstaršie stavby tohto druhu v Šariši). Dušenková v súvislosti
s Brezovicou uvažuje aj o výskyte atiky, súdiac podľa nálezu zamurovaných strieľňových
otvorov a malých okien so segmentovým záklenkom v Jz časti pôjdu. Po celom obvode
kaštieľa renesančné maľované sgrafito, ktoré využíva hladkú, ružovo-okrovú omietku.
(Dušenková, s. 25-38).
Ide o staršiu stavbu, preto nie je možné hľadať priame analógie. Charakter renesančného
sgrafita má odlišný charakter oproti nálezom dvojfarebnej úpravy fasády (nepravé sgrafito)
v prípade nálezov na fasáde a komínoch v Krivanoch, ktoré sú mladšou úpravou z 19. stor.
V obci sa nachádza aj ďalší – prízemný kaštieľ /kúria/ pôvodne obdĺžnikového
pôdorysu s jednou nárožnou vežou na Jz nároží, pravdepodobne tiež majetok Berzeviciovcov.
V objekte boli realizované vyrezávané trámové stropy so zrezanými hranami trámov a s
plamienkami na obidvoch koncoch trámov (Dušenková, s. 39-44).
V tomto prípade nachádzame analógiu s rohovou kruhovou vežou, ako aj so
zachovanými drevenými trámovými stropmi v Krivanoch, viď. nález N/3, kap. 5.2
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Súčasný pohľad na kaštieľ s nárožnou baštou v prízemí.
ČERVENICA PRI SABINOVE
Kaštieľ z roku 1600 je dnes torzom väčšieho komplexu. Pôvodná renesančná
trojpodlažná veža je bez zisteného suterénu. Vzhľadom na prítomnosť strieľ. otvorov môžeme
uvažovať o pôv. existencii atiky. Hviezdicová klenba v Z veži (Dušenková, s. 45-48).
Prevzaté: Haviarová – výskum Červenica pri Sabinove, 2012
Voľná analógia strieľní v podstreší na
Voľná analógia strieľní v podstreší na
renesančnom kaštieli (veži) v Červenici pri
renesančnom kaštieli (veži) v Červenici pri
Sabinove – datovaná opierka pre hákovnicu Sabinove – datovaná opierka pre hákovnicu
1656/57d – foto poskytla Mgr. Michaela
1656/57d (viď. foto) – foto poskytla Mgr.
Haviarová – pohľad z exteriéru
Michaela Haviarová – pohľad z podstrešia
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Slohová analýza – strieľne
Prevzaté: Haviarová, 2012

1. NP

1. PP

Prevzaté: Haviarová, 2012

Prevzaté: Haviarová, 2012

V prípade kruhovej veže jasne obranného charakteru nachádzame veľa spoločných
znakov s Krivanmi, najmä so západnou vežou:
- štrbinové strieľne (v Červenici cca 40 rokov staršie datovanie strieľne so zarážkou,
v Krivanoch kľúčová strieľňa)
- vnútorné schodiská vo veži
- niky (napr. trojuholníková nika v prízemí).
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DEMJATA
Ide o najstarší renesančný kaštieľ v Šariši, datovaný do pol. 16. stor. Dušenková
dokázala jeho pôvodne renesančnú dispozíciu s tromi spojenými krídlami v tvare písmena „U“
(Dušenková, s. 49-67).
Prevzaté: Haviarová – výskum Demjata, 2012

Voľná analógia strieľní v podstreší
renesančného kaštieľa v Demjate.
Pravidelné rozmiestnenie strieľňových
otvorov v pôvodnej atike (rámcovo 17. st.) foto poskytla Mgr. Michaela Haviarová –
pohľad z exteriéru.

Voľná analógia strieľní v podstreší na
renesančnom kaštieli v Demjate (rámcovo 17.
st.) – foto poskytla Mgr. Michaela Haviarová
– pohľad z podstrešia.

Demjata s atikou a podstreším so strieľňami môže predstavovať príklad staršej podoby
zatiaľ nepotvrdenej atiky aj v Krivanoch.
Identické je aj zaklenutie priestoru so štukovou výzdobou.

Demjata, severné krídlo

Krivany – zaklenutie priestorov veží

Foto prevzaté: DUŠENKOVÁ, s. 58
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FINTICE
Rod Dessewffy, s majetkami na celom východnom Slovensku, mal vo vlastníctve aj
Fintice. Je isté, že roku 1562 tu už existoval kaštieľ - nie je však známe, kto zo spomenutého
rodu sa stal majiteľom panstva, ani kedy bol jeho vlastníkom. Zakladateľom fintickej vetvy bol
František (Franciuss Dessewffy de Finta), s ktorým sa pravdepodobne spája prestavba
fintického kaštieľa do renesančnej podoby. Ďalším majiteľom panstva bol od roku 1736 Štefan
a neskôr jeho synovec Samuel Dessewffy. Práve oni mohli byť realizátormi veľkej barokovej
a rokokovej prestavby. Od uvedeného roku bola pôvodne renesančná stavba rozšírená
o dvorové krídlo, ktoré predlžovalo pôvodné renesančné krídlo.
Vo veľkej sále na poschodí bol trámový strop, veľké miestnosti na prízemí boli naopak
zaklenuté valenými klenbami s výsečami, pokryté štukovými zrkadlami s maliarskou,
pravdepodobne freskovou výzdobou z obdobia barokovej etapy. Dokumentovala históriu
a dôležitosť vznešenej rodiny Dessewffy, obsahovala námety z mytológie a zobrazovala erby
dávnych predkov.
Predpoklad existencie atiky (zamurované otvory a zvyšky kordónovej rímsy v priestore
krovu). V priestore pôjdu osadené v novodobom drevenom trámovom ostení kovové plátové
dvere s rozetou uprostred, vystužené plochými pásmi železa (DUŠENKOVÁ, s. 68-88).
Ide o rovnakých vlastníkov oboch sídel. Fintice predstavujú veľmi významné sídlo
rodiny Dessewffy, ktorému dávali prednosť pred jednoduchšími a menej bohatými
Krivanmi. Preto je potrebné ich vnímať aj ako možný vzor prestavieb v Krivanoch.

Súčasná podoba kaštieľa
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Archívny pohľad na kaštieľ vo Finticiach zo zač. 20. stor.
Analógie
- Zastrešenie s komínmi manzardovou
strechou, bočné rizality so sedlovou
valbovou strechou
- Oblúkové nadpražia okien na 2. NP
s podkasaním – analógia
s pôvodným tvarom okien
v Krivanoch (odstránených v 80tych
rokoch 20. stor. – v 6. stav. etape).

Krivany – 2. NP

Reprezentačné schody zaklenuté krížovými
klenbami so stredovým stĺpom vo Finticiach

Zamurované otvory v zvýšenom
podstreší – identické s otvormi Otv/2
v Krivanoch
Foto prevzaté: DUŠENKOVÁ, s. 81

Foto prevzaté: DUŠENKOVÁ, s. 75
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FRIČOVCE
Kaštieľ bol dostavaný v r. 1623-1630 (Dušenková, s. 90).
Spoločné charakteristiky s kaštieľom v Krivanoch:
- Trojtraktová dispozícia
- Kľúčové strieľne a štrbinové otvory v rohových vežiach
- Postupné budovanie veží

Foto prevzaté: DUŠENKOVÁ, s. 108.

HANUŠOVCE
Štefan Soos, 1564. Jednoposchodová bloková budova s okrúhlou vežou., tzv. malý
kaštieľ. Veža bola pristavaná sekundárne – po pristavaní veže sa mení jeho vzhľad na
pevnostno-obranný (Dušenková, s. 112-120).
Druhý, nepomerne väčší kaštieľ so 4 vežami je tiež pôvodne renesančný. Jeho terajšia
baroková úprava je sústredená, dominujúca. Postaviť ho nechali pravdepodobne
Dessewffyovci. Jeho interiér je zaklenutý renesančnými valenými klenbami s lunetami
(Dušenková, s. 120-122).
V prípade Hanušoviec je
taktiež previazanosť so
staviteľmi – rodinou
Dessewffy. Odtiaľ prišla do
Krivian aj Anna Péchyová,
ktorá by mala byť donátorkou
barokovej prestavby kaštieľa
v Krivanoch.

Foto prevzaté: Dušenková, s. 113
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- Identické zaklenutie
a pôdorys schodiskovej haly
- Orientácia schodiska pri
stene
- Veža je sekundárne
pristavaná v 2. renesančnej
stav. fáze

Pôdorys prevzatý: Dušenková , s. 114

PEČOVSKÁ NOVÁ VES
Tzv. malý kaštieľ – so suterénom, prízemím a dvomi valcovitými nárožnými vežami, je
podobný kaštieľu v Červenici. Miestnosti na prízemí sú zaklenuté valenými klenbami
s lunetami, s pomerne bohato tvarovanou profiláciou štukových hrebienkov luniet a obrazcom
na zvyšných častiach klenby. Druhé poschodie kaštieľa je pozoruhodné zachovanými
trámovými stropmi – dva z nich sú vyrezávané. Vyrezávanie je realizované po celej dĺžke
trámov tak, že je skosená hrana na oboch stranách líca trámu. Táto hladká plocha je z každej
strany doplnená tromi žliabkami – ryhami. Ryha je ukončená plamienkom. Druhý trámový strop
je jednoduchší, bez stredového, kolmo pretínajúceho trámu. Profilácia je však plastickejšia.
Funkčná, ale sekundárne použitá časť trámového stropu nesie nápis ANNO 1649. DIE 20.
IVNY (Dušenková, s. 165-179).

Súčasná podoba tzv. malého kaštieľa. Prevzaté: Haviarová 2012

Analógiou sú kruhové nárožné veže.
ŠARIŠSKÉ DRAVCE
Hlavný objekt predstavuje reprezentatívny typ dvojvežového kaštieľa, ktorý je svojou
neveľkou rozlohou a existenciou len jedného nadzemného podlažia, subtílny. Stavebníkom
kaštieľa bol predstaviteľ rodu Berzevici, pravdepodobne Juraj, ktorého životom sa datuje
obdobie výstavby (prvá pol. 16. stor.). Hlavné priečelie je orientované na juh – predpokladáme,
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že hlavný vstup do objektu mohol byť z tejto strany. Rizalit, ktorý tvorí dnešný vstup z nádvoria
kaštieľa, bol dostavaný koncom 18. storočia. Predpokladáme, že kaštieľ nebol len letným
sídlom, ale podľa množstva a veľkosti hospodárskych krídel usudzujeme, že bol obývaný
celoročne. Miestnosti (okrem veží) mali s najväčšou pravdepodobnosťou trámové stropy,
ostatné klenby v kaštieli sú barokové. Kompozícia hmôt predpokladá, že kaštieľ bol tak ako
iné šarišské kaštiele zastrešený sedlovou strechou s valbami (Dušenková, s. 186-202).
Analógia :
- vstupný
portikus
dostavaný
koncom 18. stor.
- zachovaný drevený trámový strop
s vročením 1700 – analógia
s nálezom drevených trámov v
Krivanoch, viď. nález N/3, kap. 5.2
- tvar krovu a strechy

Foto prevzaté: Dušenková , s. 192

VEĽKÝ ŠARIŠ
Kaštieľ bol postavený pred rokom 1600 ako prízemný – v tvare obdĺžnikového pôdorysu,
s dvojicou nárožných kruhových veží.

