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V roku 1968 bola v Bratislave založená mestská pamiatková organizácia –
Mestská správa pamiatkovej starostlivosti – prvá svojho druhu na Slovensku.
Naša inštitúcia je od roku 1991 jej priamym pokračovateľom v oblasti výskumu,
ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva hlavného mesta. Túto líniu držíme
až do súčasnosti, a preto sme mohli v roku 2018 osláviť 50. výročie svojho
vzniku. Vzhľadom na živú tradíciu vydávania zborníkov Pamiatky a príroda
Bratislavy sme sa rozhodli prispieť k tomuto významnému výročiu vydaním
špeciálneho zborníka. Okrem bilancujúcich a informačných správ v ňom možno
nájsť aj príspevky bývalých zamestnancov, ktoré približujú svet mestských
pamiatkarov z trochu iného, neoficiálneho hľadiska.
V prílohách zborníka sa nachádzajú zoznamy a tabuľky, ktoré môžu byť
užitočné pre mnohých bádateľov. Tieto tabuľky nie sú špeciálne graficky
upravované, lebo pri nich považujeme za dôležitú najmä ich informačnú rovinu. Naopak, kolektívne fotografie v prílohovej časti majú zase spomienkový
charakter a vybrali sme ich preto, aby ostalo zachované aj niečo z charakteru
vtedajšej doby.
Príprava výročného zborníka a jeho vydanie bolo umožnené vďaka štedrému finančnému príspevku pani poslankyne Kataríny Šimončičovej, ktorá
mala pre našu prácu vždy veľké pochopenie a patrí jej za to naša špeciálna
vďaka. Poďakovanie za prácu, odborné vedenie a najmä trpezlivosť patrí tiež
našej jazykovej redaktorke PhDr. Jane Oršulovej, bez ktorej osobného vkladu
by zborník nemal takú profesionálnu podobu, akú má. Samozrejme, chceme
sa poďakovať aj všetkým, ktorí po autorskej alebo technickej stránke prispeli
k úspešnému ukončeniu tohto diela.
Autori
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Úvodný tematický blok zborníka k 50. výročiu vzniku organizácie zahŕňa
tzv. prierezové príspevky, v ktorých je podaná história mestskej pamiatkovej
organizácie všeobecným spôsobom, so zameraním na okolnosti jej vzniku, fungovania a závažné zmeny.
Nasleduje blok odborných príspevkov, v ktorom súčasní odborní pracovníci
podávajú výpočet svojej činnosti v rôznych sektoroch, od najstarších čias organizácie až do súčasnosti.
V bloku spomienkových príspevkov bol daný priestor bývalým zamestnancom organizácie, kde vykresľujú vlastnými slovami svoje pôsobenie na
bývalom pracovisku. Tieto príspevky neboli redakčne upravované a poskytujú
pohľad do histórie cez prizmu neopakovateľných osobných spomienok.
Na záver sa v prílohe nachádzajú heslovité zoznamy chránených lokalít,
výskumov a publikácií, ktoré budú užitočné pre všetkých, ktorí bádajú v problematike ochrany pamiatok.
Do zborníka boli zaradené v pôvodnom znení aj niektoré príspevky spred
roku 1989 (J. Tomašák, L. Retzer). Je to preto, aby ostala zachytená atmosféra
vtedajšej doby s jej špecifickou terminológiou a historickým podtónom.
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Ivo Štassel

Mestská pamiatková organizácia
v premenách času

Mestská správa pamiatkovej starostlivosti (MSPS) bola zriadená výnosom
Národného výboru mesta Bratislavy (NVB) 26. júla 1968 a svoju činnosť začala
1. októbra 1968 v priestoroch Starej radnice. Vznikla tak mestská organizácia,
ktorá mala dbať o odbornú a systematickú starostlivosť o bohatý pamiatkový
fond mesta. Podmienky na túto činnosť umožnilo uznesenie Rady NVB č.
19/1971, kde boli vytvorené organizačné predpoklady na výkon pamiatkovej
starostlivosti v meste.
Vzniku MSPS predchádzali niektoré udalosti zásadného významu.
Predovšetkým to bolo prijatie zákona o kultúrnych pamiatkach č. 7/1958 Zb.,
ktorý vytvoril legislatívny tlak na výskum a záchranu pamiatkového fondu.
V Bratislave sa tento účinok prejavil v roku 1959 ustanovením troch kultúrnych
organizácií, ktoré vznikli z bývalého Vlastivedného ústavu. Boli to Mestské
múzeum (dnes Múzeum mesta Bratislavy), Mestská galéria (dnes Galéria mesta
Bratislavy) a Regionálna knižnica. A práve do Mestského múzea bola začlenená
úloha výkonu pamiatkovej starostlivosti, ktorá bola hneď v úvode podrobená
veľkej skúške – obnove Bratislavského hradu. Odborno-metodickú pomoc
poskytovalo Mestskému múzeu Krajské stredisko pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody, ktoré pôsobilo v tejto oblasti na krajskej úrovni. Pomoc organizačného typu poskytoval Aktív pre štátnu pamiatkovú starostlivosť a ochranu
prírody, ktorý vznikol pri bratislavskom národnom výbore. Pamiatková aktivita
Mestského múzea bola stále väčšia a rozširovala sa. Múzeum zabezpečovalo
nielen pamiatkovú obnovu objektov (Stará radnica, Apponyiho palác, dom
U Dobrého pastiera), ale aj zriaďovanie nových pomníkov a osádzanie pamätných tabúľ – aj to bol dôvod na vytvorenie samostatného oddelenia pamiatkovej
starostlivosti a ochrany prírody v roku 1966. Nárast prác a náročnosť organizačného zabezpečovania pamiatkovej činnosti si však vyžadovali iné riešenie,
a preto Komisia školstva a kultúry pri NVB navrhla zriadiť novú organizáciu
s funkčnou náplňou plne zameranou na pamiatkovú starostlivosť. Návrh bol
prijatý a do portfólia špecializovaných mestských organizácií kultúry pribudla
Mestská správa pamiatkovej starostlivosti. Úlohy novozriadenej organizácie
boli zhrnuté v organizačnom poriadku nasledovne:

HISTÓRIA ORGANIZÁCIE
A.1
Mestská pamiatková organizácia v premenách času

A

Ivo Štassel

• plnenie odborných úloh pre Národný výbor mesta
Bratislavy, vyplývajúcich zo zákona č. 7/1958 Zb.
o kultúrnych pamiatkach a zákona č. 1/1955 Zb.
o štátnej ochrane prírody;
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• plnenie úloh spojených s poznaním historického vývoja Bratislavy, najmä po stránke stavebno-historickej, archeologickej a prírodných hodnôt;
• spravovanie verejných pamätníkov, sôch, pomníkov
a pamätných tabúľ;
• zabezpečovanie realizácie pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody, financované z rozpočtu NVB, ako
aj dozor nad pamiatkovými a prírodno-ochranárskymi
objektmi, ktoré nie sú začlenené do rozpočtu NVB.
Aby mohla organizácia uvedené úlohy efektívne plniť, vytvorila si organizačnú štruktúru, ktorá zodpovedala typu jej aktivít. Organizácia bola rozdelená
na dva úseky:
1. úsek štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany
prírody;

A

A.1
Mestská pamiatková organizácia v premenách času

HISTÓRIA ORGANIZÁCIE

2. úsek technicko-ekonomický, neskôr premenovaný
na úsek inžiniersko-investorskej činnosti a údržby pamiatkových objektov.
V 1. úseku sa vykonávali práce výskumného a odborno-metodického charakteru, ktoré slúžili 2. úseku ako podklad na realizáciu konkrétnych pamiatkových
zásahov vrátane údržby objektov. Adekvátne tomu, ako sa vyvíjala reálna situácia, bola prispôsobovaná aj štruktúra jednotlivých organizačných zložiek. Po
poslednej úprave organizačného poriadku v roku 1985 fungovali v organizácii
nasledovné zložky:
• útvar štátnej pamiatkovej starostlivosti v rámci
1. úseku, kde sa realizovalo usmerňovanie činnosti
v rámci pamiatkovej starostlivosti na území mesta;
• útvar metodiky a výskumu v rámci 1. úseku, kde sa
spracovávali podklady pre usmerňovanie činnosti
a pre realizáciu obnovovacích prác;
• útvar ochrany prírody v rámci 1. úseku, kde sa riešila
problematika chránených území, prírodných výtvorov
a prírodných pamiatok;
• útvar prípravy obnovy v rámci 2. úseku, kde sa zabezpečovali prípravné a plánovacie činnosti predchádzajúce samotnej obnove objektov;
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• útvar realizácie obnovy v rámci 2. úseku, kde sa zabezpečovala realizácia stavebnej a umelecko-remeselnej obnovy objektov, resp. výroba pomníkov a pamätných tabúľ;
• útvar údržby v rámci 2. úseku, kde sa zabezpečovali všetky udržiavacie práce a opravné zásahy do
objektov.
Špecifickú funkciu malo oddelenie kultúrno-výchovnej činnosti a súťaží. Jeho
pracovníci prezentovali prácu odborných zložiek organizácie formou vydávania
zborníkov a tiež organizovali poznávacie súťaže a výstavy propagujúce poznanie kultúrneho a prírodného dedičstva Bratislavy. Od roku 1979 sa názov organizácie rozšíril na Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody
(MSPSOP).
Politické udalosti revolučného roku 1989 mali dopad aj na ďalší osud organizácie. Na základe zákona č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej funkcie
národných výborov na obce a štátnu správu, sa Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v roku 1990 rozdelila na tri subjekty. Prírodniarska
zložka prešla do štátneho rezortu a začlenila sa do štátnej ochrany prírody. Ďalšie
dva subjekty ostali v správe hlavného mesta a vznikli dve samostatné organizácie.
Inžiniersko-investorský úsek získal právnu subjektivitu ako PAMING – mestský
investor pamiatkovej obnovy. Z úseku štátnej pamiatkovej starostlivosti sa vyformoval Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave (MÚOP). Výkon štátnej pamiatkovej starostlivosti prešiel na štátom zriadený úrad a odborné stanoviská pre
tento úrad poskytoval náš ústav. Tento modus bol legitimizovaný dohodou medzi
hlavným mestom SR Bratislavou – zriaďovateľom nášho ústavu a Ministerstvom
kultúry SR, kde bol mestský ústav v zmysle zákona č. 27/1987 Zb. poverený
funkciou bratislavskej odbornej organizácie pre vypracovávanie odborných
podkladov v oblasti štátnej pamiatkovej starostlivosti. Začalo sa obdobie činnosti,
v ktorom naša organizácia naplno rozvinula svoj výskumný a metodicko-usmerňovací potenciál. Realizovali sa archeologické a stavebno-historické výskumy,
vypracovávali sa programy pamiatkových úprav a rôzne pokyny na usmerňovanie
stavebných, remeselných a reštaurátorských zásahov a v neposlednom rade bolo
vypracovaných niekoľko koncepčných materiálov, ktoré sa týkali vybavenia verejných priestorov v historickom jadre. Toto obdobie všestranného rozvoja ústavu
sa končí 2. júla 1996, keď minister kultúry SR zrušil dohodu s hlavným mestom
a odobral mestskému ústavu kompetenciu vypracovávania záväzných stanovísk
voči štátnej správe.
Od roku 1996 až do súčasnosti pretrváva stav, keď Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave ako mestská organizácia dôsledne plní úlohy mesta v oblasti
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A.1
Mestská pamiatková organizácia v premenách času

A

ochrany pamiatkového fondu, ako to vyžadoval pamiatkový zákon. V roku 2002
bol prijatý nový zákon o ochrane pamiatkového fondu a boli ním zriadené Krajské
pamiatkové úrady, ako špecializované orgány na zabezpečenie ochrany tohto
fondu. Funkcia nášho ústavu sa týmto krokom posunula smerom k výskumnej
a pasportizačnej činnosti. Organizácia zabezpečuje funkcie mesta vyplývajúce
z pamiatkového zákona (evidencia pamätihodností; metodické stanoviská k investičnej činnosti), ale aj ďalšie potreby vyplývajúce zo štatútu hlavného mesta
SR Bratislavy (usmerňovanie pomníkovej tvorby, výtvarnej tvorby; pripomínanie
hlavných zámerov ochrany kultúrneho dedičstva).
Mestská pamiatková organizácia sa od svojho vzniku zameriavala na výskumnú činnosť. Odborní pracovníci, či už archeológovia, historici umenia alebo
architekti, sa v priebehu desaťročí vyprofilovali na naslovovzatých špecialistov
v oblasti pamiatkového výskumu. Podieľali sa nielen na akciách mestského a nadmestského významu, ale po roku 2002 sa začlenili do medzištátnej spolupráce
s odborníkmi z iných regiónov a štátov. Naše výskumy, hlavne v archeologickej
oblasti, presiahli lokálny význam a predmety ich bádania sa stali súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva. S ohľadom na tieto naše výskumné úspechy Mestský
ústav ochrany pamiatok v Bratislave požiadal v roku 2014 o udelenie osvedčenia
o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR na základe predložených pracovných výsledkov udelilo 4. novembra
2014 našej organizácii štatút organizácie oprávnenej vykonávať výskum a vývoj.
Náš ústav sa tak stal jedinou mestskou organizáciou so špecializovaným vedeckým zameraním.
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Záchrana pamiatok v Bratislave
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A.2
Záchrana pamiatok v Bratislave
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Abstrakt Tento príspevok bol
publikovaný v roku 1988 vo výročnom zborníku našej organizácie, ktorý
vyšiel pri príležitosti 20. výročia
vzniku pamiatkovej správy. Zaoberá
sa výsledkami organizácie na poli
ochrany a rekonštrukcie pamiatkového
fondu mesta za roky 1968 – 1988.
Príspevok † Ing. arch. J. Tomašáka,
vtedajšieho námestníka sekcie štátnej
pamiatkovej starostlivosti, je uvedený
v pôvodnom znení.
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Úlohou ochrany pamiatok bola poverená od roku 1968 Mestská správa
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (MSPS, neskôr MSPSOP,
MÚOP – pozn. red.). Z hľadiska koncepčného zabezpečuje a spracúva podklady
potrebné pre túto činnosť. Vydáva zámery na obnovu pamiatok a programy pamiatkových úprav, ktorými koordinuje a usmerňuje z hľadiska záujmov štátnej
pamiatkovej starostlivosti komplexnú obnovu, čím vykonáva vlastnú agendu
štátnej správy.
Už v roku 1974 začala Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany
prírody s obnovou Hradbového a parkanového múru na úseku Staromestskej
ulice. V závere roku 1980 komplex budov na Klobučníckej ulici č. 2 a 4 vrátane Hummelovho múzea. Pre ďalšie objekty sa pripravovala projektová
dokumentácia. V roku 1981 bola skončená obnova interiérov Zrkadlovej siene
Primaciálneho paláca, ďalej rekonštrukčné práce na nádvorí Starej radnice a statické zabezpečenie radničnej veže. Spomínané objekty na Klobučníckej ulici
s rodným domom J. N. Hummela boli dokončené v roku 1985. V závere siedmej
päťročnice bola zabezpečená obnova fasády Mirbachovho paláca.
Komplexnú obnovu objektov na Zámočníckej ulici č. 11 a na Prepoštskej
ulici č. 6 pre Reštaurácie a jedálne zabezpečil Bytový podnik Bratislava I.
V roku 1987 bol daný do užívania objekt č. 10 na Michalskej ulici – novým
užívateľom sa stal Slovkoncert. Na Beblavého ulici č. 4 a 6 sa dokončujú objekty, ktoré budú slúžiť ako pohostinské zariadenie pre Reštaurácie a jedálne.
Skončila sa obnova objektu č. 10 na Hviezdoslavovom námestí, investorom
bola Slovenská akadémia vied. Bol obnovený objekt na Nálepkovej (Panskej)
ulici č. 41 pre účely Správy kultúrnych zariadení.
Časť objektu na Nálepkovej (Panskej) ulici č. 27 bola odovzdaná pre
účely reprezentačnej predajne Supraphonu. Pre predajne Opusu boli upravené priestory a priečelie budovy na Rybárskej bráne č. 8 a Leningradskej
(Laurinskej) č. 11. Novoupravené boli aj objekty na Námestí SNP (predajňa
vína, cukroviniek a tabaku), na Leningradskej (Laurinskej) ulici predajňa kávy,
lekáreň, drobný tovar a ďalšie.
Obnovené boli aj fasády na Námestí 4. apríla (Hlavnom námestí) č. 2 pre
Bytový podnik, na Jiráskovej (Ventúrskej) ulici č. 3 pre Vysokú školu múzických umení, na Jiráskovej (Ventúrskej) ulici č. 1 pre Slovenskú štátnu poisťovňu, na Jiráskovej (Ventúrskej) č. 13 pre Univerzitnú knižnicu.
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Osobitnou akciou MSPSOP v 7. päťročnici bolo investorské zabezpečenie
úprav Hradného vrchu. V roku 1988 majú byť skončené práce v objeme vyše
80 miliónov korún (vyšším dodávateľom stavby je Staving, n. p.). Ešte v 7. päťročnici boli vykonané práce za 12 miliónov korún. Generálnym projektantom
úprav Hradného vrchu je Stavoprojekt Bratislava rovnako ako na akcie obnovy
historického jadra.
V rokoch 1981 – 1985 vykonávala MSPSOP inžiniersko-investorskú činnosť
na 16 akciách. Ostatných 17 akcií bolo realizovaných inými investormi, z ktorých najväčším bol Bytový podnik Bratislava I.
V uvedenom období bolo do Štátneho zoznamu nehnuteľných kultúrnych
pamiatok zapísaných ďalších 110 objektov a dva bloky domov, čím sa zvýšil
počet nehnuteľných pamiatkových objektov v Bratislave na 815.
Napriek vynaloženému úsiliu v 7. päťročnici pri obnove pamiatok bolo
treba počítať so zvýšeným tempom záchrany najmä historického jadra ešte na
začiatku 8. päťročnice. Preto Národný výbor m. Bratislavy (Národný výbor
hl. mesta SSR Bratislavy – NVB – pozn. red.) zabezpečil prostredníctvom
MSPSOP vypracovanie koncepcie obnovy, v ktorej rastie počet obnovených
objektov v rokoch 1986 – 1990 v rozsahu a objeme.
Koncepcia obnovy historického jadra bola orientovaná predovšetkým na
jeho pamiatkové objekty a tiež na celok, ktorý je narušený. Jeho stavebno-technický stav bol predmetom skúmania v rokoch 1982 – 1983, pričom boli jednotlivé objekty rozdelené do piatich kvalifikačných stupňov:
1. v dobrom stave		
43 % 119 objektov
2. čiastočne narušených 35 %	  97 objektov
3. podstatne narušených 11 %	  31 objektov
4. v dezolátnom stave	  6 %	  17 objektov
5. v rekonštrukcii		  5 %	  14 objektov
					