Kresba prevzatá: Dušenková, s. 228

Pôdorys prevzatý: Dušenková, s. 221
Spoločné znaky:
- dvojica kruhových nárožných veží

Foto prevzaté: Dušenková, s. 222
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Architektonická typizácia podľa veží:
• Jednovežové – najmenšia skupina kaštieľov. Ich hmotová skladba je bloková,
pozdĺžna. Hanušovce (okrúhla), Jarovnice (hranatá), Kecerovce (oktogon, štvorhran)
– do areálu kaštieľa patrila aj veľká a vysoká veža v mohutnom hradobnom múre.
• Dvojvežové – najrozšírenejšia skupina kaštieľov. Ich hmotová skladba je
komponovaná pozdĺžne. Červenica (okrúhla), Krivany (okrúhle) – v celkovom vyznení
je to jediný kaštieľ s vežami, ktorý nie je dominantne horizontálny, Fričovce (hranaté),
Fintice (hranaté), Šarišské Dravce (hranaté), Raslavice.
• Štvorvežové (Šarišské Michaľany, Hertník),
• Blokové (Brezovica, Pečovská Nová Ves),
• Kaštiele s nádvorím (Demjata).
Môžeme konštatovať, že v šarišskej oblasti mohli byť na kaštieľoch veľmi subtílne atiky,
ktoré vychádzali z korunnej rímsy do priestoru nad strechou. Ich výška, vo vzťahu hmoty
kaštieľa, bola minimálna, len taká, aby čiastočne zakrývala strechu. A to vzhľadom na
horizontálny koncept šarišských kaštieľov (Dušenková, 253-255). Existenciu takejto atiky
nemôžeme vylúčiť ani v prvotnej neskororenesančnej stavbe v Krivanoch.
Pre kaštieľ v Krivanoch je ďalej charakteristické:
- Jednoduchosť, striedmosť (ako v dispozícii, tvare, tak aj výzdobe).
- Šľachta si ho stavala/prestavovala ako rodové sídlo, pričom bolo často aj nesídelné (napr.
majitelia mali svoje honosné sídlo v kaštieli v neďalekých Finticiach).
- Jeho prvotná funkcia bola aj obranná, neskôr ustúpila čisto obytnej funkcii.
- Dispozícia v jednotlivých podlažiach bola totožná – ak, tak iba s malými zmenami. Išlo
o pravouhlú stavbu v podobe štvorca, neskôr obdĺžnika, s dvojicou nárožných okrúhlych
veží.
- Vstup do kaštieľa bol zo vstupnej sály, z ktorej sa vystupovalo na poschodie
a pravdepodobne aj do suterénu (schodiskové ramená boli v rámci úspory priestoru nad
sebou), vpravo aj vľavo sa vchádzalo do miestností.
- Suterén bol v celom rozsahu pôdorysu, okrem nárožných veží, čo môže byť ale aj
následkom zmeny výšky jednotlivých podlaží.
- Primárne boli priestory zaklenuté alebo plochostropé s drevenými trámovými stropmi a so
záklopom, tie boli ale postupne vymenené za mladšie klenby. Stropné konštrukcie menili
svoju podobu zmenou dispozície, ale aj účelom využitia priestorov. Reprezentačné
priestory mali klenby zdobené štukovou aj maliarskou výzdobou. Zastropenie menej
dôležitých častí kaštieľa bolo neraz chaotické – týmto častiam už nebola venovaná taká
pozornosť ako oficiálnym alebo reprezentačným miestnostiam.
- Nakoľko išlo už o druhý, mladší kaštieľ v obci, bol situovaný na miernej vyvýšenine nad
riekou Torysa v okrajovej polohe obce taktiež pri ceste. Prvý mal polohu dominantnú
v blízkosti kostola, najdôležitejšieho objektu obce, situovaný bol ku hlavnej komunikácii.
- Jeho súčasťou bola aj záhrada, ovocný sad so včelami a ako celok spolu s hospodárskymi
stavbami (dom služobníctva a správcu, oddelená kuchyňa, stajne, kôlne) boli ohradené.
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7.3 Vyhodnotenie zaniknutých konštrukcií
7.3.1 pôvodný krov
Viď. zameranie kap. 11. a3, výkres č. 2105/5

Krov pravej manzardovej strechy (valbovej) bol typickou krokvovou hambálkovou konštrukciou
v pozdĺžnom smere, viazaný postrannými (dvojitými) stojatými stolicami, ktoré prechádzali
plynule pod úrovne válb. Vo všetkých priečnych väzbách mal dva hambálky, pričom dolný
slúžil v podstate ako väzný trám pre hornú plytšiu časť manzardy. Vo väčšej vzdialenosti od
koncov hambálkov, ktoré prechádzali „do exteriéru“ a tvorili odkvap hornej úrovne strechy
v zalomení, boli situované stĺpiky stolice. Medzi krokvami a spodnými hambálkami boli pod
spodnými krokvami podkrokvové vzpery, ktoré pretínali tradičným šikmým plátovaním tieto
stĺpiky, čím čiastočne zabezpečovali ich vyvesenie. V prázdnych väzbách – po dve, resp. tri –
medzi plnými, boli namiesto väzných trámov využité krátčatá, teda ich redukovaná forma,
ktorých vnútorné konce zabezpečovali formou čapovania pozdĺžne orientované výmeny.
Spodná úroveň manzardy so strmším sklonom cca 50 stupňov mala na rozdiel od plytšej
hornej úrovne so sklonom cca 40 stupňov uplatnené vysoké námetky. Postranné stolice so
stĺpikmi čapovanými na väzné trámy plných priečnych väzieb, ukončené zhora ližinami
(väznicami) zavetrovali klasické horné pásiky. Analógií takéhoto typu manzardového krovu je
na území Slovenska viacero, napr. objekt NKP Kanónia č. 2 v Spišskej Kapitule
dendrochronologicky datovaný do obdobia rokov 1814/15 (T. Kyncl – odber vzoriek 22. 6.
2007).
Princíp typologicky rovnakého krokvového hambálkového krovu bol uplatnený aj na
manzardových strechách veží.
Vzhľadom na to, že je známy typ predchádzajúcej konštrukcie manzardového krovu (staršie
zameranie kap. 11. a3 a fotodokumentácia, kap. 11. c1), je možné konštatovať, že ani
predchádzajúci krov nebol primárny, ale nahradil staršiu strechu. Typologicky je ho možné
zaradiť najskôr na záver 18. storočia, avšak vztýčený bol s najväčšou pravdepodobnosťou
pred rokom 1825.
Pôvodnou krytinou tejto strechy bol drevený šindeľ (Urbanová 1978, s.12).
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Analógia krovu v Kanónii č. 2, Spišská Kapitula (poskytnuté Ing. Ľuborom Suchým, PhD.),
stav pred obnovou krovu a strechy
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7.3.2 suchý záchod
Suchý záchod bol vstavaný na 2. NP podlaží v Sz rohu, schodiskové rameno bolo zúžené
o túto časť. Pôvodne sa jednalo o šachtu, z ktorej sa odpad vyberal a neskôr do nej bola
vložená kanalizačná rúra, ktorá ústila do šachty v exteriéri. Druhý záchod bol na zač. 20. stor.
primurovaný na východnej strane severného rizalitu.

Šachta WC
Vsadenie suchého
záchodu v rohu 2. NP
Vyústenie do kanalizácie,
viď. N/2

Pôdorys 2. NP
WC v prístavbe na východnej strane
rizalitu

Pôdorys 1. NP

Zaústenie kanalizácie do žumpy (s odtokom do
kanalizácie) alebo priamo do kanalizácie
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7.4 Vlastnícke pomery
Na základe archívnych výskumov, viď. kap. 11. a1, 2
Obec Krivany sa v písomných prameňoch prvýkrát uvádza v roku 1301 pod názvom Criua.
Prvá zmienka o obci sa nachádza v listine spišského biskupa Jakuba, ktorý potvrdil uvedenie
Andreja do funkcie farára v kostole v Krivanoch na základe rozhodnutia synov Rikolfa, ako
svetských patrónov a krivianskych poddaných. Z kontexu vyplýva, že obec ako aj kostol, tu
existovali už skôr, názov sídliska vznikol v slovenskom jazykovom prostredí a Krivany patria
k starobylým dedinám spred 11. storočia.2
Krivany od stredoveku tvorili súčasť hradného panstva Kamenica v rukách pánov
z Torysy, ktorí neskôr začali používať nové rodové priezvisko Tharczay. Ich hlavným sídlom
bol hrad Kamenica a niekedy na konci stredoveku začala fungovať ako pobočné sídlo Torysa,
preto vo vedľajších Krivanoch neexistovala nejaká kúria alebo kaštieľ. Posledným pôvodným
majiteľom panstva bol Juraj Tharczay (†1557), ktorý sa pridal v Poľskom kráľovstve na stranu
kráľovnej vdovy Izabely a preto Ferdinand I. 10. júna 1556 vo Viedni daroval Kamenicu do
dedičného vlastníctva svojmu vernému uhorskému kráľovskému dvormajstrovi, radcovi
a prefektovi Uhorskej komory, Jánovi st. Dessewffymu (†1568), jeho bratovi Ladislavovi
Dessewffymu (†1557) a ich sestre Margaréte Dessewffyovej. Donácia vyvolala odpor zo
strany Jurajovej sestry Anny Tharczayovej a preto obsadila hrad a následne došlo k jeho
dobytiu a zlikvidovaniu.3
Keďže Ján st. nemal žiadnych potomkov, odkázal panstvo spolu s Krivanmi svojmu synovcovi
Jánovi ml. Dessewffymu, synovi svojho brata Ladislava Dessewffyho. Po Jánovi ml. zdedili
statky jeho dvaja synovia Ján Dessewffy (1549 †1618), zakladateľ toryskej rodovej línie
a František Dessewffy (1554 †1624), zakladateľ kamenickej rodovej línie.
Zrejme krátko po smrti otca sa 28. januára 1601 v kaštieli v Toryse urobila deľba
majetku medzi bratov, pričom kaštieľ sa rozdelil na dve polovice. Jánovi vyčlenili dediny
(Šarišské) Jastrabie, Ľubotín, Torysu, Vislanku a Vysokú. František dostal aj dom v Kamenici
spolu s usadlosťou a k tomu dediny Nová Voľa (dnes Ruská Voľa nad Popradom), Kamenica,
Krivany a Kyjov. Hromoš a Lipany zostali nerozdelené a v Červenici (pri Sabinove), Čirči,
Ďačove a Jakubovej Voli si rozdelili poddaných na polovicu.4
Za staviteľov kaštieľa a jeho prvých užívateľov považujeme rodinu Dessewffyovcov
Kaštieľ na niekdajšom východnom konci dediny dal vybudovať až niekedy v závere 17.
storočia pravdepodobne vnuk Ladislava Dessewffyho Peter Dessewffy.5 V r. 1725 prešlo
vlastníctvo rezidencie na základe zmluvy uzatvorenej priamo v Petrovom „kaštieli v Krivanoch“
do rúk Mikuláša Dessewffyho (1674 †1748). Ten na základe testamentu odkázal „Kaštieľ
Petra Dessewffyho“ v Krivanoch v hodnote 2 000 zlatých spolu s pozemkami v Krivanoch,
Čirči a Ruskej Voli synovi Samuelovi Dessewffymu (1711 †1776).
ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny osídlenia Šariša. Košice : 1990, s. 148-149.
Magyar Nemzeti Levéltár (ďalej MNL – OL), fond (ďalej f.) Balpataky család (P 13), csomó I., numero (ďalej
no.) 68a), 69, doboz 1. MNL – OL, f. Magyar Kancelláriai Levéltár (ďalej MKL), Libri regii (ďalej LR) 3,
pagina (ďalej pag.) 320, 508, 509. MNL – OL, f. Berzeviczy család Berzeviczy család kakaslomnici ága (P 53),
rok 1557, doboz 1. SZLUHA, Márton. Felvidéki nemes családok II. Sáros megye. [CD-ROM]. Budapest :
Heraldika Könyvkiadó, 2007, Dessewffy, Cserneki és Tarkeői nemes, † báró és gróf, tabuľka I. NAGY, Iván.
Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal XI. Pest : Kiadja Ráth Mór, 1865, s. 44, 45.
Doterajšia genealogická a odborná literatúra neuvádzala, že Anna Tharczayová bola sestrou Juraja Tharczaya
a ani to, že mala sestru Žofiu Tharczayovú. Uvedené doplnenie údajov bolo možné na základe dosiaľ neznámej
listiny z roku 1541 z rodového archívu Semseyovcov. MNL – OL, f. Semsey család (P 597), fascikel (ďalej
fasc.) 4, no. 59, csomó 1.
4
MNL – OL, f. Dessewffy család levéltára A család által lajstromozott iratok (P 86), Archivum Eperjesiense,
fasc. C.I.19, no. 10, 17, csomó 4. SZLUHA, Sáros megye, Dessewffy, Cserneki és Tarkeői nemes, † báró és
gróf, tabuľka I.
5
SZLUHA, Sáros megye, Dessewffy, Cserneki és Tarkeői nemes, † báró és gróf, tabuľka V.
2
3
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Jeho prvou manželkou bola barónka Klára Horváth-Palocsayová (†1757), spolumajiteľka
hradu a panstva Plaveč. Rok pred jej smrťou Samuela 30. marca 1756 povýšili do barónskeho
stavu. Po Klárinej smrti sa druhýkrát v roku 1759 oženil s grófkou Františkou Szentiványiovou
(1723 †1781), spolumajiteľkou kaštieľa v Nižnej Šebastovej a domu v Košiciach. Samotný
Samuel však vlastnil len kaštieľ v Krivanoch. V r. 1763 získal od grófa Žigmunda Pethőa jeho
kaštieľ vo Finticiach, ktoré sa stali hlavným sídlom Samuela a jeho rodiny.6 27. decembra 1764
Mária Terézia vymenovala baróna Samuela Dessewffyho za nového administrátora funkcie
hlavného župana Šarišskej stolice. Neskôr, 1. mája 1765, panovníčka udelila Samuelovi titul
uhorského kráľovského radcu. Po dobrom výkone administrátorskej funkcie 20. septembra
1767 vládkyňa vymenovala Samuela už za hlavného župana Šarišskej stolice, ktorým ostal až
do svojej smrti. Vrchol jeho kariéry predstavovalo 17. marca 1775 povýšenie do grófskeho
stavu, ktoré sa vzťahovalo aj na jeho potomkov oboch pohlaví.7
Syn Samuela Dessewffyho, barón a neskôr gróf Štefan Dessewffy (1736 †1785), dostal od
otca kaštieľ v Krivanoch, aby mohol viesť samostatnú domácnosť a naučil sa hospodáriť.
V Krivanoch zomreli prvé dve Štefanove manželky a narodil sa tu aj jeho druhý syn. Fintice
ako hlavnú rezidenciu získal až po otcovej smrti, pričom využíval na bývanie aj domy v Prešove
a Košiciach.8
Štefan Dessewffy síce po smrti otca prevzal všetky jeho majetky, ale bol natoľko zadlžený, že
už rok po otcovej smrti uvalili na celé dedičstvo nútenú správu a začali sa postupne v priebehu
roku 1778 robiť súpisy všetkých hnuteľností a nehnuteľností. Z nich vyplynulo, že drahším
nábytkom boli vybavené iba Fintice a luxusné predmety vrátane klenotov a obrazov sa
nachádzali v dome v Prešove. Aby sa podarilo amortizovať dlhy, správcovia Štefanovho
majetku 31. októbra 1778 založili jeho majetky v Krivanoch, Kamenici, Kyjove, Čirči,
Obručnom, Ďačove, Pustom Poli a Lipanoch za 22 000 rýnskych zlatých Anne Péchyovej
(1711 †1788) na obdobie 20 rokov.9
Anna Péchyová sa po uzavretí zmluvy presťahovala do Krivian z barokového kaštieľa
v Hanušovciach nad Topľou. Ten nechal postaviť jej nebohý manžel Tomáš Dessewffy, ktorý
bol bratrancom nebohého Samuela Dessewffyho, otca Štefana Dessewffyho.10
Anna Péchyová zomrela po desiatich rokoch po uzavretí nájomnej zmluvy. Keďže jej
platnosť bola na dvadsať rokov a Anna nemala žiadne deti, zrejme po dohode s Anninými
príbuznými a finančnom odškodnení získal kaštieľ gróf František Dessewffy (1754 †1823),
žijúci v Edelény a Hanušovciach nad Topľou. Františkov prastarý otec bol bratom starého otca
zadlženého Štefana Dessewffyho. František zostal napriek uzavretiu manželstva bezdetný,
a preto sa podľa jeho testamentu z 26. novembra 1814 mal dedičom jeho panstiev, vrátane
Krivian, stať jeho menovec gróf František ml. Dessewffy (1798 †1868), vnuk
spomenutého Štefana.11
Po smrti Františka Dessewffyho jeho majetok dočasne spravoval otec Františka ml.
Dessewffyho, gróf Samuel Dessewffy (1768 †1847), ktorého hlavnou rezidenciou boli Fintice.
Samuel 1. augusta 1839 vo Finticiach uzavrel dohodu so svojimi tromi synmi, na základe ktorej
František ml. dostal do árendy majetky vo Finticiach, Záhradnom, Terni, Krivanoch
a Malom Slivníku. Na základe Samuelovho testamentu z 15. júna 1844 mal František ml.

MNL – OL, f. Dessewffy család levéltára A család által lajstromozott iratok (P 86), Archivum Eperjesiense,
fasc. F.I.15, no. 4, csomó 21; fasc. F.I.28, csomó 23. ÉBLE, Dessewffy család, s. 148.
7
MNL – OL, f. MKL, LR 47, pag. 211, 212, 777, 778; LR 50, pag. 168-170.
8
SZLUHA, Sáros megye, Dessewffy, Cserneki és Tarkeői nemes, † báró és gróf, tabuľka XII.
9
MNL – OL, f. Dessewffy család levéltára A család által lajstromozott iratok (P 86), Archivum Eperjesiense,
fasc. P.I.29, csomó 38. MNL – OL, f. Dessewffy család levéltára Processualia (P 92), Series I. A család által
lajstomozott perek, fasc. LXIX, no. 9, csomó 7. SZLUHA, Sáros megye, Dessewffy, Cserneki és Tarkeői nemes,
† báró és gróf, tabuľka VI.
10
MNL – OL, f. Dessewffy család levéltára Possessionaria (P 89), tétel 10, rok 1739, csomó 4. SZLUHA, Sáros
megye, Dessewffy, Cserneki és Tarkeői nemes, † báró és gróf, tabuľka VI, XII.
11
MNL – OL, f. Dessewffy család levéltára A család által lajstromozott iratok (P 86), Archivum Eperjesiense,
fasc. D.I.1, csomó 5. MNL – OL, f. Dessewffy család levéltára Familiaria (P 88), I. series, Regestrata no. 1,
csomó 1. SZLUHA, Sáros megye, Dessewffy, Cserneki és Tarkeői nemes, † báró és gróf, tabuľka VI, XII, XIII.
6
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prevziať nielen panstvá nebohého Františka, ale aj Fintice s kaštieľom.12 Keďže v konečnom
dôsledku František ml. nadobudol niekoľko kaštieľov, Krivany zostali nesídelnou lokalitou,
a preto nemožno očakávať väčšie stavebné úpravy.
Do roku 1857 v Krivanoch bývala len rodina Dežefiovcov. Konkrétne v obci býval Ignác Dežefi
(*1815) s manželkou Alojziou Roškovániovou a deťmi Pavlom, Ladislavom, Kornéliou, Máriou,
Annou a Viktóriou.13 V druhej kúrii v roku 1857 býval Ján Jozef Dežefi (1800 – 1883) s treťou
manželkou Tini (Ernestinou, 1809 - 1899) a deťmi Baltazarom, Apolóniou, Ernestinou, Jánom
Nepomukom, Gejzom a Ferdinandom. Okrem nich v Krivanoch bývali aj Eugen a Koloman
Dežefi s rodinami.14
Prechod kaštieľa v Krivanoch na rodinu Bornemiszovcov
V 60. rokoch 19. storočia ako vlastník majetkových podielov v Krivanoch už figuruje Augustín
Bornemisza (1820-1862).15 Spôsob prevodu vlastníctva sa nepodarilo určiť. Podľa
genealogických údajov bol Augustín Bornemisza rodinne spriaznený s Dežefiovcami, jeho
sestra Apolónia bola vydatá za Františka Dežefiho z Kamenice (1797 – 1856).16 Augustín
Bornemisza sa v roku 1844 v Prešove oženil s Veronikou Péčiovou (Péchy) (1821 – 1894),
ktorá sa po jeho smrti stala dedičkou majetkov a v roku 1869 už bývala v kaštieli v Krivanoch
(vtedy popisné číslo domu 6) spolu so svojim tromi deťmi: Agnesou (*1849), Jelou-Jolanou
(*1854) a Ľudovítom (*1855).17 Podľa sčítania obyvateľov v roku 1869 tu s nimi bývali aj traja
sluhovia a dve slúžky, dvaja nádenníci a tiež rodina nájomníka Ignáca Nebenzahla, celkove
19 ľudí. Kaštieľ v Krivanoch, popisné číslo domu 6, bol poschodový, mal 5 izieb, predsieň,
kuchyňu, komoru, dve pivnice a patrili k nemu hospodárske budovy – dve kôlne, dve maštale
a jedna stodola.18
Treba pripomenúť, že v Krivanoch stále bývali aj príslušníci rodiny Dežefiovcov, konkrétne
v objekte popisné číslo 14 býval Ján Dežefi (*1800) s manželkou Tini (*1810) a deťmi Jánom
(*1836), Baltazárom (*1843) a Ernestínou (*1851). V objekte popisné číslo 149 býval Ignác
Dežefi (*1815) s manželkou Alojziou Roškovániovou (*1820) a deťmi Irmou, Annou, Viktóriou
a Ladislavom. Ďalej Koloman Dežefi s rodinou a vdova po Jurajovi so synom Marcelom.19
Majiteľom kaštieľa sa okolo roku 1880 stáva syn Augustína Bornemiszu a Veroniky Péčiovej,
Ľudovít Bornemisza (1855 – 1925), ktorý bol zároveň najväčším vlastníkom pozemkov
v Krivanoch, patrilo mu 1192 katastrálnych jutier pôdy a lesov. Na porovnanie Ignác Dežefi
v tom čase vlastnil len 118 a Marcel Dežefi 146 katastrálnych jutier pozemkov.20 Ľudovít
Bornemisza v Krivanoch býval, narodilo sa mu tu osem detí s manželkou Margitou Péčiovou
(1860-1948). Kaštieľ v Krivanoch zdedili synovia Koloman (1886 – 1955) a Mikuláš (18901960). Rodina Bornemiszovcov kaštieľ vlastnila až do roku 1946, kedy rozhodnutím Zboru
povereníkov z 27. mája 1946 bola skonfiškovaná budova pridelená pre potreby Povereníctva
školstva a kultúry.21 Posledný majiteľ Koloman Bornemisza s manželkou Helenou (Ilonou),