270 objektov
Pri výbere objektov na obnovu boli okrem technickej hodnoty vzaté do
úvahy aj pomery vo vzťahu k zákonu o pamiatkach, t. j. ich vhodnosť, prípadne
nevhodnosť využívania. Nezabudli sme ani na amortizáciu, z ktorej zákonitosti sa dá usúdiť, že objekty z jedného do druhého stupňa prejdú približne za
16 rokov. To má značný vplyv na potrebu stavebných kapacít, vyjadrený vo
finančných hodnotách podľa jednotlivých kategórií. Ak u dobrého stavu údržba
je postačujúca a pri čiastočne narušených možno závady odstrániť ešte v rámci
údržby, pri ostatných stupňoch sú nevyhnutné stavebno-technické zásahy až na
úrovni pamiatkovej obnovy.
Tomuto sme podriadili ďalší vývoj prípravných a koncepčných prác. Jeden
z najdôležitejších podkladov pre obnovu bol územný projekt, ktorý bol schválený radou Národného výboru m. Bratislavy ešte v roku 1977. Jeho pôsobnosť
bola len v polohe územno-plánovacej, preto ho bolo treba rozpracovať do
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detailnejších podkladov, ktoré sme nazvali Rozpracovanie územného projektu
zóny do podrobnejšej mierky. Tento materiál predstavuje dnes neodmysliteľnú
súčasť podkladov pre pamiatkovú a investorskú prípravu obnovy. Okrem toho
boli vykonané rozbory:
•
•
•
•
•

stavebno-technického stavu blokov
technickej infraštruktúry
dopravy
procesu obnovy
oslnenia

Ďalej bolo historické jadro vyhodnotené z hľadiska:
•
•
•
•
•
•

ekológie
sociológie
funkcií
širších vzťahov
zelene
funkčného využitia

Bol zameraný súčasný stav v mierke 1 : 200 a pred skončením je zameranie
v mierke 1 : 50, ktoré je potrebné pre účely pamiatkovej starostlivosti a po doplnení aj pre investorskú prípravu obnovy.
Veľmi dôležitou úlohou pri plánovaní a zabezpečovaní prípravy obnovy boli
aj analýzy a rozbory z hľadiska etáp vývoja mesta v rozsahu potrebnom pre
predprojektovú a projektovú prípravu. Podarilo sa nám zabezpečiť pamiatkový
prieskum pre usmerňovanie a koordinovanie obnovy vypracovaním a vydaním
programov pamiatkových úprav. Dnes môžeme povedať, že máme vypracované
tieto materiály na celé obdobie 8. päťročného plánu vrátane rezerv.
Jednou z najpodstatnejších potrieb na obnovu sú stavebné kapacity, ktoré nie
sú, a tie, ktoré sú, sú prísne strážené. Vďaka pochopeniu politických a štátnych orgánov, dodávateľskej sféry Ministerstva stavebníctva SSR, Národného výboru m.
Bratislavy a Západoslovenského kraja i výrobných družstiev SSR sa podarilo pre
Bratislavu získať kapacity v objeme 470 miliónov korún na 8. päťročnicu takto:
Bratislavský stavebný podnik, n. p.		
260 mil.
Podniky Ministerstva stavebníctva SSR
140 mil.
Výrobné družstvá				  50 mil.
Podniky Západoslovenského KNV		  20 mil.
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Neoddeliteľnou súčasťou kapacít sú aj finančné prostriedky, ku ktorým bolo
prijaté uznesenie Predsedníctva vlády SSR č. 43 z roku 1984, ktoré ukladá
Národnému výboru m. Bratislavy zabezpečiť v spolupráci s Ministerstvom
financií SSR už od roku 1986.
Projektovú dokumentáciu spracúva pre plánovanú obnovu Stavoprojekt
Bratislava ako generálny projektant mestskej pamiatkovej rezervácie v objeme
4,5 – 6 miliónov Kčs ročne, pričom z prostriedkov Národného výboru sa uvažovalo na celú 8. päťročnicu 25 mil. Kčs.
Meračské práce, potrebné pre obnovu, vykonáva Geodézia v ročnom objeme
700 tis. Kčs a Stavoprojekt v objeme 500 tis. Kčs. Na túto činnosť sme plánovali finančné prostriedky v objeme 6 mil. Kčs, z rozpočtu Národného výboru m.
Bratislavy a zdá sa podľa doterajších skúseností, že budú dostačujúce.
Umelecko-historické, archeologické a architektonické výskumné práce
pre obnovu pamiatok si zabezpečujú investori u odborných organizácií a časť
vykonáva MSPSOP vlastnými silami v rozsahu kapacít, ktoré sú pre tento účel
vybudované. Ostatné výskumy a prieskumy stavebno-technického charakteru
sú zabezpečované u odborných organizácií najmä u generálneho projektanta.
Na tieto výskumy sme v pláne uvažovali s objemom vo výške 2,5 mil. ročne na
celú ôsmu päťročnicu.
Reštaurátorské práce zväčša zabezpečujeme prostredníctvom Štátnych
reštaurátorských ateliérov v objeme troch miliónov korún ročne. Počítame
aj s výrobnými družstvami v objeme 2,5 mil. ročne. Považovali sme za
potrebné v pláne Národného výboru m. Bratislavy na tieto účely rezervovať
25 mil. Kčs na roky 8. päťročnice. V materiáloch plánu, ktorý bol súčasťou
prerokovávania orgánmi vlády SSR a Národného výboru, sme uvažovali
s interiérmi ako súčasťou obnovy s plánovaním, ktorých je treba začať už
v prípravných a projekčných prácach. Mali sme tu na mysli koncepčnú jednotu obnovy v zmysle zásad etiky a logiky, to znamená, že každý projektant,
ktorý sa obnove pamiatok upísal, musí dopracovať svoje dielo až do detailu,
či už ide o dizajn alebo výtvarné diela. K tomuto sa žiada povedať, že mnohí
projektanti sú mladí a teda ich skúsenosti sú tiež na tomu zodpovedajúcej
úrovni. Treba im preto z pozície vedúcich a starších projektantov venovať
pozornosť tak, aby všetky práce vykonávané projektovými organizáciami
mali takú hodnotu a kvalitu, ktorá je a bude priamo úmerná socialistickej
projekcii aj v interiérovej tvorbe.
Celkový objem prác na interiéry sme na roky 8. päťročnice plánovali v objeme 28 miliónov korún v združených prostriedkoch, čo sa nám zdalo v období
vzniku koncepcie obnovy historického jadra primerané.
Obnova pamiatkových objektov v historickom jadre bez rekonštrukcie technickej infraštruktúry by nebola komplexnou. Je známe, že aj táto je v Bratislave
vo veľmi zlom stave. Nevyhli sme sa tomu, aby sme aj ju vzali do komplexnosti
obnovy. Dnes je stav taký, že sa postupne začína s jej investorskou prípravou.
Podľa dovtedajších predpokladov na rekonštrukciu technickej infraštruktúry
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bolo treba objem v rozsahu asi 90 mil. Kčs. Zdá sa, že tento nebude postačovať
a zvlášť vtedy nie, ak sa pristúpi k technicky náročnejším riešeniam.
Z uvedeného vyplýva, že pred nami stojí úloha realizovať obnovu historického jadra Bratislavy v rokoch 1986 – 1990 v objeme 470 mil. Kčs a celkových
prác v rozsahu 528 mil. Kčs. Rada Národného výboru m. Bratislavy na svojom
rokovaní 19. augusta 1986 prerokovala kontrolnú správu o plnení harmonogramu obnovy na 8. päťročnicu a konštatovala, že obnova historického jadra
už v prvom roku päťročnice nepokračovala podľa vypracovaného a prijatého
harmonogramu, čo môže mať dopad na celkové spomalenie obnovy objektovej
sústavy. Táto obnova však neunesie žiadny časový odklad, pretože technický
stav objektov to neumožňuje. Preto už dňa 28. októbra 1986 rada Národného
výboru m. Bratislavy na návrh odboru kultúry Národného výboru m. Bratislavy
prijala opatrenia na zvýšenie úrovne riadiacej práce investora v procese obnovy
historického jadra v Bratislave nasledovne:
• Dodržiavať koncepciu obnovy a rekonštrukcie historického jadra;
• Zachovať zásadu, aby nedošlo k ďalšiemu vyľudňovaniu mestskej pa-

miatkovej rezervácie;

• Objem 470 mil. korún považovať za spodnú hranicu potrebnú pre nevy•

•

•
•
•

•

hnutnú obnovu historického jadra;
Do osobnej hmotnej zainteresovanosti riaditeľov MSPSOP
a Bratislavského stavebného podniku, n. p., ako aj ostatných pracovníkov,
ktorí sa na obnove podieľajú, určiť ročný objem za jeden z rozhodujúcich
ukazovateľov;
Prikročiť ihneď k aktivizácii stavebno-dodávateľských zložiek pridružených výrob jednotných roľníckych družstiev, štátnych majetkov a iných
organizácií sídliacich v meste a získať ich pre obnovu historického jadra;
Zlepšiť kontrolnú činnosť investora, ako aj jeho odbornú kvalifikáciu vo
vzťahu k projektantovi, štátnej správe a dodávateľským organizáciám;
Urýchlene ukončiť rozostavané objekty podľa poradia: Jiráskova
(Ventúrska) 9, Wolkrova (Biela) 6, Uršulínska 11;
Zvýšiť pracovnú morálku na všetkých stupňoch činnosti od investora
a dodávateľa až po výkonný orgán štátnej správy, či už zo sféry kultúry,
stavebného podniku alebo iného, ktorý sa na obnove priamo zúčastňuje;
Zabezpečiť v Bratislavksom stavebnom podniku, n. p. možnosť vykonávať odborno-remeselné práce, ktorých kapacita u iných dodávateľov nie
je dostatočná a finančne náročná.

Na urýchlenie obnovy historického jadra Národný výbor hlavného mesta
SSR Bratislavy okrem uvedených kapacít zabezpečil aj možnosti realizovať
obnovu zahraničným dodávateľom. Prostredníctvom Polytechny sa mu podarilo dohodnúť a uzavrieť kontrakt s Poľskou ľudovou republikou s organizáciou PKZ Štetín, ktorá už odovzdala krásny objekt na Jiráskovej (Ventúrskej)
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ulici č. 18 a pred dokončením je objekt na Uršulínskej č. 6. Ťažiskom prác je
pamiatková obnova Primaciálneho paláca.
Na seminári, ktorý pripravila MSPSOP pod názvom „Mestská pamiatková rezervácia Bratislava v minulosti a dnes“ a ktorého cieľom bolo preveriť
skutočnosti vo vzťahu k obnove historického jadra a celej rezervácie, účastníci
konštatovali, že je treba sústrediť pozornosť na údržbu pamiatkových objektov,
ktorá by zamedzovala potrebu nákladných rekonštrukcií; účastníci seminára
odporúčali:
• aby bolo uložené pod prísnymi sankciami všetkým správcom a užívate-

•
•

HISTÓRIA ORGANIZÁCIE

•

•

•
•

ľom pamiatkových objektov na území Mestskej pamiatkovej rezervácie
vykonávať ich pravidelnú údržbu;
aby bola venovaná zvýšená pozornosť kontrole a štátnemu dohľadu nad
vykonávaním povinnosti správcov a užívateľov pri pravidelnej údržbe;
aby predložený plán na obnovu historického jadra bol pravidelne vypracovávaný do ročných plánov, ktorými bude spresňovaný a prispôsobovaný časovým možnostiam a potrebám v ochrane a záchrane pamiatkových objektov;
aby boli včas zabezpečené stavebné, technické a iné výskumy
a prieskumy, ktoré sú pre projektový proces obnovy pamiatok
nevyhnutné;
aby spolu s obnovou objektovej sústavy bola realizovaná aj rekonštrukcia
technickej infraštruktúry, čo je treba vecne, objemovo a časovo investorsky koordinovať;
aby bola zabezpečená primeraná osveta a zrýchlená činnosť vo vzťahu
k plneniu poslania pamiatok v spoločnosti;
aby boli pamiatky chápané ako neopakovateľné hodnoty kultúrno-spoločenského vývinu, na ktoré nemôžu byť aplikované všetky ustanovenia
vypracované a prijaté pre investičnú výstavbu.
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Uvedené odporúčania účastníkov seminára boli v máji 1987 zaslané zainteresovaným orgánom a organizáciám mesta na realizovanie.
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Abstrakt Príspevok z pera niekdajšej riaditeľky organizácie Ing. arch.
Jany Husárovej (1996 – 2004) je venovaný najturbulentnejšiemu obdobiu,
keď sa Mestská správa pamiatkovej
starostlivosti a ochrany prírody transformovala na Mestský ústav ochrany
pamiatok, ktorý si hľadal svoju
platformu v štruktúrach meniacej sa
štátnej správy.
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V čase prelomového roku 1989 bola naša pamiatková organizácia v pozornosti vedenia Bratislavy. Doznievalo napätie okolo samizdatu Bratislava
nahlas, ktorého nosnými spoluautormi boli aj pracovníci Mestskej správy
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (MSPSOP), zároveň vrcholili
prípravy na realizáciu tzv. Kráľovskej cesty obnovujúcej parter korza, a na
budovanie podzemných kolektorov v citlivých častiach komunikácií v historickom jadre mesta. Na pokyn vedenia mesta museli pracovníci „prejaviť dôveru“
vtedajšiemu riaditeľovi organizácie Ing. Emilovi Labudovi, čo sa aj stalo.
Hoci nebol odborník v oblasti pamiatkovej ochrany, všetci sme si ho vážili
pre jeho korektný vzťah k našej práci i k nám pracovníkom. Napriek tomu bol
Ing. E. Labuda odvolaný a vedením ústavu bol poverený Ing. Pavol Vitkovský.
Jeho pôsobenie končilo vypísaním konkurzného konania na obsadenie miesta
riaditeľa, ktorým sa stal Ing. arch. Andrej Petrek.
Toto sa dialo v roku 1990, keď MSPSOP čakali turbulentné zmeny – bola
delimitovaná na tri samostatné subjekty: ochrana prírody prešla priamo pod
štátnu správu, z investičnej zložky vznikol PAMING a z výskumno-metodického úseku bol zriadený Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave (ďalej
MÚOP).
V januári 1991 vznikla štátna správa, ktorá členila územie Slovenska na 38
okresov a im prislúchajúce obvodné úrady. Obvodné úrady tvorili prvý stupeň
a okresné úrady druhý stupeň riadenia. Práca obvodného úradu spočívala vo
vydávaní záväzných stanovísk v oblasti pamiatkovej starostlivosti. Okresný
úrad mal v kompetencii aj odvolania voči záväzným stanoviskám. Na čele
referátu kultúry okresného úradu s právnou subjektivitou bol Ing. arch. Vladimír
Kokolevský, pôvodne pracovník MSPSOP. Mal právo vyhlasovať pamiatkové
zóny na území celej Bratislavy. To aj využil a vyhláškou č. 1/1992 bola vyhlásená pamiatková zóna Bratislava – centrálna mestská oblasť, Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Lamač. Zároveň bola touto vyhláškou potvrdená platnosť
vyhlásení pamiatkových zón Bratislava-Devínska Nová Ves (vyhlásená nariadením Národného výboru mesta Bratislavy (NVB) s účinnosťou od 1. apríla 1990),
Bratislava-Vajnory a Bratislava-Záhorská Bystrica (vyhlásené nariadením NVB
s účinnosťou od 1. decembra1990). Tému „pamiatkové zóny“ ešte spomeniem.
Veľmi skoro po nadobudnutí platnosti reštitučného zákona sa o svoje vlastnícke práva ozvali bývalí majitelia objektu na Nálepkovej (Panskej) ulici 17,
kde sme sídlili. Nekompromisne žiadali uvoľnenie objektu v krátkom čase. Náš
riaditeľ pohotovo rokoval s vtedajšou starostkou Starého Mesta Miloslavou
Zemkovou o získanie objektu na Uršulínskej ulici 9, ktorý sa po mnohých
rokoch výskumu a stavebnej obnove, pripravoval pre pracovníkov Obvodného
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podniku bytového hospodárstva Bratislava I. Tento pôvabný renesančno-barokový meštiansky dom nám bol nakoniec pridelený, no v roku 1991 nás čakalo
„dobrodružné“ obdobie. Keďže vlastníci objektu na Nálepkovej (Panskej)
ulici 17 boli naozaj netrpezliví, absolvovali sme sťahovanie do „prechodného
ubytovania“ v bytovom dome na Zámockých schodoch 1. Týždne sme balili
a následne vybaľovali spisovú agendu, dokumentáciu, knižnicu, fotokomoru
a nespočetné nálezy a dokumenty oddelenia archeologického výskumu. Jedného
dňa sme vďaka poruche na kanalizácii našli nálezy a spisovú agendu plávať
v splaškoch. Bola to nezabudnuteľná brigáda…
Naše nové pracovisko, ktoré sa nám stalo „útulkom“ takmer na dva roky, bol
bytový dom, ktorý doteraz tvorí jednu z dominánt podnože hradného kopca
a na štítovej stene sa donedávna pýšil nápisom „Bratislava – mesto mieru“.
Keďže sme v pôvodne malých bytoch nemali všetci miesto na pracovný
stôl a stoličku, stálu pracovnú dobu v ústave mali iba riaditeľ, sekretárka,
námestníčka riaditeľa a archeológovia (tí boli často v teréne a svoje nálezové
správy mohli písať iba na pracovisku). V pondelok a v stredu sme boli všetci
k dispozícii v „kanceláriách“, inak zamestnanci pracovali v teréne a doma. Na
prvom podlaží bola riaditeľňa a sekretariát, na druhom podlaží som sedela ja a tí
kolegovia, ktorí mali dohovorené konzultácie, alebo potrebovali písať vyjadrenia. Dodnes si pamätám, že spisovú agendu a dokumentácie sme mali uložené
vo vani v kúpeľni bývalého bytu – je celkom reálne, že vo vani bytu husľového
virtuóza Aladára Móžiho, ktorý v dome býval.
Aj v mojom príspevku chcem zdôrazniť, že okrem iných odborných podkladov s dlhodobejšou prípravou (výskum, analýzy a metodické pokyny) našou
každodennou činnosťou bolo vydávanie vyjadrení ako podkladov k záväzným
stanoviskám. Tie boli súčasťou dokladov k vydaniu územných rozhodnutí
a stavebných povolení. Prakticky sme sa dotýkali všetkých stavebných zásahov
na kultúrnych pamiatkach, ale i novostavieb v pamiatkovej rezervácii a pamiatkových zónach Bratislavy. Mali sme prehľad o takmer každej stavebnej činnosti
na kultúrnych pamiatkach a v pamiatkovo chránených územiach.
V tomto období oddelenie výskumu a metodiky, okrem už spomínanej
bežnej agendy, najviac zamestnávala príprava vyhlásenia pamiatkových zón
(ďalej PZ) Bratislavy. Neskromne konštatujem, že náš ústav mal spracované
(výskum + metodiku) prvé návrhy na vyhlásenie PZ ešte v rokoch 1988 – 1989.
Konkrétne PZ Devínska Nová Ves som veľmi nesmelo, s morálnou podporou
riaditeľa Labudu, odprezentovala na zasadnutí Rady NVB. V čase „revolúcie“
sa konal odborný seminár na Bárdošovej ulici, kde som uvádzala výsledky
výskumu budúcich PZ Rača a Vajnory. Vtedy ma počúval iba architekt Ivan
Gojdič, ostatní sledovali dianie mimo, pretože „vonku“ sa formovali naše súčasné dejiny.
O tom, že sme boli priekopníci v oblasti ochrany území, nasvedčuje i fakt,
že na československej konferencii o pamiatkovej starostlivosti v Úštěku