MNL – OL, f. Dessewffy család levéltára A család által lajstromozott iratok (P 86), Archivum Eperjesiense,
fasc. D.I.12, csomó 6; fasc. D.I.22, csomó 7. MNL – OL, f. Dessewffy család levéltára Familiaria (P 88), I.
series, Regestrata no. 1, csomó 1. SZLUHA, Sáros megye, Dessewffy, Cserneki és Tarkeői nemes, † báró és
gróf, tabuľka XIII.
13
Štátny archív v Prešove (ďalej ŠA PO), fond Šarišská župa , Súpisy obyvateľstva, Súpis obyvateľov 1857,
obec Krivany.
14
Štátny archív v Prešove (ďalej ŠA PO), fond Šarišská župa , Súpisy obyvateľstva, Súpis obyvateľov 1857,
obec Krivany.
15
ŠA PO, fond Krajský súd Prešov – urbárske písomnosti, i. č. 443.
16
SZLUHA, Sáros megye, Bornemisza, tabuľka I.
17
Štátny archív v Prešove (ďalej ŠA PO), fond Šarišská župa, Sčítanie obyvateľstva 1869, hárky obce Krivany,
i. č. 68.
18
ŠA PO, fond Šarišská župa, Sčítanie obyvateľstva 1869, hárky obce Krivany, i. č. 68.
19
ŠA PO, fond Šarišská župa, Sčítanie obyvateľstva 1869, hárky obce Krivany, i. č. 68.
20
BELLUSI BAROSS, Károly. Magyarország Földbirtokosai. Budapest : 1893, s. 546.
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ŠA PO, fond Štátny stavebný úrad v Prešove, i.č. 2262.
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rod. Kheberich22 býval v dolnej časti budovy až do roku 1951, keď sa odsťahovali. Jeho brat
Mikuláš sa vtedy zdržiaval na neznámom mieste.23
Bornemiszovci boli aktérmi viacerých ďalších stavieb v Krivanoch, ktoré súviseli s ich
podnikateľskými aktivitami. Dodnes stojí juhovýchodne od kaštieľa objekt syrárne.
Zmena vlastníctva kaštieľa v Krivanoch po 2. svetovej vojne
Po konfiškácii v roku 1947 zriadili v kaštieli Štátnu detskú opatrovňu.24 V nasledujúcom roku
bola pre účely pozemkovej reformy skonfiškovaná aj záhrada, lesné pozemky boli zobraté do
dočasnej nútenej správy ešte v septembri roku 1945.25 Po roku 1951 v budove na poschodí
sa nachádzala Materská škôlka a Národná škola, od roku 1958 Osemročná stredná škola.
Miestnosti na prízemí využívala STS (Strojno-traktorová stanica) v Krivanoch ako sklady,
pivničné priestory zase JRD ako sklad repy a zemiakov.26
V 60tych rokoch 20. storočia využívala budovu kaštieľa škola, na prízemí sa nachádzala aj
predajňa mäsa. Miestny amatérsky zberateľ ľudovej tvorby - Ján Lazorík - začal do kaštieľa
zhromažďovať pamiatky ľudovej tvorby a navrhol, aby v budove bola zriadená expozícia
múzea. Po roku 1974 bol už kaštieľ prázdny a Múzeum SRR v Prešove navrhlo, aby bol
adaptovaný ako depozitár národopisných zbierok. V roku 1978 kaštieľ prešiel do vlastníctva
obce a po obnove, ukončenej v r. 1986, bola budova odovzdaná do užívania obci. V suteréne
sa nachádzala klubovňa s dvomi miestnosťami (depozitármi), miestnosť pre záujmovú činnosť
a sociálne zariadenie. V druhom nadzemnom podlaží boli 3 kancelárie, spoločenská miestnosť
a miestnosť pre obrady Zboru pre občianske záležitosti.27
Po r. 1989 bol objekt reštituovaný. V súčasnosti objekt odkúpila obec s cieľom adaptovať ho
pre potreby obce – kultúrno spoločenské využitie.

ŠA PO, fond Okresný ľudový súd v Sabinove. i. č. 1147.
ŠA PO, fond Okresný súd v Sabinove, č. d. 2592/47. Mikuláš zomrel v roku 1960 Maďarsku.
24
ŠA PO, fond Štátny stavebný úrad v Prešove, i. č. 2731.
25
ŠA PO, fond Riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov v Solivare , Konfiškáty č. 256, kr. č. 8.
26
Archív Pamiatkového úradu v Bratislave, fond: Inventár KUŠPSOP Prešov (1947) 1960-1991, Krivany kaštieľ
- korešpondencia 1947-1981, kr. 32, Zápisnica z 5.februára 1958.
27
Archív Pamiatkového úradu v Bratislave, fond: Inventár KUŠPSOP Prešov (1947) 1960-1991, Krivany kaštieľ
- korešpondencia 1947-1981, kr. 32,
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8. Charakteristika pamiatkových hodnôt kultúrnej pamiatky
STRUČNÉ ZHODNOTENIE VÝZNAMU:
V zmysle Zákona č. 49/2002 Z. z., Zákon o ochrane pamiatkového fondu, §2, ods. 2 je
možné pamiatkovú hodnotu objektu charakterizovať nasledovne:
Kaštieľ je príkladom poschodovej neskororenesančno-barokovej stavby šľachtického
sídla na obdĺžnikovom pôdoryse, s obrannými prvkami v podobe dvojice okrúhlych
nárožných veží, s mladšími úpravami, osadený na umelo vytvorenej terase nad cestou
v okrajovej polohe obce a s otvorením do parku.
Napriek strate pamiatkových hodnôt, akými sú:
- odstránenie pôvodného krovu, deliacich stien, štukovej výzdoby fasád s profilovanou
korunnou rímsou, výplní otvorov a podláh,
je možné konštatovať, že si zachoval dostatočné množstvo autentických konštrukcií a detailov,
pre ktoré je potrebné definovať jeho ochranu.
Hodnotnou súčasťou je dodnes zachovaná pôvodná hmota objektu, dispozícia, ktorá je
napriek mladším úpravám dodnes čitateľná, horizontálne a vertikálne konštrukcie s plastickým
členením fasád, štuková plastická výzdoba stropov, kamenné vstupné ostenie/portál,
fortifikačné prvky, pôvodné ostenia a komínové telesá.
ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÉ PRVKY:
- hmota objektu
- vertikálne a horizontálne členenie fasád s centrálnym vstupným rizalitom na severnej
strane a dvojicou nárožných kruhových veží na strane južnej
- pôvodná dispozícia a usporiadanie miestností
- klenby a ich štuková výzdoba
- ostenia okien a dverí
- komínové telesá
- osadenie v teréne v nadväznosti na park.
UMELECKO-REMESELNÉ PRVKY:
- štuková výzdoba klenieb
- maliarska výzdoba klenieb a stien
- kamenné prvky – vstupný kamenný portál
- kované komínové dvere
- kované zábradlie
- strieľne a fortifikačné prvky,
tak ako sú popísané a charakterizované v kapitolách 4.1 a 4.2.
Predmetom ochrany sú aj doposiaľ
architektonicko-výtvarné prvky.

neodkryté

archeologické

nálezy

a prekryté

Dnešná podoba pôvodne neskororenesančného, barokovo a klasicisticky prestavaného
objektu kaštieľa s obytnou funkciou, ustúpila počas jeho existencie v 2. polovici 20. stor.
funkcii školského a kultúrno-administratívneho objektu, ale objekt si pritom zachoval svoju
pôvodnú dispozíciu.
Z hľadiska materiálového sú zvislé murivá prevažne z kamenného a zmiešaného muriva,
v menšej miere je podiel tehlového muriva. Stropy – horizontálne konštrukcie sú tvorené
valenými a pruskými klenbami, plackami z kamenného a tehlového muriva.
Kaštieľ je neoddeliteľnou súčasťou historickej urbanistickej štruktúry obce, pôvodne v jej
okrajovej polohe. Pôvodné urbanistické hodnoty, kedy bol súčasťou rozsiahlejšieho areálu
s hospodárskym dvorom a hospodárskymi stavbami, záhradami, sú dnes značne oklieštené.
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Napriek tomu sa kaštieľ nachádza v parkovej štruktúre s dostatočným nástupným priestorom
s príjazdovou komunikáciou a v nadväznosti na miestny etnoskanzen.
Napriek týmto skutočnostiam predmetom ochrany je urbanistická poloha celého areálu
s dominantným postavením skúmaného kaštieľa s anglickým parkom, dnes už v centrálnej
časti obce.
Významné sú aj historicko-spoločenské hodnoty kaštieľa vo vzťahu k jeho majiteľom a to
najmä dvom rodom: Dessewffyovcom a Bornemiszovcom, ktorí mali svoj podiel nielen na
rozvoji obce, ale aj celého Šariša vo funkciách, ktoré jednotliví členovia rodín zastávali (viac
viď. kap. 7.4).
Pri charakterizovaní pamiatkových hodnôt musíme mať na zreteli hodnotu objektu a
areálu kaštieľa s parkom ako celku, ktoré sú výsledkom historického urbanistického a
stavebného vývoja, materiálnej štruktúry, výtvarného názoru a funkcie objektu, tak aj
hodnotu jednotlivých stavebných konštrukcií, architektonického tvaroslovia, umeleckej
výzdoby, ktoré sú výsledkom a dokladom dobových používaných materiálov, bytovej
kultúry, technických riešení a použitých technológií.
Objekt kaštieľa a jeho areál patrí medzi regionálne kultúrne pamiatky reprezentujúce
Šariš.
Kaštieľ v Krivanoch je súčasťou skupiny renesančných objektov v Šariši, ktoré kedysi
predstavovali príklad renesančného staviteľstva. Na jeho kvalite a originalite sa však podpísal
nielen zub času, ale aj mnohé, nie práve kvalitné a hodnotné prestavby a následne aj
nekultúrny vzťah, ktorý k nemu spoločnosť v minulých obdobiach zaujala (najmä v dôsledku
politickej situácie po februári roku 1948). Jeho nevhodné využívanie spôsobilo značnú
devastáciu a degradáciu. Tú ešte dokonala aj metodicky a technologicky nezvládnutá obnova
v 80tych rokoch 20. stor., počas ktorej došlo k výraznej strate originálnych pôvodných prvkov
a konštrukcií (krov, výplne otvorov, podlahy).
Miera zachovania pôvodnosti je rôzna. Z pôvodnej neskororenesančnej stavby sa zachovali
len murivá a malá časť klenieb. V architektonickom tvarosloví sa výraznejšie prejavujú
barokové a klasicistické úpravy.
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9. Návrh ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnej pamiatky, viď. grafická dok. 11. b3
9. a Zhrnutie výsledkov
Kaštieľ a celý jeho areál s parkom patrí do urbanistického komplexu obce. Dnes je jeho
plocha značne oklieštená. Pôvodne vnútroareálová cesta sa stala prístupovou miestnou
komunikáciou k novej zástavbe, ktorá vznikla na mieste rozparcelovaného pozemku, pôvodne
prislúchajúceho kaštieľu s hospodárskym zázemím a záhradou. Na západnej strane cesty je
ešte zachovaná časť objektu domu správcu, avšak vo veľmi zlom stavebnotechnickom stave.
Zostávajúcu časť tvorí nová ulica so zástavbou izolovaných rodinných domov. Zo severnej
strany je zachovaná ešte pôvodná sýpka, ktorá sa stala súčasťou etnoareálu s amfiteátrom
a drevenými typickými objektmi, dokladajúcimi pôvodné obydlia obce, ktoré spolu s múzeom
výrobných a poľnohospodárskych nástrojov miestneho zberateľa p. Lazoríka tvoria základ
miestneho pamätného miesta v podobe menšieho skanzenu a dokumentujú život jeho
pôvodných obyvateľov. Medzi ním a areálom kaštieľa je nevhodne vsadený pozemok
s rodinným dom, ktorý ich oddeľuje na Sz strane. Za amfiteátrom sa nachádza už mladšia
viacpodlažná zástavba občianskej vybavenosti obce (obecný úrad, dom sociálnych služieb,
bytový dom). Prepojenie skanzenu a amfiteátra s areálom kaštieľa je možné už iba anglickým
parkom v Sv časti pôvodného areálu, ktorý ostal vo východnej časti areálu nezmenený.
Park na severnej strane priamo prechádzal do krajiny, čo je taktiež redukované a prepojenie
existuje iba v jeho východnej časti.
Z východnej strany park uzatvára taktiež ulica s rodinnými domami. Pôvodne, v čase vzniku
stavby, bol areál na konci obce. Dnes sa pomaly stáva súčasťou jej centra.
Z južnej a západnej strany je areál kaštieľa obohnaný nízkym kamenným parcelačným múrom,
postaveným počas jeho rekonštrukcie v 80tych rokoch 20. stor. V tom čase boli zrealizované
aj sadovnícke úpravy a chodníky v okolí kaštieľa, tie sú ale dnes už takmer nečitateľné,
prerastené trávou, náletovou zeleňou a machmi, rovnako ako je zdevastovaná nástupná
plocha s vyrovnávajúcimi schodmi pred severným vstupným rizalitom kaštieľa.
Zachovaný anglický park tvorí súčasť zelene celej obce, t. j. jeho význam je širší v rámci
urbanizmu obce, nielen vo funkcii zázemia kaštieľa.
Na základe vykonaného architektonicko-historického výskumu, inventarizácie hodnotných
prvkov objektu a definovania jeho pamiatkových hodnôt, sme dospeli k záveru, že určujúce
kultúrno-historické hodnoty objektu sú zachované v rozsahu a kvalite aj napriek odstráneniu
pôvodnej štukovej výzdoby fasád, výmene krovu a strechy, výplňových konštrukcií, celkovej
výmene podláh a omietok, realizovaných v 2. polovici 20. stor. Za žiadúce považujeme v
maximálnej možnej miere realizovať konzerváciu, obnovu všetkých pôvodných autentických
architektonických a umelecko-remeselných štruktúr a dispozície objektu.
Na základe výsledkov výskumu navrhujeme ako základné východisko zachovať stav
objektu z obdobia barokovej prestavby z poslednej tretiny 18. stor., s prvkami
z klasicistickej stavebnej etapy a posledných úprav, ktoré objekt nadobudol na
prelome 19. – 20. storočia.
Hlavnou zásadou pri obnove objektu bude snaha o maximálnu ochranu a zachovanie
pamiatkovej podstaty objektu, t. j. všetkých originálnych pamiatkových hodnôt objektu v hmote,
tvare, dispozícií, konštrukcii, architektonickom výraze a výtvarnom riešení, ako
aj prinavrátenie formou rekonštrukcie stratených hodnôt (očistenie dispozície od
sekundárnych priečok, obnova štukovej výzdoby fasád, strechy a komínov, výmena/doplnenie
výplňových konštrukcií za tvarové kópie pôvodných, obnova pôvodných otvorov).
Za potrebné považujeme prinavrátenie týchto hodnôt zlepšením stavebno-technického stavu,
najmä sanáciou proti vlhkosti a rekonštrukciou rozvodov inžinierskych sietí.
Taktiež je potrebné venovať veľkú pozornosť sanácii objektu ako celku proti drevokaznej hube
a hmyzu (aktívny červotoč a hniloba častí krovu), plesniam a konzervácii zasolených
a zavlhnutých, rozpadávajúcich sa kamenných ostení, murív a omietok.
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Tomu musí predchádzať reštaurátorský prieskum na zistenie výskytu a vyhodnotenie kvality
nástenných malieb klenieb a stien v interiéri. Tie spolu s návrhom obnovy, vrátane pôvodnej
štukovej výzdoby klenieb, budú základom pre ich následnú obnovu.
Znehodnocujúcimi stavbu sú aj nevhodné a nekvalitné farebné a olejové nátery stien, ale aj
nevhodné povlakové podlahy, keramické dlažby a poškodené drevené vlyskové podlahy.
9. b Požiadavky na zachovanie, obnovu a prezentáciu hodnôt kultúrnej
pamiatky, jej hmotnej podstaty, stavebných konštrukcií, prvkov,
detailov, použitých materiálov, tvoriacich jej súčasť, ako aj
požiadavky na odstránenie predchádzajúcich nevhodných zásahov
a úprav
Základnými metódami obnovy budú:
Metóda konzervácie – bude aplikovaná pri všetkých zachovaných a technicky zdatných
štruktúrach objektu – horizontálne a vertikálne konštrukcie, krovová konštrukcia, výtvarné
detaily v dobrom technickom stave (kovové prvky, štuková výzdoba fasád a omietky klenieb,
otvory – ostenia).
Metóda rekonštrukcie – uplatnená bude predovšetkým pri:
- Výmene strešnej krytiny a oprave komínov
- Obnove – podláh a povrchov stien a klenieb, ktoré stratili svoju hodnotu poškodením
konštrukcií následkom statických porúch, z dôvodu vlhnutia priestorov – zatečením
vodou, zasolením, ako aj použitím nesprávnych technológií (použitie cementu) pri
obnove
- Pri doplnení odstránenej horizontálnej konštrukcie v Sz rohu suterénu
- Prípadnej obnove odstránených pôvodných deliacich stien
- Pri výmene nepôvodných výplňových konštrukcií (okná, dvere)
- Obnove nástupných plôch do objektu (exteriérové schodisko a prístupové
komunikácie).
Metóda reštaurovania a konzervovania – bude uplatnená pri vstupnom kamennom portáli
(K/1), umelecko-remeselných detailoch a výtvarných súčastiach architektúry – štukovej
výzdobe klenieb, maliarskej výzdobe klenieb a stien.
Metóda modernizácie – bude súvisieť s technickým a prevádzkovým zabezpečením novej
funkcie budovy a odstránením vlhkosti, ako aj zatekania vody do objektu z neodvedenej
dažďovej vody.
Odstránenie nevhodných zásahov:
- sekundárne priečky meniace dispozíciu najmä v prízemí – hygienické zariadenia
- obnovenie pôvodnej veľkosti otvorov
- cementových omietok, betónových, PVC podláh
- otvorenie pôvodných vetracích otvorov a zabezpečenie účinného prevetrávania
všetkých priestorov
- odstránenie vytekania dažďovej vody zo striech na terén zaústením do kanalizácie
a odvedením od stavby do dostatočnej vzdialenosti
- revízia nefunkčných žúmp a šácht, ktoré môžu spôsobovať podmáčanie objektu.
Všeobecne platné stavebné úpravy:
- zachovať pôvodnú dispozíciu (odstrániť nepôvodné priečky)
- prinavrátiť pôvodnú hmotu objektu rekonštrukciou komínov v nadstrešnej časti
- odstrániť príčiny a zamedziť neúmernému vlhnutiu konštrukcií objektu
- sanovať objekt proti drevokaznej hube
- odstrániť statické poruchy
- vylúčiť použitie cementových a nepriedušných materiálov na historických
konštrukciách
- náter fasády a interiérových povrchov realizovať na minerálnej báze
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počas realizácie stavebných prác ochrániť všetky umelecky a výtvarne hodnotné
konštrukcie pred poškodením
realizovať skladbu podláh, ktorá umožní odvetranie neizolovaných zvislých murív
a podláh tak, aby nedochádzalo k vzlínaniu vlhkosti do stien a bolo zabezpečené
prevetrávanie podláh a stien
rekonštrukcia nevyhovujúcich inžinierskych sietí, ich trasovanie prednostne
v pôvodných miestach.