26

v roku 1990 sme sa prezentovali už spracovaným materiálom na vyhlásenie
PZ Devínska Nová Ves. Českí kolegovia s uznaním priznali, že pamiatková
ochrana nadobudla nové dimenzie.
Nakoniec boli pamiatkové zóny vyhlásené Okresným úradom Bratislava už
spomínanou vyhláškou č. 1/1992.
Nemôžem v tejto súvislosti pozabudnúť na osobnosť pôsobiacu na našom
ústave, doc. Ing. arch. Annu Schwaczovú, CSc., ktorá sa v rokoch 1978 až
1984 intenzívne venovala práve ochrane pamiatkových zón na oddelení metodiky. Bola to ona, ktorá podnietila a odborne viedla vypracovanie Generelu
záujmov štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody na území hl.
mesta SSR Bratislavy. Tento materiál mal byť podkladom pre tvorbu územného
plánu s cieľom zachovať hodnoty území a solitérov v súčasnom i budúcom
živote mesta. Okrem územia v kontakte s mestskou pamiatkovou rezerváciou,
t. j. PZ Centrálna mestská oblasť, išlo o zóny bývalých obcí, neskôr pripojených
k Bratislave, robotnícke štvrte, technické pamiatky a ich areály, architektúru
19. a začiatku 20. storočia, ale i novodobé sídelné celky (Nová doba, Unitas,
Ružová dolina…). Mnohé sa kvôli zdĺhavým postupom a nepochopeniu nedostali ani do štádia pripomienkového konania.
2. decembra 1990 bola podpísaná Dohoda o prenesení zriaďovateľskej
funkcie z Ministerstva kultúry SR na hlavné mesto SR Bratislavu. Dohodu
podpísal zo strany ministerstva minister Ladislav Snopko a zo strany hlavného
mesta primátor Peter Kresánek. Táto dohoda bola po piatich rokoch pôsobenia
ústavu napadnutá inšpekciou Ministerstva kultúry SR. List primátorovi (mimochodom list bol doručený kuriérom v obálke bez adresy, v nej bola iba prvá
strana originál, ostatné dve boli kópie vrátane podpisu ministra Ivana Hudeca.
List bol adresovaný na meno Jozef Kresánek a v texte sa objavil názov nášho
ústavu ako Mestský úrad pamiatkovej starostlivosti). Na inšpekciu ministerstva,
kde bol generálnym riaditeľom Sekcie krajiny a pamiatok Ing. arch. Ivan Móro,
CSc., bolo v jednom liste priveľa chýb. Inšpekcia Ministerstva kultúry SR (MK
SR) vykonala v januári a februári 1996 previerku výkonu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti na Obvodnom úrade Bratislava I. Konštatovala, že „vznikajú
problémy v rôznych oblastiach pôsobenia MÚOPu“, ako sú nedostatočné, resp.
„protirečivé podklady pre záväzné stanoviská štátnej správy“, pričom „prekračoval svoje kompetencie privlastňovaním si právomoci štátneho orgánu“.
Primátor stručne a vecne reagoval na tento pokus o zneváženie odbornosti
ústavu. Okrem konštatovania, že „Medzi MÚOPom a Obvodným úradom BA
nedošlo počas ich spolupráce k žiadnym kolíziám, naopak, ich spolupráca je
nadštandardná a dá sa povedať, že v porovnaní so situáciou mimo Bratislavy,
až vzorová“, uviedol, že: „MÚOP a predtým MSPSOP, počas svojej pôsobnosti
vychoval rad kvalitných odborníkov v oblasti pamiatkovej starostlivosti, ktorí
zohľadňujú osobité postavenie Bratislavy v kontexte Slovenska stanovením prísnejších ochranárskych kritérií, ako aj v snahe zmierniť dôsledky nesmiernych
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strát kultúrnych hodnôt spôsobených v období uplynulých 40 rokov.“ Táto
odpoveď potešila všetkých pracovníkov i priaznivcov nášho ústavu a v tomto
duchu, myslím, povesť našej inštitúcie zotrváva dodnes.
Hlavný inšpektor Pamiatkovej inšpekcie MK SR Dr. Vincent Kašík, CSc.
odporučil generálnemu riaditeľovi Sekcie krajiny a pamiatok zrušiť Dohodu
o prenesení zriaďovateľskej funkcie z MK SR na hlavné mesto SR z 2. decembra 1990 a MÚOP presunúť ako organizačnú zložku do pôsobnosti ústrednej
organizácie štátnej pamiatkovej starostlivosti – Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. Navrhovanú štrukturálnu zmenu odporučil
realizovať k 1. júlu 1996.
1. augusta 1996 Opatrením MK SR bolo poverené pôsobnosťou v úseku
štátnej pamiatkovej starostlivosti na území hl. mesta Regionálne stredisko
Pamiatkového ústavu v Bratislave (predchodca dnešného Krajského pamiatkového úradu Bratislava). Nasledovala čulá korešpondencia medzi mestom a ministerstvom, v ktorej sa primátor neustále domáhal prinavrátenia kompetencií
hlavnému mestu a MÚOPu v oblasti výkonu štátnej pamiatkovej starostlivosti.
(V tom čase MÚOP pracoval na území mesta takmer 30 rokov.) Jeho snaha
nebola márna, pretože 1. decembra 1998 vyústila do podpísania dohody medzi
MK SR a hlavným mestom, ktorá potvrdila platnosť pôvodnej dohody z decembra 1990. Opatrenie ministra Milana Kňažka s účinnosťou od 1. apríla 1999
odobralo kompetencie Regionálnemu stredisku Bratislava.
Toto všetko sa dialo počas nepretržitej „prevádzky“ nášho ústavu, keď sme
sa stihli sťahovať na Uršulínsku ulicu č. 9, náš riaditeľ Andrej Petrek sa stal
v roku 1995 hlavným architektom mestskej časti Staré Mesto a ja som bola
poverená vedením organizácie. Neskôr, keď Andreja Petreka zvolili za starostu
Starého Mesta, som bola menovaná za riaditeľku organizácie.
Ministerstvo kultúry SR približne v roku 1999 začalo pripravovať transformáciu Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti na Pamiatkový
úrad SR. Náš ústav neuspel v snahe udržať si kompetencie v polohe organizácie
štátnej pamiatkovej starostlivosti a po roku 2002 ostal už len v polohe odbornej
organizácie hlavného mesta SR Bratislavy. Primátor Andrej Ďurkovský nebol
dôsledný v obhajobe nášho ústavu voči Ministerstvu kultúry SR, ani voči vedeniu Pamiatkového úradu SR.
Záverom chcem napísať, aspoň za seba, že náplň našej práce bola, aj podľa
priznania bývalých kolegov, i náplňou nášho života. Znie to pateticky, ale skutočnosť, že sa stretávame „starí“ i súčasní MÚOPáci doteraz, je toho dôkazom.
Témou našich stretnutí nie sú iba úsmevné spomienky na paradoxné situácie,
či zážitky z terénnej práce. Často preberáme bývalé problémy, ale i úspechy
napriek prekážkam a niekedy i osobným obetám. To všetko sa dalo zvládnuť
vďaka tomu, že sme boli vždy súdržní, pozitívne naladení a žili sme bez závisti.
Tí, ktorí neboli nastavení v tomto duchu, v pamiatkarskej praxi dlho nevydržali.
Doteraz sa stretávam s ľuďmi z oblasti inžinieringu, projekcie i s investormi,
ktorí spomínajú, že k „mestským pamiatkarom“ nechodili s obavami a strachom
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o svoje projekty, ale išlo o tvorivý dialóg so snahou posunúť problém k úspešnej realizácii. Aj s odstupom času je potrebné s trochou nadnesenia povedať, že
„pamiatkarčina“ nie je iba zamestnanie, ale okrem poznania a často i dobrodružstva, je to aj nadšenie a snaha o zachovanie pamäti našej kultúry.
Poznámka

Na obsahu príspevku sa podieľal aj Vladimír Kokolevský.
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vyprofiloval na špecializované pracovisko hlavného mesta SR Bratislavy
v oblasti ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva Bratislavy.

30

V roku 2002 vstúpil do platnosti pod číslom 49/2002 nový zákon o ochrane
pamiatkového fondu, ktorý platí v znení neskorších úprav až dodnes. Zákon
priniesol oproti starému podstatnú zmenu v tom, že boli ustanovené pamiatkové
úrady ako orgány špecializovanej štátnej správy. Osem prvostupňových krajských úradov bolo vložených pod Pamiatkový úrad SR s celoslovenskou pôsobnosťou. Tieto úrady pokryli územne aj metodicky celú pamiatkovú oblasť a dovtedajšie odborné stanoviská našej pamiatkovej organizácie už neboli potrebné.
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave (MÚOP) musel na túto zmenu
legislatívy zareagovať. Krajské úrady mali rozhodovaciu a metodicko-usmerňovaciu právomoc, nemali však možnosť vykonávať pamiatkové výskumy. Preto
sa na MÚOPe ťažisko činnosti začalo presúvať na výskumnú oblasť, v ktorej
mali naši odborní pracovníci bohaté skúsenosti. Malo to dopad aj na štruktúru
organizácie – oddelenie výskumu a oddelenie archeológie boli personálne posilnené, zatiaľčo oddelenie štátnej pamiatkovej starostlivosti bolo zrušené. Agenda
tohto oddelenia sa kryla s metodicko-usmerňovacou náplňou činnosti Krajského
pamiatkového úradu Bratislava, preto sa stala prebytočnou.
Legislatívna zmena nastala aj v oblasti výskumnej činnosti. Túto mohli
podľa nového zákona vykonávať iba osoby s osobitným osvedčením, pričom
kandidát musel zložiť skúšky a preukázať schopnosť realizovať pamiatkový
výskum. Osvedčenia sa vydávali v kategóriach: urbanisticko-historický výskum,
umelecko-historický výskum, architektonicko-historický výskum a archeologický výskum. Keďže tri prvé výskumy boli viazané iba na fyzickú osobu, nemohla ich už žiadna organizácia vykonávať bez konkrétnych výskumníkov, iba
z titulu svojho pamiatkového zamerania. Odborní pracovníci MÚOPu získali
potrebné osvedčenia veľmi rýchlo a ľahko vzhľadom na svoju dlhoročnú prax.
A nielenže ich získali, ale časom sa niektorí z nich stali členmi odborno-metodickej komisie pri Pamiatkovom úrade SR, či už v oblasti archeologickej alebo
architektonickej. Dlhodobo a stabilne sa v našom ústave vykonávali aj archívno-historické výskumy, ktoré boli pre nás povinnou súčasťou každého pamiatkového výskumu, aj keď sa paradoxne nedostali do nového zákona z roku 2002
ako samostatný druh výskumu. V tomto bol MÚOP popredu pred inými pamiatkovými subjektmi a treba povedať, že trend interdisciplinárnej spolupráce
odborníkov rôzneho zamerania pochádzal ešte z čias Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti (MSPS), kde ho presadzovala dlhoročná vedúca výskumného
útvaru pani architektka A. Schwarczová. Vďaka spolupráci a skúsenostiam sa
mohli odborní pracovníci MÚOPu pustiť do takých náročných a zložitých projektov, akými bol komplexný výskum areálu Starej radnice a Apponyiho paláca
od roku 2005, urbanisticko-historický výskum pamiatkovej zóny centrálnej
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mestskej oblasti (CMO) Bratislava v rokoch 2005 – 2006, archeologický
výskum areálu Bratislavského hradu od roku 2009 alebo obhliadkové výskumy
a pasporty všekých bratislavských historických cintorínov.
Mestský ústav ochrany pamiatok bol do roku 1995 rozpočtovou organizáciou hlavného mesta, čo v praxi znamenalo, že zriaďovateľ mu hradil rozpočet
v plnej výške. Vzhľadom na fakt, že v 90. rokoch sa veľmi výhodne rozbehla
výskumná činnosť ústavu a bolo možné získať navyše financie od zmluvných
partnerov, stala sa rozpočtová forma brzdou nášho ekonomického rastu. Naše
ekonomické oddelenie preto iniciovalo zmenu formy financovania organizácie z rozpočtovej na príspevkovú. Tento krok umožňoval ponechať si výnosy
z výskumnej činnosti pre vlastné potreby, čo bolo výhodné pre organizáciu
ako celok a aj pre jej zamestnancov. Zriaďovateľ hradil organizácii už len zmenšený príspevok a na zvyšok si musel ústav zarobiť sám. Tento model fungoval
niekoľko rokov veľmi dobre, ale časom začala narastať konkurencia hlavne
v oblasti archeologických výskumov a výnosy nám začali klesať. Z roka na rok
bolo stále ťažšie získať väčšie zákazky na výskumy, a tak jedinou cestou bolo
zredukovať počet pracovníkov na minimum. Znižovanie stavu sa najviac dotklo
metodických oddelení, ekonomického oddelenia a fotolaboratória. Týmto krokom sa podarilo ekonomickú situáciu v organizácii stabilizovať tak, že pri počte
15 zamestnancov sme dokázali dosahovať každoročne vyrovnaný rozpočet.
Po roku 2000 sa postupne šírili aj technologické inovácie, ktoré mali vplyv
na systém koordinácie a prepojenia. Práca na osobnom počítači sa stala samozrejmosťou a prepojením jednotlivých pracovísk elektronickou sieťou došlo
k lepšej a efektívnejšej výmene informácií. Podiel e-mailovej korešpondencie
na celkovom objeme pošty sa zväčšoval a zmenil sa tým aj systém práce jednotlivých pracovníkov. Došlo k redukcii na pozícii sekretárok a zároveň sa zlepšovala technická vybavenosť jednotlivých pracovísk (tlačiarne, skenery). Prvých
tridsať rokov existencie organizácie bolo v znamení čiernobielych fotografií,
ktoré sa spracúvali klasickým spôsobom na našom fotooddelení. Vďaka novej
technológii digitálnej fotografie došlo ku zmenám aj v tejto oblasti. Odborní
pracovníci začali vo veľkom používať digitálne fotoprístroje, čím sa čiernobiela
fotografia stala technologicky zastaralou a fotoodelenie zaniklo.
Jednou z najväčších výziev v urbanisticko-historickej oblasti bol pre našu organizáciu výskum pamiatkovej zóny centrálna mestská oblasť Bratislava, ktorej
veľkosť dosahovala takmer rozmery plochy Starého Mesta. Naši pracovníci už
v minulosti robili urbanisticko-historické analýzy pamiatkových zón, ale vždy
išlo o menšie územia s menšou koncentráciou pamiatkových hodnôt. Táto zóna
bola vyhlásená od roku 1993, ale neboli na ňu vypracované zásady ochrany
územia. Na podnet mestskej časti Staré Mesto sme boli poverení vypracovaním
týchto pokynov, ktoré mali slúžiť ako pamiatkový podklad pre realizáciu územných plánov na zonálnej úrovni. Do tohto náročného projektu boli zapojení
všetci naši odborní pracovníci a keďže záber bol široký, oslovili sme aj externých spolupracovníkov. V prvej etape bolo treba prejsť stovky objektov a urobiť
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desiatky analýz, aby bol zachytený reálny stav územia s jeho urbanistickými,
historickými a architektonickými hodnotami. V ďalšej etape sa modelovalo grafické zachytenie nadobudnutých poznatkov od najstarších čias (pripravili naši
archeológovia), cez novovek až po súčasnosť (pripravili metodici a oddelenie
výskumu). Vznikol tak komplexný obraz o stave a hodnotách riešeného územia,
na základe ktorého bolo možné zodpovedne vypracovať návrhovú časť urbanisticko-historického výskumu pamiatkovej zóny.
Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (MSPSOP)
a neskôr Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave (MÚOP) boli organizáciami hlavného mesta, ktoré mali za úlohu plniť funkcie mesta vyplývajúce
z ustanovení pamiatkového zákona. Po roku 2002, od doby platnosti nového
pamiatkového zákona, to boli hlavne dve funkcie, ktoré boli prioritou našej
organizácie – evidencia pamätihodností a sochárska agenda (pomníky, pamätné
tabule a výtvarné diela vo verejnom priestore). Obe funkcie vyplývali z povinností obce, ako ich stanovil pamiatkový a stavebný zákon a naša organizácia
mala kapacity na to, aby sa ich ujala. Prípravy na vytvorenie Evidencie pamätihodností sa začali v roku 2006, keď sme začali zbierať historické podklady
k prvým položkám. Keďže išlo v rámci Bratislavy o pilotný projekt, bolo najprv
nutné vytvoriť systém vedenia evidencie a tiež spôsob jej schvaľovania orgánmi
mesta. Celá táto problematika bola prezentovaná na jednej z komisií kultúry
a ochrany historických pamiatok v roku 2007 a po jej schválení sa začala tvoriť
samotná evidencia. Prvá etapa evidencie – nehnuteľné pamätihodnosti –, bola
schválená mestským zastupiteľstvom v októbri 2009 a potom už nasledovali
v rýchlych krokoch aj ďalšie kapitoly evidencie – hnuteľné, nehmotné a zaniknuté položky. Dilema o vstupe mestských častí do evidencie bola politickou
dohodou vyriešená tak, že vznikli evidencie na dvoch úrovniach – mestské časti
si viedli svoju vlastnú evidenciu lokálnych pamätihodností a hlavné mesto SR
Bratislava malo svoju celomestskú evidenciu. Náš ústav bol poverený robiť
odborného garanta ako pre mestské časti, tak aj pre hlavné mesto. Evidencia
mala od začiatku charakter otvoreného systému, do ktorého sa mohli kedykoľvek vkladať nové položky. Celomestská evidencia s počiatočným počtom 224
položiek bola preto od roku 2011 pravidelne rozširovaná o nové aktualizácie až
do dnešného dňa, keď počet položiek dosiahol číslo 509.
Ďalšiu dôležitú agendu mesta predstavuje sochárska tvorba vo verejnom
priestore v podobe pomníkov, pamätných tabúľ a výtvarných diel. Naša organizácia sa už od svojho vzniku vyjadrovala k týmto témam a pôvodne (až do roku
1990) aj zabezpečovala ich výrobu a osadenie. Po vzniku ústavu sme sa venovali týmto témam už len po metodickej stránke, od prípadu k prípadu. Zlom
nastal v roku 2013, keď malo hlavné mesto odborne posúdiť predložený zámer
na osadenie pomníka sv. Cyrila, Metoda a Gorazda vo verejnom priestore.
Primátor Bratislavy vtedy vymenoval svoj poradný zbor – komisiu externých
expertov, aby predložený zámer posúdila. Komisia bola zložená podľa špeciálneho kľúča tak, aby v nej boli zastúpení odborníci z oblasti výtvarného
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umenia, teórie umenia, histórie a architektúry. Títo odborníci pochádzali (až
na dvoch) z vonkajšieho prostredia, aby tým bola zaručená ich nestrannosť
a objektívnosť. Komisia sa osvedčila a pokračovala ďalej vo svojej činnosti
aj v iných prípadoch pod názvom Komisia pre pamätníky a zásahy do vonkajšieho priestoru. Gestorom komisie sa stal náš ústav, ktorý zabezpečoval jej
fungovanie po organizačnej stránke. V ústave vznikla aj Koncepcia narábania
s pomníkmi, pamätníkmi, výtvarnými dielami a pamätnými tabuľami, ktorá sa
po schválení v Mestskom zastupiteľstve hl. mesta SR Bratislavy (ďalej mestské zastupiteľstvo) v septembri 2014 stala strategickým dokumentom hlavného
mesta v tejto oblasti a základným dokumentom pre prácu komisie. Poradný zbor
stále funguje, zasadá dva- až trikrát ročne a za toto obdobie prerokuje a zaujme
stanovisko k niekoľkým desiatkam problémov, podnetov a návrhov. Vyjadrenia
komisie slúžia ako podklad pre stanoviská hlavného mesta v tejto oblasti.
Po roku 2002 sa stal Krajský pamiatkový úrad Bratislava (KPÚ Bratislava)
tým orgánom, ktorý riadil pamiatkovú ochranu a vydával v tomto smere rozhodnutia. Naša organizácia sa v nadväznosti na to stala výskumným a odborno-metodickým pracoviskom, ktorej ťažisko činnosti sa posunulo na plnenie úloh
samosprávy. Hlavným predmetom nášho záujmu sa po roku 2002 stalo kultúrne
dedičstvo Bratislavy – špeciálne jeho výskum a pasportizácia. V oblasti kultúrneho dedičstva nás čakali dve veľké úlohy: v prvom rade hmotnú históriu nášho
mesta odhaliť a popísať, a v druhom rade ju spropagovať a poskytnúť verejnosti. Jednou z hlavných akcií, pri ktorej sme sa zaoberali históriou mesta, bola
pasportizácia mestských cintorínov. Cintoríny sú vo všeobecnosti považované za
pamäť každého mesta, každej obce. Nachádzajú sa v nich nielen osobnosti, ktoré
formovali za svojho života kultúrny a spoločenský život, ale aj hmotné artefakty (náhrobky), ktoré sú odrazom dobového vkusu a estetického cítenia. Naša
pasportizácia sa preto zamerala na významné osobnosti a na výtvarne zaujímavé
náhrobky. Každá takáto položka bola spracovaná aspoň v základných historických
črtách a bol k nej vypracovaný evidenčný list s fotografickou a grafickou prílohou. Najvýznamnejšie osobnosti a náhrobky z našich dvoch najstarších cintorínov
(Ondrejského a Kozej brány) boli zaradené do Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy ako doklad bohatej histórie mesta. Aby neostali poznatky
získané výskumom kultúrneho dedičstva vyhradené iba pre úzku skupinu odborníkov, náš ústav od počiatku svojej existencie zabezpečoval prezentáciu
kultúrneho dedičstva rôznymi formami – publikáciami, súťažami, výstavami
a prednáškami. Do roku 1989 sme vzhľadom na dostatok finančných prostriedkov
uplatňovali všetky tieto formy prezentácie a dá sa povedať, že zvlášť publikačná
činnosť (zborníky Pamiatky a príroda) a archeologické výstavy s katalógmi
(s presahmi do výtvarného umenia) boli veľmi úspešné a výpravné. Po roku 1990
došlo vzhľadom na finančné škrty k postupnému útlmu publikačnej a súťažnej
činnosti. Nedostatok prostriedkov sme po vstupe Slovenska do Európskej únie
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kompenzovali formou medzinárodných grantov, prostriedky sme ale čerpali aj
z finančných mechanizmov Ministerstva kultúry SR a Bratislavského samosprávneho kraja.
Je samozrejmé, že naša odborná činnosť po prijatí nového pamiatkového
zákona (2002) sa neobmedzovala iba na výskum a propagáciu kultúrneho
dedičstva Bratislavy. Ďalšou dôležitou oblasťou našej činnosti boli odborné
podklady k Územnému plánu Bratislavy (ktoré bolo treba každé dva roky
aktualizovať) a špeciálne podklady k územným plánom na zonálnej úrovni, ako
boli napr. Územný plán zóny (ÚPZ) Vajnory (2006), ÚPZ Šancová (2006), ÚPZ
Mudroňova (2006), ÚPZ Chalupkova (2007), ÚPZ Mierová kolónia (2016)
a ÚPZ Ľudová štvrť (2016). Pre samosprávu hlavného mesta, ako aj mestských
častí sme vypracovávali odborné stanoviská k projektom, ktoré sa týkali pamätihodností a národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve mesta. V spolupráci
s Pamiatkovým úradom SR sme v rokoch 2005 až 2007 pracovali na revízii
nehnuteľného pamiatkového fondu Bratislavy. S tým istým úradom spolupracujeme od roku 2008 až do súčasnosti na aktualizácii hnuteľného pamiatkového
fondu mesta, týkajúceho sa predovšetkým hodnotných cirkevných artefaktov
v kostoloch a kláštoroch. Naše oddelenie dokumentácie, napriek tomu že nejde
o archívne pracovisko, poskytuje permanentnú službu pre bádateľov, čo oceňujú
najmä študenti vysokých škôl technického zamerania (Fakulta architektúry STU;
Stavebná fakulta STU) alebo humanitného smeru (Filozofická fakulta UK).
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Abstrakt V príspevku je načrtnutý vývoj archeologického bádania
v Bratislave, ktorý postupoval od
zberateľských aktivít jednotlivcov, cez
budovanie špecializovaných školských
zbierok smerom k inštitucionalizovanej forme bádania a vzniku profesio
nálneho prostredia v podobe múzeí
a archeologického seminára na UK
Bratislava. Prierezovo sa spomínajú
výrazné osobnosti archeologického
bádania v Bratislave, neraz prekračujúce regionálne hranice a inštitúcie
garantujúce odbornosť a právny rámec
postavenia archeologického skúmania
v rámci platnej legislatívy. Príspevok
obsahuje prehľad najvýznamnejšej
literatúry výskumu Bratislavy.
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Vývoj archeologického bádania sa v Európe uberal viac-menej podobnou
cestou vo všetkých krajinách. Hoci sa archeológia považuje za pomerne mladý
vedný odbor, záujem a pamiatky hmotnej kultúry siaha hlboko do minulosti.
Predovšetkým renesancia obnovila záujem o antiku nielen vo filozofickej
rovine, ale významným spôsobom upútala a inšpirovala výtvarné umelecké
prostredie. Je pochopiteľné, že zberateľský záujem sa predovšetkým zameral
na antické umelecky hodnotné artefakty. Tie v zbierkach zberateľov dopĺňali aj
predmety úžitkovej hodnoty. Zo starších archeologických zbierok v Bratislave
musíme spomenúť numizmatickú zbierku mincí jezuitského kolégia z roku
1626, ktorá sa po zrušení rádu presunula do Budapešti (Pichlerová 1993a, 25).
Potreba systematizovať rozsiahle a neustále sa zväčšujúce zbierky vytvorila
predpoklad na tvorbu metodickej koncepcie triedenia nálezov. Funkciu zanietených zberateľov začali na seba preberať nové profesionálne inštitúcie – múzeá. Takto sa začali formovať základy novej vednej disciplíny – archeológie.
Vypracovaním trojdobej periodizácie dejín (kamenná, bronzová a železná doba),
zdokonalením porovnávacích metód a zavedením zásad stratigrafie v terénnej
prospekcii pri získavaní nových artefaktov zo zeme, sa archeológia v priebehu
druhej polovice 19. storočia etablovala ako samostatný vedný odbor. Vedecký
záujem klasickej archeológie ohraničený svetom antiky a starovekých civilizácií sa mohol rozšíriť o staršie obdobia ľudských dejín – prehistórie, teda
obdobia pred poznaním písma. Pri štúdiu klasickej archeológie sa vychádzalo
z lingvistickej analýzy historických prameňov antických autorov, čo ponechávalo archeológiu na okraji histórie. Záujem o odkrývanie zvyškov starovekých
a antických miest a výskum paleolitických jaskýň viedlo k ďalšiemu zdokonaľovaniu stratigrafických metód archeológie, čím sa archeológia definitívne
etablovala ako samostatná vedná disciplína.
Podobne ako v prípade inštitucionalizácie zberateľstva do podoby múzeí
sa verejný záujem o ochranu pamiatok a archeologických nálezov preniesol zo
sféry spoločenskej, priamo až do štátnej ochrany. V Rakúsku sa pamiatková
ochrana vykonávala prostredníctvom Centrálnej komisie pre výskum a zachovanie stavebných pamiatok so sídlom vo Viedni. Hoci pracovala bez samostatného pamiatkového zákona, legislatívne bola konštituovaná a riadená výnosmi
z rokov 1850, 1853, 1854 a 1874 (Ulbrichová 2002, 185). Od roku 1897
prevzal organizáciu archeologického výskumu v krajine Archeologický ústav
(Nejedlý 2002, 16 – 20).
V uhorskej časti monarchie stála na čele archeologického bádania
Archeologická komisia Uhorskej akadémie vied. V rámci nej významné
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postavenie zastával bratislavský rodák
Flóriš (Florián) Rómer (1815 – 1889),
pokladaný za otca uhorskej archeo
lógie. Bol najvýznamnejšou a vo
vedeckých kruhoch najvplyvnejšou
osobnosťou ranej etapy archeologického bádania v Bratislave. Od roku
1868 bol profesorom archeológie
na univerzite v Pešti, od roku 1869
kustódom archeologického oddelenia
Maďarského národného múzea (Polla
1996, 168). Ešte z čias jeho bratislavského pôsobenia pochádza prvá
archeologická topografia Bratislavy,
založená predovšetkým na zhodnotení a zozbieraní množstva zbierkových predmetov z rôznych zbierok
(Rómer 1865). Podstatnou mierou
sa v roku 1868 zaslúžil o založenie
bratislavského Mestského múzea
(dnes Múzeum mesta Bratislavy).
Predpokladá sa, že pri tejto príležitosti
múzeum od neho získalo svoje najstaršie archeologické zbierky (Plachá
2008, 43). V tomto období sa archeo
logické zbierky pomaly budovali
najmä vďaka darom súkromných zberateľov. Od roku 1889 sa múzeum dostalo pod vedenie Krajinského inšpektorátu múzeí a knižníc v Budapešti, čo
zabezpečovalo chod múzea a nákup
zbierok z príspevkov štátnej podpory
(Pichlerová 1993b, 22). Prvým riaditeľom Mestského múzea bol tridsať
rokov Jozef Könyöki (1829 – 1900).
Zaoberal sa hlavne obdobím stredoveku, predovšetkým mapovaním a popisom stredovekých hradov (Könyöki
1906), sakrálnej architektúre a histórii
umenia (Polla 1996, 185).
Ako korešpondujúci člen Krajin
skej komisie pre údržbu a evidenciu
umeleckých pamiatok vo Viedni
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sa venoval súpisu fondu umeleckých a architektonicko-historických
pamiatok Uhorska (Pichlerová
1993a, 22). Jeho prioritný záujem
o históriu umenia, ako aj nenaplnené
plány Archeologickej spoločnosti
Bratislavskej župy so založením
archeologického múzea, viedli
v Mestskom múzeu len k pomalému
budovaniu archeologických zbierok.

Poznatky archeologického bádania v ranom období posúvali dopredu
zanietení a ušľachtilí jednotlivci, ktorí
sa archeológii venovali ako záľube.
V Bratislave v druhej polovici 19. storočia existovali pomerne priaznivé
podmienky pre rozvoj archeologického bádania. Nachádzala sa tu
pomerne silná skupina nadšencov o archeológiu s viacerými zaujímavými
súkromnými zbierkami, ako napríklad
zbierka D. Schimka tvoriaca základ
zbierky evanjelického lýcea či zbierky
G. Rátha zo širšieho okolia Bratislavy
získané v roku 1874 Maďarským
národným múzeom v Budapešti alebo
zbierky E. Lanfranconiho či I. Feiglera
(Pichlerová 1993a, 27).
Početná skupina nadšencov archeológie bola impulzom k pomerne
skorému založeniu Archeologickej
spoločnosti Bratislavskej župy.
Činnosť spoločnosti sa však, žiaľ,
dlho orientovala len na teoretickú
činnosť, napriek mimoriadne priaznivým okolnostiam, ako aj existencii
odborného profesionálneho prostredia
v Mestskom múzeu či v početných
vzdelávacích inštitúciách s viacerými
významnými osobnosťami. Flóriš
Rómer počas pôsobenia na univerzite v Budapešti vypracoval zásady
metodiky terénneho výskumu. Aktívne
pôsobil v rámci medzinárodného
archeologického vedeckého bádania
(Polla 1993,169 – 170). Ďalšou výraznou osobnosťou bol Tivadar (Teodor)
Ortvay (1863 – 1916), historik pôvodom zo Sedmohradska. S Bratislavou
je neodmysliteľne spojený vďaka
svojmu monumentálnemu životnému
dielu viaczväzkových dejín Bratislavy,
postavených na podrobnej analýze

Tivadar Ortvay
(1843 – 19 16)
Flóriš Rómer
(1815 – 1889 )

Ágost Sötér
(1837 – 19 05)
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listín a dokumentov mestského archívu (Ortvay 1892, 1894, 1895, 1898,
1900, 1902, 1903, 1912). Ťažisko jeho
diela je postavené na štúdiu obdobia stredoveku. V rámci najstarších
dejín dopĺňa topografiu načrtnutú
F. Rómerom. Pozornosť venuje aj
prírodným pomerom, najstarším obdobiam praveku a všíma si význam keltského a rímskeho osídlenia. Dokladom
objektivity a nezaujatosti jeho práce je
skutočnosť, že v rámci lingvistického
rozboru pôvodu rôznych názvov mesta
a ich pôvodu, pozná a operuje aj s náz
vom Bra(ti)slava, ktorý odvodzuje
od pôvodného slovanského názvu
(Ortvay 1892, 47 – 48). V rokoch
1873 – 1875 bol kustódom archeo
logických zbierok v Maďarskom
národnom múzeu v Budapešti a od
roku 1875 bol profesorom archeológie
na Právnickej fakulte Alžbetínskej univerzity v Bratislave (Polla 1993, 221).
Významnými členmi archeologickej spoločnosti boli aj Karol Polikeit,
správca archeologickej zbierky
Kráľovského katolíckeho gymnázia,
ktorá spolu so zbierkami Mestského
múzea a zbierkou Envanjelického
lýcea D. Schimka predstavovali najvýznamnejšie archeologické kolekcie
v meste (Pichlerová 1993, 23).
Ak neberieme do úvahy ojedinelé
a náhodné hromadné nálezy, tak napriek
spomenutému širokému záujmu o archeológiu, na území Bratislavy ku skutočnému vedeckému archeologickému
výskumu prichádza pomerne neskoro.
Prvý podrobný opis nálezových
okolností archeologického nálezu
sa nám zachoval vďaka Matejovi
Belovi. Pochádza už z roku 1729
a opisuje náhodný hromadný nález
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rímskych mincí z Devínskej Novej Vsi
(Pichlerová 1993a, 25). Rekonštrukcia
polohy a nálezových okolností nálezu
pokladu keltských mincí na poli grófa
Ormosdyho je už pomerne zložitejšia
(Ondrouch 1937, 355).
Pomerne málo jasný je opis
staršieho nálezu veľkého množstva
rímskych tehál pochádzajúcich zo
stavby nájomného domu prímasa na
Laurinskej ulici, ktoré údajne odviezli
do Ostrihomu. Nejasnosťami je zahalený aj nález na opačnej strane ulice.
Pri stavbe domu Motešických sa mala
nachádzať v hĺbke 9 stôp rímska cesta
(Ortvay 1892, 41).
V roku 1900 sa vážne uvažovalo
o výskume a systematických vykopávkach na Bratislavskom hrade. Boli to
T. Ortvay a E. Kumlik, ktorí sa najmä
článkami v miestnej tlači snažili vzbudiť spoločenský a odborný záujem.
Uvažovalo sa o reštaurovaní hradu
a o úprave celého hradného vrchu.
Plánovali uskutočniť výskum rozsiahlej plochy s odkrytím najstaršieho
hradu aj Kostolom Najsvätejšieho
Spasiteľa (Polla – Štefanovičová 1960,
139). Hľadali sa aj základy predpokladanej rímskej stanice. K predpokladu viedli nálezy kolkovaných tehál
a štvorcový pôdorys Korunnej veže,
ako objekt nadväzujúci na pôdorys
rímskeho kastelu (castell). Výskum sa
neuskutočnil pre nezáujem vojenských
úradov a nedostatok financií.
Paradoxne sa tak prvý metodicky skutočne archeologický
výskum v teréne na území dnešnej
Bratislavy uskutočnil v rokoch 1888
a 1891 Rusovciach. Tie boli v tomto
čase administratívnou súčasťou
susednej Mošonskej župy. Výskum