Konkrétne opatrenia:
- odstrániť všetky konštrukcie napadnuté drevokaznou hubou a hmyzom v krove
- odstrániť zasolené cementové omietky zo stien
- odstrániť príčinu natekania vody – podmáčania objektu, vlhnutia stien a podláh, vysokú
vlhkosť z priestorov
- odstrániť olejové a farebne nevhodné nátery omietok
- zabezpečiť účinné krížne prevetrávanie priestorov pivníc sfunkčnením vetrákov, ako aj
vetranie všetkých priestorov a ponechaním vetracích otvorov v dverách, aby
nedochádzalo k vzniku plesní na murivách a kameňoch, ako aj k zvýšenej vlhkosti,
ktorá sa prejavuje zasolením omietok v soklovej časti fasád interiérov a vlhkosti podláh
suterénu a prízemia
- odstránenie zatekania vody cez poškodenú strešnú krytinu a nekvalitne realizované
klampiarske doplnky (dažďový systém), ako riešiť odvedenie dažďových vôd od
objektu (dnes sú vyvedené priamo pri stavbe nad terén)
- pri rekonštrukcii inžinierskych sietí vychádzať z pamiatkových hodnôt objektu, tieto
trasovať mimo plôch so štukovou a maliarskou výzdobou a prednostne využívať ich
pôvodné drážky a trasy.
Z urbanistického hľadiska je potrebné zabezpečiť:
- v maximálne možnej miere zabezpečiť rekonštrukciu pôvodných objektov a nové
hmoty zástavby v okolí kaštieľa navrhovať tak, aby svojou hmotou, výškou
a architektonickým stvárnením pohľadovo nenarúšali predpolie kaštieľa
- upraviť nástupné plochy do kaštieľa v polohe centrálneho vstupného rizalitu
- zachovanie a obnova parkovej časti, ako aj regenerácia časti skanzenu, prípadne ich
vhodne prepojiť
- tomu je potrebné podriadiť výškovú nivelitu okolitých stavieb v obci, ako aj nenarušiť
ju veľkými hmotami. Preferovať stavby menších hmôt, ktoré nebudú vytvárať
pohľadové bariéry.
Areál kaštieľa, park
Pôvodne parková úprava, založená pravdepodobne bezprostredne po prestavbe kaštieľa na
konci 18. stor. na jeho východnej strane, prechádza do voľnej prírody na severnej strane (viď.
vyznačenie zelenej plochy na 2. voj mapovaní, kap. 7.1). Najneskôr v 2. polovici 19. stor. na
1. kat. mapovaní z r. 1870 (kap. 7.1) je už jeho rozsah aj s chodníkmi jasne zaznamenaný.
Podľa ortofoto mapovania z 50tych rokov 20. stor. (kap. 7.1) sú najstaršie stromy sústredné
práve v okolí kaštieľa na jeho južnej strane a v juhovýchodnej časti areálu. Jej hodnotnou
zachovanou časťou je dnes už značne poškodená a prestarnutá aleja na západnej strane,
ktorá lemuje prístupovú cestu.
V rámci vykonanej inventarizácie drevín (Kolník 2019) bolo posudzovaných celkom 81
stromov.
Stromy sa nachádzajú aj v bezprostrednej blízkosti parcelačného ohradového múru nad
cestou a svojím koreňovým systémom ho narúšajú.
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Vzhľadom k tomu, že park tvorí samostatný zápis v ÚZPF, nie je predmetom výskumu a teda
ani návrhu úprav. Vyžaduje si samostatný výskum aj s ohľadom na potrebu jeho
urbanistického prepojenia na okolie a možnosť využívania obyvateľmi v rámci obce a širšieho
okolia.
V r. 2019 bola spracovaná inventarizácia drevín (Kolník, 2019). Napriek tomu je potrebné
vykonať základné arboristické zásahy do porastovej štruktúry, nakoľko prerastené koruny
a koreňový systém stromov zasahujú do stavby a poškodzujú ju. Taktiež v okolí stavby je veľa
náletovej zelene. Stromy určené na výrub boli odstraňované už počas realizácie nášho
výskumu.
Zo záverov predmetného prieskumu pre budúcu stavebnú činnosť vyberáme:
V prípade stavebnej činnosti na ploche je potrebné riadiť sa arboristickým štandardom – Ochrana drevín
pri stavebnej činnosti. Odporúčam vyvarovať sa vážnejším terénnym úpravám v koreňovom priestore
stromov. Vážne poškodzujú korene stromov. Aj zvýšenie aj zníženie terénu. Minimálne ochranné pásmo
drevín je 2,5m od päty kmeňa na každú stranu – vyplývajúce z STN normy – 837010. Pri prejazdoch
ťažkých mechanizmov v koreňovom priestore drevín (priestor od päty kmeňa, po obvod koruny), tento
by mal byť chránený pred zhutnením vysypaním hrubej vrstvy mulču cca 20cm. Detailnejšie viď.
štandard – Ochrana drevín pri stavebnej činnosti. Tak isto v prípade ukladania inžinierskych sietí v
koreňovom priestore, je potrebné aby IS boli ukladané pomocou pretláčok/vŕtaním, alebo ručným
kopaním tak, aby sa korene stromov nepoškodzovali. Zostávajúce dreviny po prípadných výruboch je
potrebné skontrolovať, či nedošlo k poškodeniu pri výruboch alebo stavebnou činnosťou a v prípade
potreby odborne (viď STN 837010, arboristický štandard – rez stromov) ošetriť certifikovaným
arboristom a stabilizovať.
Súčasťou výskumu parku by mal byť aj návrh na sprístupnenie kaštieľa, t. j. jeho vstupov od
príjazdovej komunikácie, ako aj návrh prípadného oplotenia areálu.
Základným východiskom pre návrh je dodržanie osí súčasných vstupov a to do suterénu
kaštieľa na východnej strane a na západnej strane severného rizalitu. Akcentom má byť hlavný
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vstup na prízemí v osi severnej fasády rizalitu na severnej strane z nástupnej plošiny
s vyvýšením oproti okolitému terénu.
Nie je prípustné ďalej zvyšovať terén v okolí stavby. Optimálne je na základe vykonaných sond
v teréne prinavrátiť pôvodnú niveletu a terén spádovať smerom od objektu pre odvedenie
povrchových vôd od stavby.
Navrhované úpravy bezprostredného okolia stavby, viď. graf. dok., výkres č. 11. b3.1 a 2:
Nutná je úprava vstupov do suterénu vo forme zapustených schodov v teréne, viď. návrh úprav
U/3 a U/6. Je potrebné preferovať nezalomené priame schodiská a venovať zvýšenú
pozornosť ich odvodneniu. Schody je možné prekryť strieškou (sedlovou, pultovou) podľa
analógií vstupov do suterénov z obdobných stavieb z klasických materiálov alebo ich priznať
ako vhodný ľahký novotvar.
Úprava nástupnej plošiny do prízemia s vyrovnávajúcimi schodmi na severnej strane je
rozpadnutá a tvarovo nevhodná. Je nutné zachovať jej osovosť voči vstupu, viď. alternatívna
úprava U/28.
Na úpravu schodov a spevnených plôch, nástupných podest, je potrebné použiť prírodné
materiály, optimálne kameň – masív.
Potrebné je odstrániť okapový chodník z betónovej dlažby, ktorý lemuje obvod kaštieľa
v exteriéri. Bezprostredné okolie kaštieľa je potrebné riešiť ako súčasť celkovej koncepcie
sadových úprav a spevnených plôch v jeho okolí.
Je potrebné rešpektovať kompozičnú os kaštieľa, vedenú vstupným rizalitom na severnej
strane a južným priečelím s dvojicou nárožných veží.
Základnou požiadavkou je aj odvedenie dažďových vôd zo striech a okolia kaštieľa tak, aby
nespôsobovali podmáčanie objektu. Pritom je potrebné využiť okolie a park na realizáciu
vodozádržných opatrení s trvalou udržateľnosťou a využívaním na zavlažovanie.
Súčasná situácia vyvedenia zvodov kolenami nad terén v bezprostrednej blízkosti stavby je
neprípustná.
Revidovať a zabezpečiť všetky žumpy, ktoré sa nachádzajú v okolí stavby.
Základný predpoklad úspešnej obnovy:
- Zabezpečiť dôkladné krížne prevetrávanie suterénnych priestorov.
- Sanácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam.
- Odstránenie betónových uzatvorených podláh a cementových omietok, ktoré
spôsobujú zvýšenú vlhkosť v prízemí kaštieľa.
- Otvoriť – obnoviť pôvodné vetracie otvory suterénu a osadiť v nich nové konštrukcie
mreží so sieťou.
- V prípade potreby ochrany objektu realizovať predsadené ozdobné kované mreže v
ostení okien zo strany exteriéru alebo okenice zo strany interiéru.
- Zachovať všetky klenby aj s ich štukovou a maliarskou výzdobou v objekte.
- Cementové omietky v interiéri nahradiť omietkami na báze vápennej, sanačnými,
resp. trassovými.
- Omietky v exteriéri – cementové odstrániť a nahradiť novými na báze vápennej, resp.
sanačnej, s hydrofóbnymi vlastnosťami (trassové), fasády budú rekonštruované
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umelecko-remeselným spôsobom – do štukovej podoby na základe archívnej
fotodokumentácie, viď. úpravy v kap. 7.2, ozn. ŠV/4.
Súčasný krov sanovať v mieste lokálnych poškodení, odstrániť kôru z drevnej hmoty
a stávajúce časti opatriť ochranou proti drevokaznému hmyzu a hnilobe (optimálne
nie chemickou cestou, ale napr. použitím metódy termosanácie).
Podstatná je výmena všetkých vnútorných rozvodov inžinierskych sietí, ako aj
exteriérových napojení na verejné siete po ich revízii.