vykonal Ágost Sötér (1837 – 1905),
rodák z Mosonmagyaróváru, ktorý
predpokladal lokalizáciu antickej
Gerulaty v Rusovciach, v polohe
Bergl (Sötér 1898, 240). Tento
predpoklad sa definitívne potvrdil až počas výskumu J. Dekana
a Ľ. Kraskovskej v roku 1961 objavom časti kamenných stavieb
(Kraskovská 1967, 37 – 68).
Takto sa nám na prahu obdobia
systematických výskumov na území
dnešnej Bratislavy objavili tri výrazné
polohy, ktoré vzbudzovali záujem
bádateľov. Boli to Bratislavský hrad,
Rusovce, kde sa hľadala lokalizácia
polohy známej z Peutingerovej mapy
s názvom Gerulata, a Devín.
Devín sa stotožňoval s Dowinou,
ktorá bola známa z historických
prameňov Veľkej Moravy (Červinka
1902). V roku 1913 sa na základe spolupráce I. L. Červinku (1869 – 1952)
a J. Zavadila (1854 – 1936), súhlasu
a povolenia grófa Mikuláša Pálffyho,
Kráľovskej uhorskej inšpekcie múzeí
a Bratislavskej archeologickej sekcie
začal systematický výskum na hrade
Devín (Polla 1993, 153).
Archeologický výskum v roku
1914 prerušila prvá svetová vojna,
potom v rokoch vojny pokračoval
vďaka aktivitám mladého archeológa Emanuela Šimka (1883 – 1963),
ktorého sa Červinkovi a Zavadilovi
podarilo angažovať pre potreby výskumu. Neskôr, v roku 1931 Šimka
menovali vedúcim Katedry prehistórie na Filozofickej fakulte brnianskej
Masarykovej univerzity. Šimek strávil
roky vojny vo funkcii námorného
dôstojníka v Devíne (Polla 1993, 164),
kde sa popri svojich povinnostiach
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venoval výskumu a mapovaniu širšieho priestoru okolia Devína. Zistil,
že osídlenie malo zložitejšiu štruktúru s existenciou viacerých hradísk
a v zhodnotení svojich výskumov sa
jednoznačne postavil za stotožnenie
Devína s historicky známou Dowinou,
spomínanou vo Fuldských análoch
(Šimek 1920, 1 – 53).
Po vzniku Československej republiky právna ochrana pamiatok a organizácia archeologického výskumu
nadviazala na tradíciu legislatívy
Rakúsko-Uhorska. Ochranu pamiatok na území Slovenska prebral do
svojej kompetencie Vládny komisariát
na ochranu pamiatok na Slovensku
v mene Ministerstva s plnou mocou
pre správu Slovenska. V roku 1922
bol transformovaný na Štátny referát
na ochranu pamiatok na Slovensku.
V roku 1919 pod gesciou ministerstva
školstva a národného vzdelávania
založili Čs. štátny archeologický ústav
v Prahe, ktorý mal byť hlavným koor
dinátorom archeologického bádania
v Československu.
Na základe jeho dotácie mohli v rokoch 1921 – 1922 pokračovať výskumy
I. L. Červinku na Devíne (Pichlerová –
Tomčíková 2000, 103). Po prečerpaní
dotácie sa vo výskume pokračovalo
až o 11 rokov pod vedením J. Eisnera
(Eisner 1933c, 552 – 554).
Archeologický výskum v období
prvej Československej republiky bol
značne limitovaný nedostatočným počtom archeológov, ako aj obmedzeným
množstvom profesionálnych pracovísk. Bratislava nebola v tomto ohľade
žiadnou výnimkou napriek tomu, že od
roku 1868 tu existovalo Mestské múzeum a v roku 1924 k nemu pribudlo
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Slovenské vlastivedné múzeum ako
predchodca dnešného Slovenského
národného múzea.
Nespornou výhodou Bratislavy
bola prítomnosť inštitúcií s celoslovenskou pôsobnosťou a ich obsadenie
výraznými osobnosťami. Obrovským
prínosom v oblasti ochrany a výskumu
stredovekých pamiatok mal Štátny
referát na ochranu pamiatok, kde práca
architekta V. Mencla (1905 – 1978)
a D. Menclovej (1904 – 1978) mali
celoslovenský význam. Bratislava je
spojená s ich stavebno-historickým
výskumom Bratislavského hradu
(Menclová 1935, 477 – 525), Devína
(Menclová 1937, 23 – 47) a rímskej
stanice na Devíne (Mencl 1935,
429 – 431).
Archeologický výskum Bratislavy
profitoval z pôsobenia profesora J.
Eisnera (1885 – 1967) na Univerzite
Komenského. Vychoval prvú generáciu slovenských archeológov a rozsah
jeho práce pokrýval celé Slovensko
(Eisner 1933a). Zároveň pôsobil ako
predseda archeologicko-historickej
sekcie Slovenského vlastivedného múzea a zemský konzervátor Štátneho archeologického ústavu pre Slovensko.
Štátny referát na ochranu pamiatok na
Slovensku a Čs. štátny archeologický
ústav poveril J. Eisnera výskumom
devínskeho hradiska v rokoch
1933 – 1937. O výsledkoch výskumu
referoval v Zborníku učenej spoločnosti Šafárikovej Bratislava (Eisner
1935). Učená spoločnosť Šafárikova
bola predchodkyňu akadémie vied.
Najvýznamnejší nález tejto etapy
výskumu predstavoval nález rímskej
murovanej stavby (Plachá – Hlavicová
– Keller 1990, 24).
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S osobnosťou J. Eisnera je spojený
ešte jeden mimoriadne významný
a rozsahom veľký archeologický
výskum. V roku 1926 na základe
upozornenia J. Zavadila na nálezy
kostrových hrobov v tehelni pri
Devínskej Novej Vsi sa začal v spolupráci so Slovenským vlastivedným
múzeom (predchodca dnešného SNM)
realizovať rozsiahly systematický
archeologický výskum zmiešaného
žiarovo-kostrového pohrebiska
(Eisner 1927, 164 – 168). Výskum
rozsiahleho pohrebiska sa stal témou
skúmania vzťahu slovanského a avar
ského etnika v 7. – 8. storočí (Eisner
1933b, 550 – 552), prípadne ich
vzťahu k Franskej ríši (Eisner 1932,

553 – 559). Celkovo sa výskumom podarilo odkryť 883 hrobov pohrebiska
(Eisner 1952, 192). Išlo o dovtedy
najrozsiahlejší archeologický výskum
na Slovensku.
Ojedinelý prípad záchranných
archeologických výkopov na území
mesta predstavuje odkrytie základov
Kostola sv. Vavrinca počas rozširovania suterénnych priestorov Starej
tržnice. Výskum odkryl základy troch
lodí kostola, prvýkrát písomne spomínaného na začiatku 14. storočia
(Mencl 1935, 465 – 467). Podľa výsledkov výskumu Kaplnky sv. Jakuba
st. možno výstavbu  Kostola
sv. Vavrinca datovať do 13. storočia
(Hoššo – Lesák 1996, 249). Inak sa

archeologické nálezy z mesta získavali
pri náhodných výkopoch, ako to bolo
v prípade pokladu keltských mincí pri
stavbe Tatra banky (Ondrouch, 1937,
255 – 369).
Prvou kvalifikovanou ženou-archeo
logičkou pôsobiacou na Slovensku sa
v roku 1931 stala Ľudmila Kraskovská
(1904 – 1999). Po absolvovaní štúdia dejín umenia a archeológie na
Filozofickej fakulte Karlovej univerzity
v Prahe sa v roku 1931 stala kustódkou
umeleckohistorických a numizmatických zbierok Slovenského vlastivedného múzea. Spolu s J. Eisnerom spolupracovala na výskumoch na Devíne,
v Devínskej Novej Vsi a samostatne na
širšom území Bratislavy (Kraskovská
1948, 14 – 21). Neskôr, ako dlhoročná
zaslúžilá pracovníčka SNM, sa venovala výskumu Rusoviec (Kraskovská
1967, 37 – 68), Záhoria, oblasti Devína
(Kraskovská 1959, 191 – 192; 1962,
241 – 252; 1963, 391 – 406; 1968,
45 – 58), Bratislavy (Kraskovská
1955, 235 – 243) a priľahlých oblastí
Bratislavy (Kraskovská 1969, 9 – 25).
Obdobie druhej svetovej vojny
z hľadiska konkrétnych archeologických nálezov v Bratislave neprinieslo
nič podstatné. Výskum Devína, po
odstúpení jeho územia Nemecku, bol
prerušený a Rusovce sa stali súčasťou
Československa až po skončení vojny.
Najvýraznejšími zmenami prešla
štruktúra vedeckých inštitúcií. V roku
1939 sa organizácia archeologického
výskumu preniesla z jednotlivých múzeí na novovzniknutý celoslovenský
Štátny archeologický a konzervátorský
Kostol sv. Vavrinca, Námestie SNP. Výskum
Václava Mencla, rok 1935. Foto: Archív PÚ SR.
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ústav pri SNM v Turčianskom Svätom
Martine, zriadený Ministerstvom školstva a národnej osvety Slovenskej krajiny (Polla 1989, 131). Po roku 1939
viedol archeologický seminár Vojtech
Budinský-Krička (1903 – 1993), ktorý
bol zároveň od roku 1942 aj riadi
teľom Štátneho archeologického
ústavu v Martine, odčleneného od
SNM (Polla 1989, 137).
Za významný medzník archeo
logického bádania v Bratislave
možno v tomto období označiť
začiatok archeologického výskumu
na Bratislavskom hrade. Datuje
sa na samý začiatok štyridsiatych
rokov. V súvislosti s plánovanou
výstavbou nového krajinského úradu
na bratislavskom hradnom kopci
sa začali archeologické sondáže.
Predpokladaná výstavba požadujúca
rozsiahle zásahy do terénu hradného
kopca sa ale nakoniec neuskutočnila. Archeologický výskum Štefana
Janšáka (1886 – 1972) prebehol na
hrade len v rozsahu niekoľkých
menších sond (Fiala – Polla – Šášky
– Štefanovičová 1965, 27). V podstate išlo o plochu geologických
sond, preto boli výsledky výskumu
skromné. Preukázali prítomnosť
slovanského osídlenia a osídlenia
z mladšej kamennej doby (Polla –
Štefanovičová 1960, 140).
V povojnovom období sa opäť
nadviazalo na témy predvojnového
archeologického výskumu. Vedením
Štátneho archeologického ústavu je od
roku 1951 do roku 1953 organizačne
poverený Ján Dekan (1919 – 2007).
V roku 1953 bol Štátny archeologický
ústav včlenený medzi vedecké ústavy
Slovenskej akadémie vied (SAV)

Inocent Ladislav Červinka
(1869 – 1952)
Jan Eisner
(1885 – 1967)
Ľudmila Kraskovská
(19 04 – 19 9 9 )
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a jeho riaditeľom sa stal A. Točík
(Polla 1989, 139).
Pokračovanie archeologického výskumu na Devíne rokoch 1950 – 1956
prebiehalo pod vedením J. Dekana
a Ľ. Kraskovskej.
Rozsah plánovaných konzervačných prác si vyžiadal uskutočnenie
systematického archeologického výskumu na hrade. Previazanosť archeologického výskumu s konzervačnými
prácami na hrade si vyžadovala užšiu
koordináciu s investorom konzervačných prác. Výskum vykonáva Mestské
múzeum v Bratislave od roku 1967
pod vedením Veroniky Plachej (Plachá
– Hlavicová – Keller 1990, 30).
Obnova Bratislavského hradu
si podobne ako v prípade hradiska
Devín vyžadovala realizáciu rozsiahleho systematického archeologického
výskumu. V roku 1954 na odporúčanie
výročnej porady odborníkov a zástupcov úradov a inštitúcií bol vznesený
návrh rekonštrukcie Bratislavského
hradu. Ten schválilo Kolégium
povereníkov kultúry 25. júla 1955
a Zbor povereníkov 15. septembra
1956 (Lichner 1960, 122). Vzhľadom
na kritický stav ruín sa muselo začať
okamžite so stavebnými prácami.
Návrhovú štúdiu na rekonštrukciu
hlavného paláca hradu vypracovala
katedra teórie a dejín architektúry pod
vedením Alfréda Piffla (1907 – 1972),
ktorá v počiatočnej fáze participovala
s Mestským múzeom na odkrývaní
zasypaných konštrukcií (Lichner 1960,
123). Odkrývanie zvyškov murív bolo
nevyhnutnou súčasťou pripravovanej
projektovej dokumentácie, ktorá vychádzala priamo zo zistených poznatkov v teréne. Výskumy prebiehali aj

Bratislavský hrad pred rekonštrukciou.
Archeologický výskum počas obnovy
Bratislavského hradu, rok 1958.
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SVŠT a Mestské múzeum. V roku
1958 začal systematický výskum
pod vedením B. Pollu (1917 – 2000)
a T. Štefanovičovej (Polla –
Štefanovičová 1959). Od roku 1961
prekryl potreby rozsiahleho výskumu
Archeologický ústav SAV. Našli sa
početné nálezy z halštatskej doby,
kamennej doby a keltské nálezy (Polla
– Štefanovičová 1960, 143). V nasledujúcej etape výskumu sa na východnej terase podarilo T. Štefanovičovej
odkryť mimoriadne významné nálezy,
predovšetkým základy trojloďovej
baziliky z 9. storočia, v tom čase prvej
kamennej murovanej stavby datovanej do obdobia Veľkej Moravy na
Slovensku, s priľahlým cintorínom
obsahujúcim hroby s typickým veľkomoravským šperkom (Štefanovičová,

B

pri stavebných prácach, podľa nich
sa projekty doplňovali. Odkop sutinových závalov priniesol množstvo
nálezov kamenných gotických profilovaných architektonických článkov.
Našiel sa pri nich pomerne bohatý
keramický materiál rozličného datovania aj rôzne drobné úžitkové predmety,
najčastejšie však zo 16. – 18. storočia.
V roku 1957 sa dokončilo čistenie
hlavnej hradnej studne, ktorá je hlboká
84,75 m. Zostalo z nej 18,40 m čistej
hĺbky, zvyšok bol zasypaný. V zásype
sa našlo väčšie množstvo starších
militárií. Našla sa aj pôvodná zámka.
Archeologické výskumy prebiehali aj v suterénnych miestnostiach
(Lichner 1960, 128). V počiatočnej
fáze výskumné práce koordinovali
Katedra teórie a dejín architektúry

Základy veľkomoravskej baziliky na
Bratislavskom hrade. Foto: B. Resutík.
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1975). Významné nálezy pochádzajú
aj z nádvoria hradu a prízemia, ktoré
napovedajú o stavebných premenách
hradu od 9. do prvej polovice 13. storočia (Štefanovičová 1975).
Archeologický výskum v Rusov
ciach sa začal naplno rozvíjať až
začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia, keď sa podarilo lokalizovať
zvyšky murovaných stavieb v polohe
Bergl (Kraskovská 1967, 37 – 68).
V roku 1965 sa za účasti Slovenského
národného múzea a Archeologického
ústavu SAV začal systematický
archeologický výskum Gerulaty. V rokoch 1965 – 1971 sa pozornosť upriamila na výskum a opis stavebných
kamenných murovaných objektov na
polohe Bergl. V polohách „pri škole“
(Kraskovská 1974), „pri cintoríne“
a „na pozemku JRD“ (Pichlerová
1981) sa našli tri rímske pohrebiská.
Rozsiahla stavebná investičná
činnosť v povojnových rokoch
a začiatkom druhej polovice 20. storočia na území Bratislavy zasiahla
do organizácie archeologického
výskumu. Veľké projekty úpravy
Podhradia (Piffl 1976, 70 – 87)
alebo stavby Mosta SNP (Vallašek
– Plachá 1972, 5 – 33) si vyžadovali
rozsiahle archeologické výskumy.
Kapacitne ich zabezpečovali pracovníci Mestského múzea, Slovenského
národného múzea a Archeologického
ústavu, Slovenského úradu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody
(SÚPSOP) a v osobe A. Piffla aj
Katedry architektúry SVŠT.
Pri vyrovnávaní povrchu Námestia
slobody sa v roku 1952 v jeho juhovýchodnej časti narazilo na neskorolaténske pece (Janšák 1955, 195 – 219).

Ide o pomerne ďaleko na východ
vysunutú časť bratislavského oppida,
prípadne samostatnú hrnčiarsku osadu.
Hrnčiarska pec, avšak stredoveká,
sa našla aj pri úprave Primaciálneho
námestia. V tomto prípade obsahovala pomerne bohatú kolekciu keramiky z prelomu 12. – 13. storočia
(Piffl 1965, 63 – 88).
Rozsiahly archeologický výskum
na trase Mosta SNP, realizovaný
v rokoch 1967 – 1970 pod vedením
B. Pollu, zasiahol pomerne rozsiahle
územie s plochou od Rybného námestia cez východnú časť Žižkovej
ulice a Židovskú ulicu až po Suché
mýto (Polla 1979, 5). Výskum odkryl
kompletný západný úsek mestských
hradieb s profilom do skaly zasekanej
priekopy. V priestore parkanu odkryl
neporušené staršie vrstvy z 9. storočia
a z neskorej laténskej doby. Podarilo
sa získať veľké množstvo hnuteľných
archeologických nálezov reprezentujúcich materiálnu kultúru neskorostredovekého mesta (Polla 1979).
Z hľadiska významu pre vývoj názorov na stavebný vývoj
mesta musíme spomenúť archeologický výskum Adriana Vallaška
(1934 – 2007) na Ventúrskej
a Kapitulskej ulici v priestoroch
Academie Istropolitany v rokoch
1965 až 1969 (Slivka – Tóthová –
Vallašek 1981, 164 – 166). Výskum
prebiehal v súvislosti s pripravovanými oslavami 500. výročia jej
založenia. Pre potreby komplexnej
obnovy budov historickej Academie
Istropolitany prebehol rozsiahly
archeologický výskum zameraný na
objasnenie stavebnej genézy celého
stavebného komplexu. Výskumom
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stavby stratigraficky datovaný do
1. storočia pred n. l. Príslušnosť
stavby k neskorolaténskemu oppidu
v odbornej verejnosti nebola prijatá.
Ojedinelým bol názor B. Novotného
(1921 – 1996), profesora archeológie
na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského. Podporoval datovanie
stavby do obdobia keltského oppida
a porovnával ju s pôdorysom laténskej murovanej brány v rakúskom
keltskom oppide pod silným rímskym vplyvom na Magdalensbergu
(Novotný 1979, 205 – 211). Až
výskumy Mestského ústavu ochrany
pamiatok na Bratislavskom hrade
v rokoch 2008 až 2010 definitívne
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sa odkryli a definovali široké a mohutné stratigrafie kultúrnych vrstiev
a objektov z mladšej kamennej doby,
neskorej laténskej doby a vrstvy
od včasného po neskorý stredovek.
Najvýznamnejším nálezom dnes už
legendárneho výskumu bolo odkrytie
najstaršej murovanej stavby datovanej
do 1. storočia pred n. l., do obdobia
existencie bratislavského oppida
(Slivka – Tóthová – Vallašek 1981,
164). Nálezy kamenných murovaných
architektúr z 13. storočia predstavovali v tom čase najstarší horizont
kamenných stavieb v mestskom
jadre Bratislavy. Mimoriadne dôležitým bol nález kamennej murovanej

Kapitulská ulica 19, výskum A. Vallaška s odkrytou
murovanou bránou keltského oppida
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a nespochybniteľne potvrdili správnosť datovania A. Vallaška.
Mestské múzeum vykonávalo aj
početné výskumy v historickom jadre
mesta, ako napríklad výskum zvyšku
stredovekých kamenných domov na
Ventúrskej ulici pri stavbe Domu
spisovateľov (Vallašek – Plachá 1965,
91 – 108) či na východnej strane
hradného kopca (Štefanovičová
1970, 63 – 71).
Pomerne významný výskum vykonávalo Mestské múzeum pri obnove Starej radnice (Fiala – Plachá –
Leixner 1969, 33 – 54), kde sa podarilo
získať početné nálezy stredovekého
skla z výplní mäsiarskych ľadníc
(Plachá – Nechvátal 1980, 433 – 463).
Rozsiahla investorská činnosť
v meste si vyžadovala čoraz väčšie
kapacity archeologického výskumu
a čo je dôležitejšie, vyžadovala si
priamu súčinnosť pri realizácii jednotlivých projektov investora, ktorým
bol Národný výbor mesta Bratislavy
(NVB). Tak sa koncom šesťdesiatych
rokov vytvorilo špeciálne pracovisko
pre výkon na projektovanie, výkon
pamiatkových výskumov a zabezpečenia pamiatkovej ochrany – Mestská
správa pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody (MSPSOP).
Zabránilo sa tak drobeniu kapacity
Mestského múzea množstvom archeo
logických výskumov v čase, keď sa
jeho koncepčný záujem začal orientovať na záchranu a rekonštrukciu hradu
Devín a antickej Gerulaty.
Resumé Inštitucionalizovaná
podoba archeologického bádania sa
sformovala zo zberateľských aktivít jednotlivcov, neskôr združených

v archeologickej spoločnosti.
Predpoklad profesionálnej práce vytvoril vznik Mestského múzea v roku
1868 (dnes Múzeum mesta Bratislavy).
Činnosť archeologickej spoločnosti na
konci 19. a začiatku 20. storočia ovplyvňovali výrazné osobnosti – F. Rómer,
T. Ortvay a J. Könyöki. F. Rómer sa
pokladá za priekopníka archeológie
v Uhorsku. Jeho činnosť v rámci
Uhorskej akadémie vied presiahla
regionálny rozmer Archeologickej
spoločnosti Bratislavskej župy.
J. Könyöki sa ako riaditeľ Mestského
múzea venoval viac histórii umenia.
Na poli archeológie vynikol záujmom
o stredoveké hrady, ktorých štúdium
pokrylo veľkú časť Uhorska. T. Ortvay
vypracoval monumentálne Dejiny
Bratislavy, v rámci ktorých doplnil
archeologickú topografiu Bratislavy.
Na prácu po vzniku Československa
nadviazal J. Eisner, profesor archeo
lógie na Univerzite Komenského
v Bratislave, ktorého záujem pokrýval
celé územie Slovenska. Najstaršie
systematické výskumy sa v Bratislave
viažu na Rusovce, skúmané už na konci
19. storočia a na Devín, skúmaný s krátkymi pauzami od roku 1913 prakticky
až dodnes. Výskum Bratislavského
hradu začal až s rekonštrukciou na
konci 50. rokov 20. storočia. Výskum
na území Bratislavy v tomto období
zabezpečovalo Slovenské národné múzeum, Mestské múzeum, Pamiatkový
úrad SR, Archeologický ústav SAV
a archeologický seminár na UK. V roku
1968 vzniká MSPS v Bratislave ako
inštitúcia vykonávajúca technický
dozor a výskumné práce v domoch a na
plochách Bratislavy počas prebiehajúcej pamiatkovej obnovy.