Priestor podstrešia:
- Optimálne bez vstavby do krovu.
- Podstrešie je potrebné vyčistiť od nečistôt, stavebnej sute, množstva papiera
a vyradeného nábytku.
- Nutná je výmena strešnej krytiny, pričom je potrebné zabezpečiť dôsledné
prevetrávanie podstrešia.
- V prípade potreby zateplenia stropu nad 2. NP (rub klenieb) je potrebné použiť
reverzibilné ľahké materiály, napr. ľahčené násypy (keramzit, penosklo, alt. nehorľavé
rohože typu Nobasil).
Návrh konkrétnych opatrení, viď. označenie výkresová časť kap. 11. b3.
Č. ú.
U/1

U/2

U/3

U/4

U/5
U/6

Popis
Vypratať priestory od stavebnej sute a odpadkov. Podlahu riešiť ako
maximálne otvorenú, t. j. kamennú, alt. tehlovú dlažbu ukladanú do
štrkového lôžka podľa druhu využitia priestorov. Je neprípustné realizovať
betónové podlahy s dotiahnutím k stenám, čím došlo k ich vlhnutiu. Taktiež
je nutné urobiť opatrenia na odstránenie zaplavovania suterénu spodnou
vodou (na základe zistenia príčin).
Obnoviť pôvodné vetracie otvory v suteréne pre krížne prevetrávanie a tým
dosiahnutie priaznivej klímy v priestoroch. V nadsoklovej časti osadiť
kovanú mriežku so sieťou.
Nutná úprava súčasného vstupu do suterénu, t. j. možnosť riešiť schody
ako priame s prekrytím strieškou, na ľahkej konštrukcii nad terénom (drevo,
kov, strieška sedlová). Základnou podmienkou je odvedenie vody zo
schodiska mimo stavbu, aby nedochádzalo k jej podmáčaniu.
Možnosť
osadiť
v jestvujúcich
dverných otvoroch v suteréne dvere
v tesárskych zárubniach (napr.
doskové zvlakové, jedno alebo
dvojkrídlové), viď. pôvodný tvar
a doplniť kamenné ostenie –
obrubu, viď. foto pôvodného stavu.

poloha
m. č. 0.01 –
0.03

m. č. 0.01,
0.03
m. č. 0.01b

m. č. 0.02,
0.01, 0.03

Odstrániť ELI rozvádzač z priestoru a sekundárnu priečku s dverami.
m. č. 0.03
Nutná úprava súčasného vstupu do suterénu, t. j. možnosť riešiť prekrytie m. č. 0.03a
schodov strieškou na ľahkej konštrukcii nad terénom (drevo, kov, strieška
pultová). Základnou podmienkou je odvedenie vody zo schodiska mimo
stavbu, aby nedochádzalo k jej podmáčaniu. Možné je nahradiť schody aj
kolmým smerom ako priamočiare.
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U/7

Možnosť obnoviť prepojenie medzi
m. č. 0.01a a 0.02
(min.
z dôvodu
prevetrávania
priestoru).

medzi m. č.
0.01 a a 0.02

zabezpečenia
predmetného

U/8

Nutnosť rekonštruovať schodisko
a zabezpečiť
prevetrávanie
podschodiskového
priestoru,
nakoľko došlo ku korózii nosnej časti
oceľového schodiska, alt. je možné
toto
novodobé
schodisko
zrušiť, klenbu
rekonštruovať
a
doplniť na základe zachovanej,
prinavrátiť pôvodnú dispozíciu.

m. č. 0.01a,
1.02

U/9

Odstrániť súčasné cementové omietky zo stien a klenieb, po ich odstránení
je možné ponechať povrchy iba ako škárované režné murivo, alebo ich
podľa stavu zachovania omietnuť sanačnou / trassovou omietkou po
predchádzajúcom odsolení.
Odstrániť
nepôvodnú
mrežu
z ostenia, okno nahradiť novou
výplňou zo strany interiéru a zo
strany exteriéru osadiť kovanú
mrežu (z plných prútov) so sieťou
proti hmyzu.

m. č. 0.01 až
0.03

Okno nahradiť novou výplňou
v podobe vetracieho sklopného
okna s tenkým rámom zo strany
interiéru za ostením na súčasnom
mieste a zo strany exteriéru osadiť
kovanú mrežu (z plných prútov) so
sieťou proti hmyzu.

m. č. 0.02

U/10

U/11

U/12

m. č. 0.02
východná
fasáda

južná fasáda

Doplniť strop v úrovni vstupu z exteriéru – rovný strop, oddeliť m. č. 0.01a
podschodiskový priestor od suterénu, alt. možnosť realizovať v tomto
priestore aj schodisko (náhrada za sekundárne schody do suterénu v m.č. Nález N/2
1.02)
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U/13

Odstrániť novodobé konštrukcie: kozubové teleso a barový pult

Barový pult

U/14

U/15

Úprava výplní okenných otvorov:
Okenné otvory pravouhlé, ponechať
súčasné,
ktoré
pochádzajú
z realizácie obnovy počas 80tych
rokov 20. stor. a sú členením
totožné s archívnou fotografiou zo
zač. 20. stor.
V prípade potreby ich výmeny je
potrebné nahradiť ich kópiou
v dreve
ako
štvorkrídlové,
šesťtabuľkové,
s priečnikom,
osadené za ostením.
Vstupná
dvojkrídlová
brána
s nadsvetlíkom
v kamennom
ostení ozn. K/1, v prípade potreby
nahradiť materiálovou a tvarovou
kópiou podľa archívnej fotografie
v podobe kazetovej dvojkrídlovej
výplne s nadsvetlíkom.

m. č. 0.01,

m. č. 2.03

Všetky
okenné
výplne,
všetky
fasády

m. č.1.01,
severná
fasáda
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U/16

Možnosť doplniť vchodové dvere
v staršom dvernom otvore do
podschodiskového
priestoru
s predloženým schodiskom podľa
archívnej
fotografie,
tvar
jednokrídlovej
výplne
podľa
vchodovej brány, viď. U/15.

Záp. fasáda,
podschod.
priestor

Pôvodný otvor

Situácia dnes
schodiska

pod

podestou

U/17

Otvorenie okna pod schodiskovým
ramenom
v mieste
pôvodného
okenného
otvoru,
aby
sa
zabezpečilo
prevetrávanie
podschodiskového priestoru.

U/18

Možnosť odstrániť súčasné nepôvodné mreže na oknách prízemia alebo Okná
ich nahradiť kovanými mrežami v kvalitnejšom kováčskom vyhotovení, alt. prízemia zo
osadiť okenice zo strany interiéru.
strany
exteriéru
Možnosť otvoriť pôvodný dverný otvor s kazetovými dverami podľa Medzi m. č.
dochovaných vzorov (viď. U/21)
1.03 a 1.04
Odstrániť sekundárne deliace priečky a prezentovať zaklenutý priestor so m. č. 1.03
štukovou (aj maliarskou) výzdobou ako jeden celok

U/19
U/20

Severná
fasáda,
podschod.
priestor
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U/21

Interiérové dvere realizovať ako
drevené kazetové, podľa vzorov
zachovaných
na
archívnych
fotografiách
(jedno
alebo
dvojkrídlové)
s profilovanými
obložkami tesárskych zárubní.

V prípade
doplnenia
alebo
výmeny dverí
v interiéri
kaštieľa

Podľa pam. výskumu (Urbanová
1978) boli v špaletách ostení skrinky.

U/22

V prípade potreby clonenia okien je
možné
doplniť
na
okná
dvojkrídlové kazetové interiérové
okenice
podľa
dochovanej
archívnej fotografie.

Všetky okná
zo strany
interiéru
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Možnosť obnoviť rozdelenie miestnosti v mieste klenbového pásu
a v priečke osadiť dvojkrídlové kazetové dvere s obložkovou zárubňou,
podľa vzoru U/21.
Možnosť nahradiť súčasnú podlahu drevenou (vlyskovou, parketovou
a palubovou). Podľa pam. výskumu (Urbanová 1978, s. 11) boli pôvodné
podlahy drevené palubové a parketové s pravouhlým ukladaním parkiet do
kaziet.
Možnosť obnoviť zamurovanú niku
podľa archívnej fotografie, viď.
sonda č. S 105/2, odkrytý záklenok.

m. č. 1.04
a 2.04

U/26

Možnosť
obnoviť
zabudované
policové skrinky v stene ako
otvorené
alebo
s kazetovými
dvierkami
podľa
dochovaného
vzoru z archívnej fotografie.

m. č. 1.06
a 2.06

U/27

Súčasné identifikované komínové
otvory je potrebné zachovať
s ponechaním a konzervátorským
ošetrením komínových dvierok
z 19. stor. (ozn. KOV/2), viac viď.
kap. 4.1 a 4.2.
V prízemí m.č. 1.02 je potrebné
doplniť kovové komínové dvierka
podľa vzoru KOV/2, viď. archívna
fotografia v komínovom prieduchu
ozn. Kom/3.

m. č. 1.02,
1.05 a 2.01

U/23

U/24

U/25

m. č. 1.04
1.03.
m. č. 1.10
a 1.13
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U/28

U/29

U/30

U/31

U/32

U/33

Súčasné novodobé exteriérové vyrovnávajúce schody je potrebné
rekonštruovať spolu s nástupnou terasou. Šírku schodiskového ramena je
vhodné ponechať na šírku vstupu. Schody orientovať aj do bočných strán,
prípadne skombinovať s bezbariérovou rampou vzhľadom k sklonu
okolitého terénu.
Možnosť otvoriť rozšírený prechod s
nikou v mieste vstupu do m. č. 2.02,
ktorý nesie aj maliarsku výzdobu
(ozn. N/5 v kap. 5.2) a ktorý je
potrebné na základe ostatných
nálezov maľby na stenách a klenbe
v prípade ich obnovy prepojiť aj so
stenami v tejto časti. V prípade
doskúmania je možné ponechať
viditeľný aj kľúčový otvor (?
strieľňu).

Pred
vstupom do
kaštieľa zo
severnej
strany
Prechod
medzi m. č.
2.01 a 2.02

Vstupný otvor do podstrešia v strope je potrebné opatriť zatepleným
uzáverom s rámom a so sťahovacími výsuvnými schodmi pre trvalý prístup
do priestoru krovu.
V priestoroch ponechať alebo nahradiť podlahy drevenými (vlyskové,
parketové alebo palubové). Podľa pam. výskumu (Urbanová 1978, s. 11)
boli pôvodné podlahy drevené palubové a parketové s pravouhlým
ukladaním parkiet do kaziet.
Nový krov pochádza z obnovy v 80tych rokoch 20. stor. Použité drevá
neboli odkôrené, čo spôsobilo ich napadnutie drevokazným hmyzom.
Lokálne boli aj poškodené dlhodobým zatečením vodou z poškodenej
krytiny, čím došlo k ich vyhnitiu a rozpadu dreva. Tento stav je
dokumentovaný v správe PRO MONUMENTA, ktorá uskutočnila
monitoring stavu objektu. Je potrebné pristúpiť k lokálnej oprave krovu
podľa stupňa poškodenia a to protézovaním dreva, vložkovaním, alebo
v prípade potreby náhradou poškodených prvkov materiálovou a tvarovou
kópiou.
Priestor podstrešia vypratať od sute, množstva papierov a nečistôt.
Zachovať neporušené ruby klenieb, tie nepriťažovať, v prípade potreby
zateplenia použiť ľahčené prírodné hmoty (rohože, násypy), ktoré budú
odseparované od klenby geotextíliou, nie nepriedušnými fóliami.
Komínové telesá v nadstrešnej časti sú rozpadnuté, z tohto dôvodu je
potrebné ich premurovať, omietnuť a opatriť čiapkou s rímsou s okapovým
nosom, ktorá zamedzí natekaniu vody do komína. Vývody prieduchov riešiť
po stranách.
Pokiaľ sa komínové telesá nebudú používať na odvod dymu, ponechať ich
v podstreší bez zásahu, so zachovanými fragmentmi
výtvarného
stvárnenia omietok, resp. s odtlačkami po staršej streche. V prípade ich
využitia pre odvod dymu alebo VZT je potrebné ich vyvložkovať.
Ponechať aj sekundárne zabudované profilované renesančné trámy, ozn.
N/3, kap. 5.2

m. č. 2.01
m. č. 1.03,
1.05, 1.06,
2.03 až 2.06
Krov,
podstrešie

Nadstrešná
rovina
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U/34

U/35

Analógie pre ukončenie komínov s cieľom zabrániť natekaniu vody do
prieduchu.
Súčasná krytina – azbestocementová šablóna – je značne poškodená a je
nutné ju nahradiť. Vhodným materiálom je krytina, ktorá umožní svojimi
vlastnosťami mäkké, plynulé prechody v nárožiach a pri okape (zmena
sklonu strechy v mieste námetkov), ako aj bude vhodná pre prekrytie
ihlanových striech nárožných vežičiek: drevený šindeľ, oceľový šindeľ,
cementovláknitá šablóna.
Optimálne použiť jednotnú krytinu na celú strechu.
Klampiarske doplnky a dažďový systém realizovať z plechovej (nie
poplastovanej) krytiny (pozinkový plech, medený plech, titanzinkový
predzvetraný plech).
Dažďové zvody je potrebné zaústiť do ležatej kanalizácie a odviesť mimo
stavbu (do dažďovej kanalizácie alebo vytvoriť vsakovacie jamy, retenčnú
nádrž v dostatočnej vzdialenosti od objektu v parku, s možnosťou využívať
zachytenú vodu na zavlažovanie). V súčasnosti sú zvody vyvedené na
terén a spôsobujú podmáčanie objektu.

Strecha
v celej
ploche

Fasády
objektu

Ďalej viď. návrh úprav v časti:
4.1 hodnotné stavebné konštrukcie
4.2 výtvarne hodnotné prvky
5.2 nálezy.
9. c Návrh konkrétnych opatrení na záchranu a obnovu pamiatky a jej vhodné funkčné
využitie
Objekt obec hodlá opätovne využívať na účel, pre ktorý bola rekonštruovaná v 80tych rokoch
20. stor. – pre kultúrno-spoločenské a záujmové potreby občanov, v kombinácii s jeho
kultúrno-spoločenským potenciálom, v spojení s turistickým ruchom a prepojením na blízky
skanzen.

10. Požiadavky na vykonanie prípadných ďalších špecializovaných výskumov
Archeologický výskum by bolo potrebné vykonať, pokiaľ by došlo k zásahom pod úrovňou
podláh suterénu a okolitého terénu.
Zamerať sa je nutné na pôvodný predpokladaný väčší pôdorys stavby, výšku pôvodnej nivelety
okolia, starý vodný priepust a žumpy, vstupy do suterénu.
Sledovať je potrebné aj násypy nad klenbami pre určenie pôvodnej výšky podláh, pôvodné
otvory a stropné konštrukcie.
Doplnenie architektonicko-historického výskumu:
V prípade obnovy objektu je potrebné sledovať a dokumentovať možné nepredvídané nálezy.
Po postavení lešenia je potrebné doskúmať najmä západnú stenu rizalitu v mieste staršej
kľúčovej strieľne, zachytenej na archívnej fotodokumentácii (viď. foto str. 26 textovej časti),
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kľúčové strieľne západnej veže zo strany exteriéru a taktiež je potrebné overiť aj možnosť
existencie atiky v 1. stavebnej etape.
Reštaurátorský zisťovací výskum a na základe jeho zistení aj prípadná obnova sa
predpokladá v prípade nálezu N/5 maliarskej výzdoby (kap. 5.2) a klenieb so štukovou
a maliarskou výzdobou ozn. ŠV/1 a ŠV/2 (kap. 4.2):
Po postavení lešenia je potrebné vykonať sondy na zistenie možného výskytu nástenných
malieb v zrkadlách klenieb, ako aj na samotnej klenbe (viď. nález maľby v sonde S103/2) v m.
č. 1.03 (ozn. R/1) , 1.04 (ozn. R/2), 2.02 (ozn. R/3). V m. č. 2.02 je potrebné realizovať sondy
aj na zvislých stenách, nakoľko maľby pokračovali aj na nich (viď. archívne foto na strane č.
26 textovej časti).
Umelecko-remeselné konzervátorské práce zahŕňajú, viď. kap 4.2:
- Kamenné ostenie ozn. K/1
-

Štukové výzdoby klenieb ŠV/3 v nárožných vežiach v oboch podlažiach. V prípade,
že nedôjde k nálezom a následnému reštaurovaniu nástenných malieb v zrkadlách
ostatných klenieb, tak aj štuková výzdoba klenieb – profilácia, ozn. ŠV/1 a ŠV/2.

Plastická výzdoba fasády (viď. kap. 4.2, ŠV/4) – jej obnova a korekcia v zmysle odstránenia
nevhodnej rekonštrukcie a potreby jej dotiahnutia po korunu muriva. Taktiež je potrebné
korigovať aj farebnosť fasády. Podľa zistení pamiatkového výskumu (Urbanová 1978, s. 25)
bola základná plocha prírodnej farby (? bez náteru) a „sgrafitová“ výplň s vápenným náterom.
Po postavení lešenia je potrebné preskúmať možnosť odkrytia pôvodných vrstiev, viď. kap.
5.3, ozn. OM/3b,c.
Prípravné práce, návrh a samotnú rekonštrukciu musí realizovať odborník s umeleckoremeselným vzdelaním štukatér, resp. reštaurátor. Návrh aj samotná rekonštrukcia štukovej
výzdoby podlieha schváleniu KPÚ Prešov.
Statický prieskum a následný posudok – celkové posúdenie stavby vzhľadom na jeho
obnovu. Prieskum musí byť osobitne zameraný a vykonaný vzhľadom k existujúcim trhlinám,
chýbajúcemu stropu a posúdeniu krovu pri výmene krytiny.
Stavebno – technický prieskum na zistenie príčin vlhnutia stavebných konštrukcií ich
zasoľovania, s návrhom na odstránenie týchto porúch a elimináciu vzniknutých poškodení,
zasolenia konštrukcií.
Dendrologický výskum so zameraním na inventarizáciu drevín bol spracovaný v časti
záhrady na južnej strane, viď. kap. 9 v r. 2019 (Ing. Kolník, Prešov) a to bez vzťahu k historickej
hodnote zelene, vyhodnoteniu kompozície a územiu ako celku.
Inventarizačná tabuľka stromov obsahuje nasledovné údaje:
- číslovanie drevín
- obvod kmeňa, ktorý bol odmeraný pásmom vo výške 1,3m. Tento údaj je využiteľný pri
výpočte spoločenskej hodnoty dreviny
- priemer koruny bol zisťovaný meraním pásmom alebo krokovaním (podľa dostupnosti).
tento údaj charakterizuje drevinu z hľadiska tvorby hmoty zelene v priestore a následne
jej funkčnosti
- výška stromov bola zisťovaná odborným odhadom, s presnosťou na 2 m. Údaj je
použiteľný pri naceňovaní arboristických prác, alebo pri záťažových výpočtoch napr.
WLA (Wind load analysis). Tento údaj charakterizuje drevinu z hľadiska tvorby hmoty
zelene v priestore a pri výpočte veternej náporovej analýzy
- stupeň poškodenia: udáva kondičný stav dreviny z hľadiska pôsobenia negatívnych
činiteľov (antropogénny tlak, vplyv patogénnych organizmov).

182

Pamiatkový výskum parku
Vzhľadom k tomu, že park je taktiež evidovanou NKP, jeho stav, degradované prístupové
cesty, zvýšená nivelita terénu v okolí stavby, vyžaduje komplexnú regeneráciu. V súčasnosti
už nekoncepčná výsadba, náletové stromy a najmä hustý kríkový porast prekrývajú priečelia
kaštieľa a je nutné ich odstrániť.
Napriek vykonaniu dendrologického prieskumu drevín je potrebné spracovať aj ich pamiatkový
výskum a na jeho základe samotný návrh rekonštrukcie parku a nových sadovníckych úprav
vzhľadom k súčasnej ploche, ktorá ostala ako súčasť areálu a ktorá sa uplatňuje aj ako zeleň
väčšieho významu v rámci obce. Zohľadniť je potrebné aj nadväznosť areálu na ostatné
oddychové plochy v rámci urbanizmu obce a prepojiť ho aj so skanzenom a amfiteátrom
s cieľom využitia pre voľnočasové aktivity.
Na všetky navrhované úpravy a celkový návrh obnovy objektu kaštieľa a jeho areálu je
potrebné spracovať podrobnú projektovú dokumentáciu v stupni realizačnej
dokumentácie s dielenskou dokumentáciou vybraných detailov a prvkov podľa požiadaviek
KPU Prešov.

V Levoči, 30. 10. 2019
Zodpovedný autor
Ing. arch. Magdaléna Janovská
............................................
na základe osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie architektonickohistorického výskumu, vydaného MK SR pod reg. č. 210/3.
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11. Dokumentácia súčasného a historického stavu kultúrnej pamiatky, ako aj
priebehu výskumu – prílohy
11. a Archívny výskum
11. a.1 Archívno-historický výskum : Kaštieľ v Krivanoch z pohľadu historického
vývoja
Spracoval: Mgr. Tomáš Janura, PhD., Historický ústav SAV
11. a.2 Archívno-historický výskum : Krivany archívno-historický výskum kaštieľa
- pokračovanie
Spracovala: PhDr. Daniela Pellová, Prešov
11. a.3 Archívne plány a kresby

11.b Grafická dokumentácia
časť II
11. b.1 Grafická dokumentácia archívneho a súčasného stavu pamiatky
s vyznačením:
- fotozáberov ( kap. 11.c )
- označením realizovaných sond a nálezov ( kap. 5 ), označením miest
odberu vzoriek pre dendrochronologický výskum (kap. 12.2)
- označením hodnotných konštrukcií, prvkov a detailov ( kap. 4)
11. b.2 Grafická dokumentácia – slohová analýza - vyhodnotenie
11. b.3 Grafická dokumentácia – návrh ochrany, obnovy a prezentácia kultúrnej
pamiatky
11.c Fotografická dokumentácia
11. c1 archívna fotodokumentácia
11. c2 fotodokumentácia súčasného stavu pamiatky a jej okolia
12. Iné prílohy:
12.1
Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Prešov č. KPU PO-2018/229522/96049/Sa z 30.11.2018.
12.2
Výzkumná zpráva č. 083-19 Dendrochronologické datování dřevěných
konstrukčních prvků z kaštiela v Krivanech, 10/2019
Spracovateľ: DendroLab Brno, Ing. Tomáš Kyncl, Závodní 2, Brno, Česká republika

13. Údaje o podkladoch, prameňoch a použitej literatúre
13.1 Použitá literatúra
13.2 Pramene, dokumentácie
14. Stanovisko Pamiatkového úradu SR k výsledkom výskumu
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