51

Branislav Resutík
ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY
B.1
Organizácia archeologického výskumu do roku 1969
B

Literatúra
ČERVINKA, I. L., 1902: Děvín a Velehrad dva
hrady velkomoravské. Studie topograficko-archeologická. Kroměříž, 68 s.
ČERVINKA, I. L., 1916: Děvín, Velehrad Říše
velkomoravské, Brno, 35s., 15 obr., 4 príl.
EISNER, J., 1927: Správa o výskume pohřebiště
z doby před Velikou Moravou v Děvínské Nové
Vsi u Bratislavy v roku 1926. In: Bratislava I,
s. 164 – 168.
EISNER, J., 1929: Archeologický výskum na
Slovensku v roce 1929. In: Bratislava III,
s. 214 – 218.
EISNER, J., 1931: Archeologické výskumy
na Slovensku v roku 1929. In: Bratislava V,
s. 356 – 358.
EISNER, J., 1932: Merovejské zbraně na pohřebišti
v Děvínské Nové Vsi u Bratislavy. In: Bratislava
VI, s. 553 – 559.
EISNER, J., 1933a: Slovensko v pravěku.
Bratislava.
EISNER, J., 1933b: Archeologický výskum
podniknutý Vlastivědným museem slovenským
v Bratislavě v roce 1933 In: Bratislava VII,
s. 550 – 552.
EISNER, J., 1933c: Výskum na hradě Děvíne
u Bratislavy. In: Bratislava VII, s. 552 – 554.
EISNER, J., 1933d: O falérach z avarsko-slovanského pohřebiště v Devínské Nové Vsi
u Bratislavy. In: Bratislava VII, s. 391 – 392.
EISNER, J., 1935: Výskum na hradě Děvíne
u Bratislavy – archeologické vykopávky. In:
Bratislava IX, s. 426 – 428.
EISNER, J., 1952: Devínska Nová Ves. Bratislava
1952, 414 s., 114 obr.
FIALA, A. – PLACHÁ, V. – LEIXNER, A.,
1969: Výskum Malého prepoštského domu na
Kapitulskej ulici č. 15 v Bratislave. In: Bratislava
IV – 1969, s. 33 – 54.
FIALA, A. – PLACHÁ, V. – VALLAŠEK, A., 1967:
Bratislavská Vodná veža. In: Bratislava IV – 1967,
s. 41 – 57.
FIALA, A. – PLACHÁ, V. – LEIXNER, A., 1970:
Archeologický a archívno-reštaurátorský výskum
v objekte Stará radnica. In: Bratislava VI – 1970,
s. 337 – 360.
FIALA, A. – POLLA, B. – ŠÁŠKY, L. –
ŠTEFANOVIČOVÁ, T., 1965: Doterajšie výsledky
výskumu na Bratislavskom hrade.
In: Bratislava I – 1965, s. 27 – 57.
HLAVICOVÁ, J. – PLACHÁ, V., 1985: Výsledky
výskumov v suteréne Starej radnice v Bratislave.
In: AH 10, s. 117 – 123.
HOŠŠO, J. – LESÁK, B., 1996: Archeologický
výskum predrománskej rotundy a karnera
zaniknutej osady sv. Vavrinca v Bratislave.
AH 21, s. 241 – 251.

JANŠÁK, Š., 1955: Hrnčiarska dielňa z neskorého
laténu v Bratislave. In: Sl. A. III – 1955, s. 195 – 219.
KÖNYÖKI, J., 1906: A középkori várak különos
tekintettel Magyarországra. Pozsony, 1002 s.
KRASKOVSKÁ, Ľ., 1948: Staroslovanské
pamiatky z Bratislavy. In: Slovanská Bratislava I,
s. 14 – 21, Bratislava.
KRASKOVSKÁ, Ľ., 1955: Slovanské pohrebište
v Bratislave – Karlovej Vsi. In: Sl. A. III,
s. 235 – 243.
KRASKOVSKÁ, Ľ., 1959: Výskum hradiska „Na
pieskach“ pri Devínskej Novej Vsi. In: ŠZ 3,
s. 191 – 192.
KRASKOVSKÁ, Ľ., 1962: Slovanské hradisko pri
v Devínskej Novej Vsi. In: Sl. A. X, s. 241 – 252.
KRASKOVSKÁ, Ľ., 1963: Slovanské pohrebiská
v Devíne (Staré vinohrady). In: Sl. A. XI,
s. 391 – 406.
KRASKOVSKÁ, Ľ., 1967: Výskum rímskej stanice
v Rusovciach v rokoch 1961 a 1964. In: Zborník
SNM – História LXI, s. 37 – 68.
KRASKOVSKÁ, Ľ., 1968: Slovanské radové
pohrebisko na Devíne. In: Zborník SNM –
História LXII, s. 45 – 58.
KRASKOVSKÁ, Ľ., 1969: Bratislava v dobe
slovanskej. In: Bratislava IV, 9 – 25.
KRASKOVSKÁ, Ľ., 1974: Gerulata – Rusovce,
rímske pohrebisko I. Bratislava, 247 s.
LICHNER, J., 1960: Náčrt stavebných dejín
Bratislavského hradu. In: Bratislavský hrad 1960,
s. 47 – 138.
MENCL, V., 1935: Výskum na hradě Děvíne
u Bratislavy – Římská stanice na Děvíne.
In: Bratislava IX, s. 429 – 431.
MENCL, V., 1935: Výkop farního kostela
sv. Vavřince v Bratislavě. In: Bratislava IX,
s. 465 – 467.
MENCLOVÁ, D., 1935: Hrad Bratislava.
In: Bratislava IX, s. 477 – 525.
MENCLOVÁ, D., 1937: Stavební vývoj hradu
Děvína. In: Bratislava XI, s. 23 – 47.
NEJEDLÝ, V., 2002: Obrysy přístupů k památkové
péči a Moravě do poloviny 20. století.
In: Památková péče na Moravě. Brno, s. 9 – 110.
NOVOTNÝ, B., 1979: Das Oppidum von Bratislava.
In: Les mouvements celtiques du Ve au 1ersiecle
avant notre ere. Eds. DUVAL Paule-Marie –
KRITA venceslas, et al. Actes du XXVIIIe
colloque organise a I´occasion du IXe Congres
International des Scienes Prehistoriques et
Protohistoriques, Nice, le 19 septembre 1976.
Paris, s. 205 – 211.
ONDROUCH, V., 1935: Výskumy na hradě Děvíně
u Bratislavy – Numizmatické nálezy.
In: Bratislava IX, s. 432 – 439.

52

ONDROUCH, V., 1937: Nové bratislavské biateky.
In: Bratislava XI, s. 255 – 369.
ORTVAY, T., 1892: Pozsony város története I.
Pozsony, 384 s.
ORTVAY, T., 1894: Pozsony város története III.
Pozsony, 456 s.
ORTVAY, T., 1895: Pozsony város története II. – 1.
Pozsony, 451 s.
ORTVAY, T., 1898: Pozsony város története II. – 2.
Pozsony, 528 s.
ORTVAY, T., 1900: Pozsony város története II. – 3.
Pozsony, 412 s.
ORTVAY, T., 1903: Pozsony város története II. – 4,
Pozsony, 516 s.
ORTVAY, T., 1912: Pozsony város története IV.
Pozsony, 447 s.
PIFFL, A., 1965: Nález stredovekej hrnčiarskej pece
na Primaciálnom námestí v Bratislave.
In: Bratislava I, s. 63 – 88.
PIFFL, A., 1976: Súbor stredovekej keramiky
z ulice Medzierka v Bratislave.
In: Bratislava VIII – IX, 1972 – 1973, s. 70 – 87.
PICHLEROVÁ, M., 1965: Neolitické a laténske
osídlenie v obci Devín. In: Zborník SNM –
História 5, s. 3 – 17.
PICHLEROVÁ, M., 1967: Praveké nálezy na území
Bratislavy. In: Bratislava III – 1967, s. 5 – 34.
PICHLEROVÁ, M., 1970: Bratislava v dobe
rímskej. In: Bratislava V – 1969, s. 7 – 19.
PICHLEROVÁ, M., 1981: Gerulata – Rusovce,
rímske pohrebisko II. Bratislava, 44 s.
PICHLEROVÁ, M., 1993a: Dejiny archeologického
bádania v Bratislave I.
In: Múzeum 38, č. 3, s. 24 – 30.
PICHLEROVÁ, M., 1993b: Dejiny archeologického
bádania v Bratislave I.
In: Múzeum 38, č. 4, s. 21 – 28.
PICHLEROVÁ, M. – TOMČÍKOVÁ, K., 2000:
Prvé archeologické výkopy v Bratislave – Devíne
a v jeho okolí. In: Zborník SNM XCIV –
Archeológia 10, s. 103 – 122.
PLACHÁ, V. – HLAVICOVÁ, J. – KELLER, I.,
1990: Slovanský Devín. Bratislava, 141 s.
PLACHÁ, V. – NECHVÁTAL, B., 1980:
Stredoveké sklo z Bratislavy. PA
LXXI – 2, s. 433 – 463.
POLLA, B. – ŠTEFANOVIČOVÁ, T., 1959:
Historicko-archeologický výskum Bratislavského
hradu v roku 1958. Bratislava, 97 s.
POLLA, B., 1966: Archeologické a historicko-archeologické výskumy Slovenského národného
múzea. In: Zborník SNM – História 6, s. 3 – 22.
POLLA, B., 1979: Bratislava – západné suburbium.
Bratislava 1979, 335 s., XLII tab.

POLLA, B., 1989: Prvý archeologický ústav na
Slovensku (K 50. výročiu založenia). In: Zborník
SNM LXXXIII – História, s. 125 – 140.
POLLA, B., 1996: Archeológia na Slovensku
v minulosti. Martin, 271 s.
POLLA, B. – ŠTEFANOVIČOVÁ, T., 1960:
Archeologický výskum na Bratislavskom hrade.
In: Bratislavský hrad, Bratislava, s. 139 – 160.
RATKOŠ, P., 1960: Dejiny Bratislavského hradného
panstva a hradu. In: Bratislavský hrad, s. 7 – 46.
RÓMER, F., 1865: Pressburg – archeologische
Denkmäle. In: Pressburg und seine Umgebung.
Pressburg.
SLIVKA, M. – TÓTHOVÁ, Š. – VALLAŠEK, A.,
1981: Archeologické výskumy SÚPSOP.
In: Jubilejný zborník – 30 rokov Slovenského
ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany
prírody v Bratislave. Bratislava, s. 161 – 179.
SÖTÉR, Á., 1898: A mosonmegyei történelmi és
régeszeti egylet emlékkönyve 1882 – 1898.
In: A honfoglalás ezredéves ünnepélyének
emlékére. Magyaróvár.
ŠIMEK, E., 1920: Děvín. In: PA 32, zošit 1 – 2,
s. 1 – 53.
ŠTEFANOVIČOVÁ, T., 1970: Príspevok
k prieskumu bratislavského Podhradia – kostol
sv. Mikuláša. In: Bratislava V – 1969, s. 63 – 71.
ŠTEFANOVIČOVÁ, T., 1975: Bratislavský hrad
v 9. – 12. storočí. Bratislava.
ULBRICHOVÁ, P., 2002: Vývoj právní ochrany
kulturních památek. In: Památková péče na
Moravě, Brno, s. 183 – 196.
VALLAŠEK, A., 1972: Výsledky výskumu
Academie Istropolitany v Bratislave.
In: AR XXIV, s. 148 – 154.
VALLAŠEK, A. – PLACHÁ, V., 1965: Zisťovací
archeologický prieskum na Leningradskej ulici
v Bratislave. In: Bratislava I, s. 91 – 108.
VALLAŠEK, A. – PLACHÁ, V., 1972: Príspevok
k osídleniu Bratislavského Podhradia.
In: Bratislava VII, s. 5 – 33.
AH – Archaeologia Historica
AR – Archeologické rozhledy
PA – Památky archeologické
Sl. A. – Slovenská archeológia
ŠZ – Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV

53

Margaréta Musilová
ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY
B.2
Archeologické výskumy v rokoch 1970 až 1991

B

Archeologické výskumy v rokoch 1970 až 1991

Margaréta Musilová

Oddelenie archeologického výskumu (AV) Mestského ústavu ochrany
pamiatok (MÚOP) tvorí dnes, keď ústav oslavuje 50 rokov, jeho najsilnejšiu
zložku. Náplňou oddelenia už nie je paradoxne výskum historického jadra
mesta, ako to bolo pri jeho vzniku, ale rôzne výskumy, ktoré sa podarí získať
verejným obstarávaním. Oddelenie vzniklo z potrieb mladej inštitúcie zriadenej práve prioritne pre komplexný pamiatkový výskum Bratislavy, ktorého
súčasťou bola nevyhnutne aj archeológia. Špecializovalo sa úzko na historické
jadro a systematický výskum pamiatkovej rezervácie. Archeologický výskum
v meste, tzv. urbánna archeológia, má svoje špecifické podmienky. Výskumy sa
realizujú väčšinou v suterénnych alebo nepodpivničených priestoroch domových objektov. Existujúca zástavba umožňuje len sondážny výskum, plošný
výskum je skôr výnimkou, ako bol výskum na Hlavnom námestí (1989 – 1993),
na Rybnom námestí – výstavba hotela Danube (1989 – 1990), vo Františkánskej
záhrade na Uršulínskej ulici (1995 – 1996), v Lisztovej záhrade Univerzitnej
knižnice (2001 – 2002), na Hviezdoslavovom námestí – výstavba podzemných garáží (1999 – 2003). Narušené statické podmienky stredovekých domov
niekedy nedovoľujú hlbšie výkopy až na sterilné podložie, resp. po základovú
ryhu objektov. Intenzívne osídlenie centra mesta počnúc eneolitom spôsobilo
vznik mocného antropogénneho súvrstvia s hrúbkou miestami až 9 m. Do konca
13. storočia nedošlo k výraznej deformácii profilu centra mesta, k významnejším
zásahom človeka dochádza v 14. storočí, keď začína výstavba gotického mesta
vrátane mestského opevnenia a začína výrazná deštrukcia starších situácií (Baxa
1977, 11). Stredoveká parcelácia síce rešpektuje existujúcu konfiguráciu terénu
(keltský val a priekopu), ale viacúrovňové podzemné podlažia domov nevyhnutne narušili pôvodný terén.
V rokoch 1971 – 1972 boli na MSPSOP (Mestská správa pamiatkovej
starostlivosti a ochrany prírody) vytvárané podmienky pre vykonávanie archeologického výskumu, zabezpečovali sa základné prostriedky, skladovacie
priestory (Baxa 1977, 57). Vedúca oddelenia prom. hist. Katarína Klinčoková
(1970 – 1991) bola jedinou archeologičkou, ktorá stála pri jeho zrode. Medzi
kopáčmi pracoval vtedy ešte ako študent, neskorší absolvent archeológie
PhDr. Vladimír Turčan. Výskum bol zameraný hlavne na Vodnú vežu a menšie záchranné výskumy v objektoch na Jiráskovej ulici 12 (dnes Ventúrska ul.
– v zátvorkách uvádzame v príspevku dnešné názvy ulíc – pozn. red.) v Starej
tržnici, Vydrickej bráne na Nálepkovej ulici (dnes Panská ul.) a v kúpeľoch
Grössling na Vajanského nábreží. Výskum Vodnej veže nadviazal na starší
výskum Mestského múzea (dnes Múzeum mesta Bratislavy) zo šesťdesiatych
rokov (1964), ktorý potvrdil lokalizáciu stredovekej fortifikácie na Vydrici.
Boli odkryté zvyšky laténskeho sídliskového objektu s fragmentami keramiky,

Abstrakt Príspevok sa zaoberá
prehľadom vzniku oddelenia od roku
1970 až do roku 1991. Sedemdesiate
roky boli poznačené výskumom Vodnej
veže. Postupne sa vytvára archeologické oddelenie. Archeologický
výskum sa stáva súčasťou komplexných pamiatkových výskumov historického jadra mesta. Archeológovia
spolupracujú s historikmi umenia,
architektmi a historikmi na výskumoch celých objektov. Systematicky
sa začínajú venovať výskumu stredovekej mestskej fortifikácie, výskumu
antickej Gerulaty v Rusovciach, vývoju
mestského osídlenia od 13. – 16. storočia. V osemdesiatych rokoch dochádza k výskumom palácových
objektov na Panskej a Ventúrskej ulici,
meštianskych domov na Michalskej,
Panskej, Ventúrskej a Uršulínskej ulici.
Dochádza k prelomovým objavom
z neskorej laténskej doby (Panská ulica
19 – 21, Hlavné námestie), k výskumu
Hlavného námestia (pohrebisko
z 11. storočia), k objavu prvých kamenných domov z druhej polovice 13. storočia ako aj k objavu prvkov mestského
opevnenia (tzv. Baxova veža, Rybárska,
Vydrická a Vavrinecká brána).
Výsledky archeologických výskumov
z tohto obdobia významne prispeli
k poznaniu počiatkov nášho mesta.
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výskum robili P. Baxa a V. Ferus
koncom osemdesiatych rokov (Baxa –
Ferus – Klinčoková 1989, 161 – 169).
Po Nežnej revolúcii poklesol záujem
o jej využitie pre potreby mesta.
Stavba bola v dlhodobom prenájme
a dnes je len opusteným solitérom.
Nálezový materiál nebol doteraz systematicky spracovaný ani publikovaný.
V rokoch 1973 – 1974 bolo oddelenie posilnené o PhDr. Petra Baxu
(1973 – 1982) a reštaurátorku keramiky. Sídlilo v dočasných priestoroch
na Prepoštskej ulici 16. Oddelenie
okrem ťažiskového výskumu Vodnej
veže realizovalo aj niekoľko záchranných výskumov v mestskej pamiatkovej rezervácii (Baxa 1977, 57) na
Jiráskovej ulici 6 (Ventúrska ul.),
Klariskej ulici 3, Ulici Čsl. armády
(Špitálska ul.) a v záhrade vtedajšieho

Pionierskeho paláca (Grassalkovichov
palác).
V roku 1975 sa z dôvodov statického zabezpečenia dočasne pozastavuje výskum Vodnej veže a oddelenie
sa plne zameriava na výskum historického jadra Bratislavy. Začína spolupráca s oddelením výskumu pamiatok
a realizuje sa prvý spoločný komplexný výskum pamiatkového objektu
na Námestí SNP 29. Tento výskum
bol historickým medzníkom v ďalšom
vývoji výskumu v MSPSOP. Priniesol
nové informácie k stavbe priekopy
pri Vavrineckej bráne, k jej zániku
ako aj k pochovávaniu na cintoríne
pri Kostole sv. Vavrinca (Ševčíková –
Baxa 1977, 5 – 14). Odvtedy archeológovia úzko spolupracujú s historikmi
umenia, historikmi a architektmi.
Začína obdobie tímovej spolupráce.

Nárast záchranných výskumov v historickom jadre vedie k vzniku tematických okruhov, ktorým sa oddelenie
začne cieľavedome a systematicky
venovať.
Sú to:
1. Stredoveká mestská fortifikácia;
2. Vývoj mestského osídlenia
v 14. – 16. storočí;
3. Predmestia v stredoveku;
4. Predmestská sídlisková forma
(9. – 13. storočie);
5. Praveké a protohistorické osídlenie.
V rámci jednotlivých tém sa ďalej
rozširuje bádanie na jednotlivé podtémy, akými sú napr. vývoj stredovekej
keramiky, zmeny terénnej konfigurácie,
vývoj stredovekého domu, dreviny
a byliny v 17. – 18. storočí, stredoveké
remeslo a pod. (Baxa 1977, 58).
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jantáru a skleným prsteňom. Pod
východnou časťou stredovekej veže
bolo obnažené riadkované murivo
z veľkých opracovaných kvádrov
v dĺžke 7,2 m. Odkrytý bol aj portál
a zvyšky dlažby z plochých kameňov (Polla – Vallašek 1991, 164).
V rokoch 1971 – 1972 vykonal prof.
A. Piffl detailné zameranie celého
areálu a pokúsil sa o novú interpretáciu stavebno-historického vývoja
objektu. Od roku 1973 boli zvyšky
architektúr Vodnej veže predmetom
systematického pamiatkového výskumu MSPSOP (Klinčoková – Ferus,
1989, 68 – 79). Do roku 1981 sa
realizovalo 30 archeologických sond.
Komplexný pamiatkový výskum bol
ukončený v roku 1984, keď sa začali
stavebno-realizačné práce na pamiatkovej obnove Vodnej veže. Doplnkový

Vodná veža v rokoch 1981 – 1987.
Foto: Archív MÚOP.
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Bratislava-Rusovce, lokalita Bergl, pohľad na
Múzeum antiky Gerulata, rok 1984.
Foto: Archív MÚOP.
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Záchranné archeologické výskumy
v tomto roku robilo oddelenie ešte
na Mierovom (Hodžovom) námestí,
Gottwaldovom námestí – SVŠT
(dnes Námestie slobody), v objekte
Červeného raka, na Klariskej ulici 18,
na Hviezdoslavovom námestí 26, na
Prepoštskej ulici č. 4 a 6 a v záhrade
Univerzitnej knižnice. P. Baxa sledoval aj ryhu pre plynovod v úseku
Uršulínska ulica – Nám. 4. apríla
(Hlavné námestie) – Rybná brána. Na
Hlavnom námestí zistil prvých 5 hrobov, ktoré v tom čase na základe nálezov bolo možné datovať iba rámcovo
do obdobia 1. storočia pred n. l. až
do 13. storočia, len na základe vertikálnej stratigrafie (Baxa 1975). Až
neskorší výskum v roku 1987 priniesol
objav ďalších piatich hrobov s milodarmi, vďaka ktorým sa podarilo
kostrové hroby datovať do 11. storočia
(Musilová 1988, 93; Musilová 2012a,
9 – 28; Musilová 2012c, 414 – 421).
Úlohou archeologického výskumu
v rámci MSPSOP bolo pripravovať
podklady pre pamiatkovú ochranu
a obnovu objektov, čiže výskum
prebiehal väčšinou v predstihu pred
samotnou rekonštrukciou pamiatok.
Nie vždy to išlo, niekedy archeológovia „zdržovali“ stavebné práce, ale
väčšinou to bolo v prospech jedinečných objavov. V roku 1977 nastúpil
na archeologické oddelenie prom.
hist. Ladislav Snopko (1977 – 1988),
ktorý viedol doplnkový archeologický výskum v Rusovciach až do
svojho odchodu v roku 1988. Pracoval
na polohe Bergl v miestach, kde
sa začalo v roku 1976 s výstavbou
nového Múzea antiky v Gerulate.
Práce na stavbe múzea a prezentácii

rímskej architektúry zabezpečovala
MSPSOP od projektovej dokumentácie až po výstavbu múzea (Snopko
– Ferus – Bauer 1985, 275 – 277;
Snopko 1988). Ladislav Snopko sa
významne pričinil o výskum Gerulaty
a interpretáciu odkrytých murív. Za
jeho éry došlo v roku 1978 k objavu
jedinečného nálezu – prilby vojenského hodnostára, typu Guisborough,
na parcele rodinného domu susediaceho s areálom múzea (Snopko
– Geržová – Ferus – Krekovič 1989,
80 – 87). Ladislav Snopko napísal
aj samostatnú brožúrku venovanú
Gerulate – Cesta do Gerulaty –, ktorá
je prvou samostatnou publikáciou
o Gerulate (Snopko 1988). K hlavným
úlohám už posilneného oddelenia AV
patrilo sledovanie stavebných prác
na Primaciálnom námestí, v priestoroch Jiráskovej ulice 10 (Ventúrskej
ul.), v západnom úseku opevnenia
mesta pozdĺž Staromestskej ulice
a zisťovací výskum na Pugačevovej
ulici 3 (Františkánska ul.). Sledovali
sa aj stavebné práce v suteréne
na Hviezdoslavovom námestí 14
(Csákyho palác). Vzhľadom na hĺbku
suterénu sa podarilo zachytiť iba
najstaršie osídlenie z 1. storočia pred
n. l. Laténske vrstvy boli zistené aj na
susednej parcele na Hviezdoslavovom
námestí 15, kde sa podarilo objaviť
aj zvyšky hradbového a parkanového
múru (Baxa 1980, 7). Na Jiráskovej
ulici 9 (Ventúrska ul.), v budove
Zichyho paláca, sa nadviazalo na
výskum z roku 1976. Výskumom
sa zistilo, že palác z roku 1775 stojí
na troch stredovekých parcelách.
Najstaršie objekty a kultúrne vrstvy
pochádzajú z bronzovej, halštatskej
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a laténskej doby. Zistilo sa aj osídlenie z 9. – 10. storočia a chata s kamennou podmurovkou z 13. storočia.
Prvá kamenná obytná stavba zistená
výskumom pochádza z konca 14. storočia, resp. začiatku 15. storočia.
V zadnej časti parcely bol zistený
hospodársky trakt s murovanou 7 metrov hlbokou šachtou neznámeho účelu
s tromi podlažiami. Na parcelách boli
zistené aj dve studne (Baxa 1980, 8).
K ďalším preskúmaným palácom patril Pálffyho palác – Jiráskova ulica 12
(Ventúrska ul.). K archeologickému
výskumu sa pristúpilo v roku 1976,
keď už generálna oprava pokročila.
Výskum nadviazal na umeleckohistorický výskum Z. Ševčíkovej. V ľavom krídle paláca boli v priebehu
roka 1978 vykopané štyri sondy,
ktorými sa sledovali zvyšky architektúr zo 14. – 17. storočia, tvoriace
zástavbu južnej strany Zelenej ulice.
Zo starších vrstiev a objektov bola
objavená chlebová pec z 9. – 11. storočia so zlomkami rímskych tehál
v deštrukcii. V severozápadnom rohu
prvého nádvoria bola zistená druhá
kruhová studňa s kamenným vencom
zo 14. – 15. storočia. Zaujímavý je
aj nález veľkého eneolitického objektu – jamy s bohatým keramickým
inventárom patriacim k mladšej fáze
bolerázskej skupiny a atypické neskorolaténske jamy (Baxa 1980, 9).
Výskumy na Klariskej ulici č. 8 a 12
priniesli výsledky viažuce sa k stavebným etapám zo stredoveku a novoveku. Výskum na bývalej Nálepkovej
ulici 39 (Panská ul.) priniesol objav
zvyškov mosta Vydrickej brány
a mestskej priekopy a nadviazal aj na
výskum B. Pollu z rokov 1967 – 1971

na Rybnom námestí. Most pochádza
zo 17. storočia a jeho teleso s oblúkmi
bolo pripojené do zástavby domu
z 18. storočia, postavenom do priekopy. Dnes je tento objekt známy ako
Bibiana, Dom detí a oblúky mosta
sú viditeľné v suteréne. Od výskumu
na Primaciálnom námestí si archeo
lógovia sľubovali objav rímskych
stavebných pamiatok. Z najstarších
kultúrnych vrstiev sa našli eneolitické
objekty a predmety zo staršej železnej
doby. Z laténu pochádza výnimočný
nález hrnčiarskej pece kruhového
pôdorysu. Archeologickým výskumom
sa sledoval aj nárast stredovekých
vrstiev. Na základe výskumu sa dá
usudzovať, že plocha námestia bola
ešte v 14. storočí v súkromnej držbe
a že vznik námestia nie je možné
dávať do súvisu s formovaním mesta
na konci 13. – 14. storočia. Nálezy
ľahkých kolových objektov s mazanicovou dlážkou, starší nález hrnčiarskej
pece (12. – 13. storočie) publikovanej
A. Pifflom a existencia parcelačného
múru vo východnej časti námestia,
dokazujú existenciu hospodárskeho
dvora, ktorý zanikol v druhej polovici
14. storočia. Pri stavebných prácach
robotníci narazili aj na studňu zo
16. – 17. storočia, ktorá je v súčasnosti
prezentovaná verejnosti. Druhú studňu
zistili v blízkosti východnej fasády
Starej radnice (Baxa 1980, 10 – 11).
V rokoch 1977 – 1979 sa realizoval aj
umeleckohistorický a archeologický
výskum objektu na Pugačevovej
ulici 3 (Františkánska ul.), v ktorom
sídli hotel Arkádia. Výskum viedol
Peter Baxa a Viktor Ferus. Parcela
objektu hraničí na severe s mestským opevnením a na juhu s areálom
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františkánskeho kláštora. V juhozápadnej časti uličného krídla bol identifikovaný dvojpriestorový podpivničený
dom, ktorý bol situovaný hlavnou
osou kolmo na ulicu. Ide o jeden z najstarších kamenných dvojpriestorových
domov v Bratislave z druhej polovice
12. až prvej polovice 13. storočia.
K zániku objektu došlo v druhej polovici 14. storočia (Baxa – Ferus 1982,
59 – 60). Výskumy v historickom jadre
Bratislavy publikoval Peter Baxa
väčšinou v ročenke, v časopise AÚ
SAV o aktuálnych výskumoch AVANS
(Baxa 1977, 1978, 1983, 1984, 1985,
1986, 1987). V roku 1979 bol realizovaný aj podobný komplexný výskum
na Námestí SNP č. 31 – 32. Výskum sa
realizoval v súvislosti s výstavbou obchodného domu Dunaj (Ferus – Baxa
1983, 149 – 164), objavené boli zvyšky
mestského opevnenia, hradbový a parkanový múr s polkruhovou baštou.
Počas výskumu bol Levom Zacharom
preskúmaný aj neskorolaténsky objekt, odpadová jama s nálezom amfory
(Zachar 1983, 165 – 169).
V roku 1979 nastúpila na archeologické oddelenie reštaurátorka Iveta
Pappová, vyd. Nikitinová-Kulifajová
(1979 – 1996). Oddelenie malo aj
svojich stálych kopáčov z rodinných klanov Rigovcov, Šipošovcov
a Ružičkovcov, ktorí bývali na Vydrici
alebo Zuckermandli. Medzi neskôr
smutne známe mafiánske postavičky
patrili aj bratia Danišovci, Jozef alias
Papas a Vladimír alias Tuti. K stálym kopáčom patrili † Jozef Tököly
(Vajco), † Vojtech Šipoš (Béla)
a † Ladislav Rigo (Lacika). Poslední
dvaja sa vypracovali na ozajstných
znalcov výskumu s im vlastnou

intuíciou a citom pre archeologické
situácie. Vďaka ich postrehu a výbornému zraku sa podarilo nájsť drobné
keltské mince, oboly typu Karlstein
a strieborné drachmy, tzv. Simmeringy
a mnohé iné stredoveké mince
v čase, keď sa ešte u nás nepoužívali detektory kovov. Pracovali pre
archeologické oddelenie verne až do
ich predčasnej smrti, Béla zomrel
v roku 1994 a Lacika v roku 2016.
Archeologické oddelenie úzko spolupracovalo aj s Jurajom Liptákom,
Vierkou Kamenickou, Valikou
Zacharovou, Katkou Blehovou-Marenčinovou, Zuzkou
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Šulajovou-Hájekovou a Jurajom
Schramekom – fotografkami a fotografmi, bez ktorých by sa archeológovia nezaobišli. Ich cit pre nálezové
situácie, zachytenie požadovaných
pohľadov, či už na kultúrne vrstvy,
stavebné pamiatky alebo nálezy
v ateliéri, prispel k úspechu celého
výskumu a jeho vyhodnoteniu.
V decembri 1980 nastúpila ako projektantka, v tom čase ešte študentka
archeológie, autorka tohto príspevku
Margaréta Holzmannová (od roku
1981 Musilová). Pracovné miesto na
výskume v Gerulate získala na polovičný úväzok vďaka profesorovi

Bohuslavovi Novotnému z Katedry
archeológie Filozofickej fakulty
UK. Jej snom bolo objavovať rímske pamiatky a profesor jej pomohol
ho napĺňať. V tom čase ešte múzeum v Rusovciach dýchalo novotou. Spolupracovala s Ladislavom
(Agnesom) Snopkom a Viktorom
Ferusom. Jej prvý vzácny nález –
kostený hrebeň spod rímskej maltovej
dlažby –, je dodnes súčasťou expozície múzea v Rusovciach. Po skončení
externého štúdia nastúpila v roku 1984
ako archeologička na MSPSOP, kde
pracuje dodnes.
Archeologický výskum domu na
Wolkrovej ulici 6 (Biela ul.) priniesol
v roku 1981 okrem iných nálezov objav
pokladu 25 kusov strieborných mincí,
denárov a polgroša zo 16. – 17. storočia
(Fiala – Snopko 1982, 179 – 181). Bol
to prvý nález tohto druhu na území
Starého Mesta. Poklad bol ukrytý
pravdepodobne v súvislosti s protihabsburským povstaním Gabriela
Betlena (Bethlen). V roku 1983 prijal

Tzv. kontakty, pracovné fotografie z výskumu
objektu na Panskej 19 – 21. V dolnom rade
zľava V. Šípoš, L. Rigo, P. Baxa, K. Klinčoková,
D. Rexa a M. Musilová. Foto: Archív MÚOP.

Tzv. Baxova veža severozápadného opevnenia. Foto: Archív MÚOP.
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miesto archeológa PhDr. Daniel Rexa
(1983 – 1987). Hneď od začiatku
sa ujal výskumu v Pálffyho paláci
(1983 – 1985) na Nálepkovej ulici
č. 19 – 21 (Panská ul.). Nadviazal
na prácu Petra Baxu, ktorý výskum
v paláci začal už v roku 1982 (Baxa
1986, 54 – 55). Závažné nálezy stavebno-historického výskumu paláca pod
vedením PhDr. Martina Melicherčíka
(Melicherčík – Rexa 1989, 88 – 95)
doplnili archeologické objavy štyroch veľkomoravských hrobov z 9. až
z prvej polovice 10. storočia, medzi
nimi hrob bojovníka s výzbrojou
(sekera bradatica, železný nôž, ocieľka
a kamenná brúska) a predovšetkým
objav keltskej mincovne s desiatkami
taviacich téglikov a zlomkov dávkovacích platničiek (Rexa 1985, 204 – 205;
Rexa 1986, 201 – 203; Rexa 1987a,
63 – 67; Rexa 1987b, 113 – 115). Tento
objav potvrdil produkciu keltských
mincí v bratislavskom oppide, čo bolo
predtým spochybňované. Na výskum
laténskeho horizontu bol prizvaný
najväčší odborník na toto obdobie
v Bratislave, PhDr. Lev Zachar zo
Slovenského národného múzea (SNM).
Spolu s D. Rexom tvorili potom nerozlučnú dvojicu pri objavovaní keltskej
Bratislavy (Zachar – Rexa 1988,
27 – 72). Objav mincovne a tzv. katastrofického horizontu s pohodenými
ľudskými kostrami bol natoľko závažným objavom, že sa ho podarilo
v rámci objektu zakonzervovať a prezentovať ako expozíciu keltského mincovníctva in situ v roku 1998 v rámci
expozície Galérie mesta Bratislavy
(B. Lesák) a v obnovenej forme
v roku 2008 (A. Vrtel, M. Musilová).
Systematický výskum mestského

opevnenia (Ferus – Baxa 1983,
149 – 164) priniesol svoje plody v roku
1983 v podobe objavu tzv. Baxovej
veže hradbového múru v severozápadnej časti opevnenia. Komplexný stavebno-historický výskum objektu rea
lizovali MSPSOP (V. Ferus) a P. Baxa
(AÚ SAV). Baxova veža má štvorcový
pôdorys s rozmermi 630 x 630 cm a je
takmer úplne zachovaná až do výšky
tretieho podlažia, cca 8 m od pôvodnej
nivelety terénu. Z nálezovej situácie
vyplýva, že nejde o nárožnú vežu, ani
o bránovú vežu, ale o vežu hradbového
múru, ktorý prebiehal v smere východ
– západ. Postavená bola v druhej polovici 13. storočia a bola pravdepodobne
súčasťou hradbového systému podhradského mesta, ktoré bolo spojené
s Bratislavským hradom jedným opevnením. Tento objav významne zmenil
pohľad na vývoj stredovekého mesta
(Baxa – Ferus 1985, 243 – 255).
Oddelenie archeologického výskumu sa v osemdesiatych rokoch
rozrástlo nielen o ďalších archeológov
mladej generácie (Rexa, Musilová), ale
aj o reštaurátorov, kresličov, technikov
a antropológa. V roku 1982 nastúpila
ako reštaurátorka keramiky Marta
Janeková (1982 – 1995), neskôr ako
kreslička Zora Rabinová, v roku 1984
ako technik Janko Psotka a v roku
1986 antropologička a osteologička
RNDr. Alena Šefčáková, PhD. Sídlom
oddelenia sa stali prízemné dvorové
priestory na Nálepkovej ulici 17
(Panská ul.). Spoločne tvorili veľmi
dobrý mladý kolektív, ktorý si rozumel
nielen po pracovnej, ale aj intelektuál
nej stránke. Organizovali sa rôzne
spoločenské akcie, odborné exkurzie,
výstavy, mikulášske podujatia pre deti
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zamestnancov MSPSOP, spoločné
súkromné aj organizované výlety
do zahraničia, Francúzska, Poľska,
Maďarska a bývalej NDR. Kolegovia
z rôznych múzejných a pamiatkových inštitúcií boli častými hosťami
oddelenia. Dnes sa v týchto miestach
nachádza talianska reštaurácia Gatto
Matto, čo vystihuje predchádzajúceho ducha oddelenia. Po revolúcii
v roku 1989 došlo k reštitúcii objektu
na Nálepkovej ulici 17. MSPSOP sa
musela rozdeliť a svoje oddelenia
presťahovať. Mestský ústav ochrany
pamiatok sídli od roku 1991 v budove
na Uršulínskej ulici 9. Stavebno-historický výskum objektu sa vykonal v rokoch 1984 – 1985 v súvislosti
s jeho pripravovanou rekonštrukciou,
a to tiež v spolupráci AÚ SAV v Nitre
(P. Baxa) a MSPSOP (M. Musilová,
V. Ferus). Výskumom sa získali prvé
poznatky o vývoji polohy od praveku
po 13. storočie. Prvé stopy osídlenia
pochádzajú z halštatskej a laténskej
doby. Skúmaná poloha patrila do
inundačného územia Dunaja, a preto
až do 13. storočia, pokým nebolo
zregulované dunajské rameno, nebolo toto územie vhodné na osídlenie.
Umeleckohistorický, architektonický
a archeologický výskumu priniesol
v prvom rade výsledky k identifikácii
dvojpodlažného kamenného domu
z druhej polovice 13. storočia. Dom
bol na prvom podlaží jednopriestorový, na druhom dvojpriestorový. Mal
charakteristický klenbový pás, ktorý
niesol priečku druhého podlažia. Vstup
do druhého podlažia bol z dvora zo
severovýchodnej strany schodišťom,
pod ktorým sa nachádzal vchod do
prvého podlažia, dnešného suterénu.

Z pôvodného objektu sa zachovali
kapsy pôvodného trámového stropu
medzi prvým a druhým podlažím,
fragment pravého ostenia vstupného
otvoru a jediný okenný otvor – ľavé
ostenie. K najstaršej stavebnej etape
možno zaradiť odpadovú jamu, ktorá
mala kamenný veniec a obsahovala
kuchynský odpad, keramiku a zlomky
skleného pohára s nálepmi. V 15. storočí bol objekt rozšírený o dvorové
krídlo, k uličnej časti pribudol ďalší
trakt pravdepodobne s čiernou kuchyňou a otvoreným arkádovým priestorom (Baxa – Musilová – Ferus 1986,
56 – 57; Baxa – Ferus – Musilová
1987, 419 – 442). V roku 1986 prebehol komplexný výskum objektu na
Jiráskovej ulici 18 (Ventúrska ul.).
Archeologický výskum robil D. Rexa,
za zmienku stojí objav laténskej spony
Almgren 18 v zánikovom horizonte
osídlenia laténskej doby (Rexa 1988,
262 – 265).
V roku 1985 realizovali P. Baxa
(AÚ SAV) a M. Musilová (MÚOP)
záchranný výskum na Staromestskej
ulici v súvislosti s výstavbou budovy
Najvyššieho súdu SSR. Zaujímavé boli
výsledky výskumu, už aj tak značne devastovanej plochy stavebnou činnosťou
v 18. – 19. storočí. Okrem laténskeho
osídlenia polohy boli zistené objekty
hrnčiarskych pecí s bohatým obsahom
keramiky z druhej polovice 12. až prvej
tretiny 13. storočia (Baxa – Musilová
1986, 55 – 56; Baxa – Musilová 2002,
63 – 80). Výskum priniesol významné
poznatky k osídleniu a prvopočiatkom
predmestskej osady sv. Michala.
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Kovová laténska naberačka z výskumu
na Rudnayovom námestí 4, rok 1986.
Foto: V. Kamenická, MÚOP.
Hlavné námestie – výskum v roku 1988,
kostrový hrob pod spleťou rúr.
Foto: V. Kamenická, MÚOP.
Hlavné námestie – strieborné esovité záušnice
a prsteň z hrobu č. 8/87.
Foto: V. Kamenická, MÚOP.

V roku 1986 sa začal preventívny výskum domu na Rudnayovom
námestí 4. Bol to prvý samostatný
výskum M. Musilovej, pod odborným
vedením P. Baxu, ktorý už ako pracovník AÚ SAV v Nitre viedol výskum
na vedľajšom objekte Rudnayovho
námestia 3 (Baxa 1987, 33 – 34).
Výskum trval do roku 1987. Otvorené
boli tri sondy medzi hradbovým
a parkanovým múrom mestského
opevnenia. Zistili sa stavebné hĺbky
založenia oboch múrov z 13. a 14. storočia, sídliskový objekt kolovej
konštrukcie z 11. storočia (Musilová
1988, 266 – 287) a tri časové horizonty
z laténskej doby (Musilová 1987, 74).
V najmladšom horizonte LTD2 sa
nachádzal výrobný objekt, železiarska
pec s unikátnym nálezom kovovej
naberačky v zánikovej vrstve. V najstaršom horizonte bolo objavené torzo
objektu z nasucho kladených lomových kameňov. Hĺbka sondy 1/2/86
dosahovala 5,5 m a jej prínosom bolo,
že sa podarilo odkryť terénny profil,
ktorý názorne ukazoval vývoj osídlenia v tejto časti mesta od praveku až
po 14. storočie. V sonde 3/87 sa zistila
previazanosť parkanového múru
s telesom Vydrickej brány a baroková
žumpa z druhej polovice 18. storočia,
patriaca k domu bratislavského senátora a obchodníka Jozefa Fináczyho
(Musilová 1988, 92). P. Baxa zistil
výskumom na Rudnayovom námestí 3
dvojitú laténsku hrotitú priekopu, čím
významne prispel k ďalším poznatkom
vývoja keltského opevnenia bratislavského oppida (Baxa 1988, 35).
V roku 1986 prebehol záchranný
archeologický výskum (M. Musilová)
na Uršulínskej ulici 6 spolu so
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stavebno-historickým výskumom
(I. Štassel). Zistený bol ďalší kamenný
dvojpriestorový dvojpodlažný dom
z druhej polovice 13. storočia na
Uršulínskej ulici (Musilová – Štassel
1988, 57 – 81). Dom sa zaradil typovo
do radu podobných objektov nájdených pri archeologických a stavebno-historických výskumoch v stredovekom jadre mesta (Ferus – Baxa
1987, 120 – 155). K archeologickým
objektom so zaujímavými nálezmi
patrila odpadová jama zo 14. storočia
(keramika, sklo, rastlinné zvyšky)
a dve chlebové pece.
Koncom novembra 1987 boli
na Námestí 4. apríla (Hlavné nám.),
v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou pešej zóny, vykopané tri
líniové sondy. Všetky mali jednotnú
šírku 150 cm, prerezávali chodníky aj
vozovku. Záchranný výskum sledovala M. Musilová, K. Prášek a L. Rigo.
Najhodnotnejšie poznatky priniesla
sonda S1/87 v severozápadnej časti
námestia. Objavené boli ľudské
lebečné kosti s dvomi bronzovými
esovitými záušnicami. To bolo dôvodom na pozastavenie akýchkoľvek
stavebných prác. Následným výskumom bolo objavených celkovo
päť ľudských jedincov s jednotnou
orientáciou – hlavou na západ, nohami na východ až severovýchod.
Číslovanie hrobov nadviazalo na
hroby objavené v roku 1974 P. Baxom
(Baxa 1975). Hrob 6/87 obsahoval už
vyššie spomenuté esovité záušnice,
v hrobe 7/87 mal zosnulý gombík
s ľanovou tkaninou a bronzovú
náušnicu. Najbohatší bol hrob 8/87.
Obsahoval dve strieborné esovité
záušnice, jeden bronzový a jeden

Hlavné námestie – výskum v roku 1988,
laténska hrnčiarska pec.
Foto: V. Kamenická, MÚOP.
Hlavné námestie – výskum z roku 1989.
Foto: V. Kamenická, MÚOP.

strieborný prsteň na rukách. Dva ďalšie hroby boli bez nálezov (Musilová
1988, 93; Musilová 2012a, 9 – 28).
Antropologický výskum kostrových
pozostatkov vykonala A. Šefčáková
(Šefčáková 1990, 157 – 157). Objav
hrobov spolu s nálezmi šperkov
umožnil datovanie pohrebiska do
11. storočia. Hroby objavené v roku
1974 spolu s hrobmi z roku 1987
tvorili nepochybne súčasť rozsiahleho
pohrebiska, ktoré bolo preskúmané
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pracovníkmi MSPSOP, AÚ SAV
a SNM-AM v rokoch 1988 – 1993.
Okrem týchto hrobových nálezov bola
nájdená vo vrstvách bronzová noricko-panónska rímska spona z konca
1. až začiatku 2. storočia a drobné
strieborné keltské mince s razbou
koníka typu Karlstein (Musilová
2012a, 19 – 20; Musilová – Krištín –
Kolníková 1990, 234 – 240). V roku
1988, po odchode M. Musilovej na
materskú dovolenku, pokračovala vo
výskume Námestia 4. apríla (Hlavné
nám.) nová členka archeologického oddelenia, prom. hist. Marta
Maruniaková (vyd. Mináriková).
Zistených bolo ďalších päť hrobov bez
nálezov, resp. s nálezmi bez výpovednej hodnoty (Maruniaková 1988;
1990, 110 – 112). Významným nálezom bol však objav laténskej hrnčiarskej dvojkomorovej pece v blízkosti
Rolandovej (Maximiliánovej) fontány
(Maruniaková 1989, 110 – 112). Pec
mala priemer 140 cm, výšku komôr

Hlavné námestie, celoplošný výskum
v roku 1989, pohrebisko z 11. storočia.
Foto: Archív MÚOP.

46 cm. Ďalšie tri hroby patriace pravdepodobne k pohrebisku z 11. storočia
boli objavené výskumom objektov na Sedlárskej ulici 2 (výskum
K. Klinčokovej) a dva hroby na
Sedlárskej ulici 6 (Maruniaková 1990,
110 – 112; Maruniaková 1992, 76 – 77).
V rámci príprav tzv. Korunovačnej
cesty k blížiacemu sa 700. výročiu
udelenia mestských práv (1291) sa
v roku 1989 začal rozsahom zatiaľ najväčší veľkoplošný výskum
v historickom jadre Bratislavy, na
ploche dnešného Hlavného námestia. Odkrytá bola plocha 120 m2,
objekty a historické nivelety boli
zistené od eneolitu po 19. storočie.
Skúmali sa aj tzv. odťažbové jamy,
ktoré boli hĺbené kvôli vstupom do
kolektorov. Odťažbová jama I/89 sa
nachádzala na Hlavnom námestí pred
budovou Starej radnice. Odťažbová
jama II/89 na Michalskej ulici oproti
Univerzitnej knižnici a odťažbová
jama III/89 na Dibrovovom námestí
(Františkánske námestie) (Baxa –
Lesák – Musilová – Makovická 1991,
24 – 25). Výskum Hlavného námestia
a pohrebiska z 11. storočia, okrem
iných historických vrstiev a objektov, pokračoval v rokoch 1990 – 1993
pod vedením D. Čaploviča, B. Lesáka
a M. Musilovej (Čaplovič – Lesák –
Musilová – Makovická 1992, 28 – 30;
Čaplovič – Lesák 1992, 25 – 27;
Čaplovič – Lesák 1993, 30 – 31; Lesák
1995, 88 – 90), zistených bolo celkove
69 hrobov len na Hlavnom námestí.
Pohrebisko bolo súhrne spracované
v publikácii Dejiny Bratislavy I.
(2012) M. Musilovou na základe spoločných poznatkov z výskumov v rokoch 1974 – 2005 (Musilová 2012c,

414 – 421). Vývoj osídlenia Hlavného
námestia v 9. – 10. storočí bol súhrne spracovaný v tej istej publikácii
B. Lesákom (Lesák 2012, 327 – 332).
Žiaľ, výskum námestia nemohol byť
v celom rozsahu dokončený, ukončil
sa v roku 1993.
Od začiatku výskumu až po jeho
koniec prebiehali vášnivé diskusie na
rôznych úrovniach o výslednej podobe námestia: či bude dláždené alebo
zelené, či budú nálezy prezentované

Hviezdoslavovo námestie s odťažbovou jamou,
začiatok razenia kolektorov v smere Rybárska
brána v roku 1990. Foto: V. Kamenická, MÚOP.

alebo nie. Ako to dopadlo, vieme.
Dnes sa znovu hovorí o klimatických
zmenách a potrebe ozelenenia, resp.
novej tzv. priesakovej dlažby. V každom prípade treba myslieť na to, že
pod zemou čaká na svoje objavenie
ešte množstvo nálezov.
Koncom osemdesiatych rokov
stúplo množstvo archeologických
výskumov v pamiatkovej rezervácii.
Súviselo to aj s plánovanou obnovou
objektov na trase tzv. Korunovačnej
cesty a s výkopom kolektorov, ktorých
razenie začalo na Hviezdoslavovom
námestí; na Michalskej ulici – na
číslach 12, 14, 16 – boli zistené
dvojposchodové suterény (Musilová
1990, 14 – 115), laténske objekty
– Michalská ulica čísla 7, 9, 20
(Maruniaková 1991, 65). V roku 1990
došlo pred vyústením ulice Rybárska
brána do Hviezdoslavovho námestia k objavu predbránia Rybárskej
brány. Tento objav viedol potom
k systematickému výskumu v roku
2001 a jeho prezentácii (Musilová
– Horanský 2002, 38 – 43; Musilová
2011, 19 – 33). Skúmali sa domové
objekty na Nálepkovej ulici č. 14,
16, 18 (Panská ul.). Na Nálepkovej
14 bol objavený mladoeneolitický
objekt s polovicou krásnej amfory
bolerázskej skupiny a roh pratura;
druhá polovica amfory bola bola
objavená až v deväťdesiatych rokoch
pri výskume celého objektu (Musilová
1990, 115). Na čísle 16 bol preskúmaný dom z 13. storočia, v roku 1990
bol objavený hromadný trojhrob
z konca 9. až prvej polovice 10. storočia (Lesák – Musilová 1999, 33 – 62;
Musilová 2012b, 337 – 346). Vo
výskumoch na Nálepkovej (Panskej)

Objav predbránia Rybárskej brány
v kolektorovej šachte, rok 1990.
Foto: V. Kamenická, MÚOP.
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ulici pokračovala aj M. Maruniaková,
či už v objekte č. 16, ako aj v objektoch č. 5 a 11 (Maruniaková 1990,
110 – 112). V roku 1989 začal aj
výskum Primaciálneho paláca, pokračoval výskum domov na Námestí
4. apríla (Hlavné nám.; Maruniaková
1990, 111; Maruniaková 1991, 65).
Prelomový rok 1989 našiel archeologické výskumy v plnom
prúde. Oddelenie pracovalo v zložení K. Klinčoková, M. Musilová,
M. Maruniaková, I. Kulifajová,
M. Janeková, Z. Rabinová, J. Psotka,
L. Rigo, V. Šipoš. Na veľkom výskume Hlavného námestia sme
pracovali s kolegami z iných inštitúcií. Z Archeologického ústavu SAV
to bol Peter Baxa a Dušan Čaplovič,
zo SNM-Archeologického múzea
Branislav Lesák, ktorý sa po odchode
K. Klinčokovej v roku 1991 stal
vedúcim archeologického oddelenia.
V roku 1989 sme spolu prežívali nastávajúce zmeny, chodili na Námestie
SNP štrngať kľúčmi a tešili sa, že
nastanú veľké zmeny. To, že dôjde
k rozpadu Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody
sme netušili. Náš kolektív sa postupne
rozpadal, až sa rozpadol. Z pôvodných archeológov tohto obdobia som
zostala, aj to s prestávkami, iba ja.
Dnes v novej omladenej zostave však
v práci stále pokračujeme a čerpáme
zo skúseností, ktoré nám dala minulá doba. Archeologické oddelenie
MSPSOP vzniklo za účelom systematického poznávania vývoja predovšetkým historického jadra Bratislavy.
Archeologické oddelenie Mest
ského ústavu ochrany pamiatok rozšírilo od roku 1991 svoju pôsobnosť

aj na výskum v rámci tzv. veľkej
Bratislavy a dokonca aj Trnavy.
Podarilo sa uskutočniť výskumy veľkého významu pre dejiny mesta, ale
o tom je už nasledujúci príspevok.
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Panská ulica 16. Foto: V. Kamenická, MÚOP.
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Bratislava predstavuje rozľahlý územný celok s pomerne homogénne zachovaným historickým jadrom v hraniciach mestskej pamiatkovej rezervácie.
Otázka vzniku a vývoja stredovekej Bratislavy s jej premenami vo včasnom
a neskorom novoveku sa vykryštalizovala ako samostatná téma archeologického
výskumu na základe rozsiahlych a systematických prác pamiatkovej obnovy od
prelomu 60. a 70. rokov 20. storočia. Archeologický výskum v intenzívne využívanom urbánnom prostredí si vyžaduje celý rad špecifických postupov, keď
výsledky skúmaných jednotlivých častí možno dať do spojitosti až na základe
zistenej bohatšej databázy (Lesák – Resutík 2008, 1 – 3; Resutík 2010). Nie vždy
bolo možné odkryť väčšie plochy a preskúmať ich v komplexnosti aj vo vzťahu
k starším osídleniam z rímskej, laténskej, halštatskej a z mladšej kamennej doby.
Rozdrobenosť pohľadu cez optiku výskumu častí jednotlivých stredovekých alebo
súčasných parciel komplikuje najmä výskum starších období (Resutík 2010).
Pred rokom 1989 bol výkon archeologickej výskumnej činnosti priamo
nadviazaný na inžiniersko-investorskú činnosť v objektoch v správe Národného
výboru mesta Bratislavy (NVB), organizácií NVB a kultúrno-osvetových
organizácií v správe obvodných národných výborov Bratislava I – IV (Štipkala
1988, 3). Koncepcia výskumnej práce a technického dozoru Mestskej správy
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (MSPSOP) vychádzala zo systému centrálne riadeného hospodárstva s pevne stanovenými plánmi výstavby
v päťročných časových obdobiach. Posledný päťročný plán bol vypracovaný na
obdobie rokov 1986 až 1990. V ňom sa počítalo s rekonštrukciou Korunovačnej
cesty v súvislosti s prípravami osláv 700. výročia udelenia kráľovských mestských privilégií Bratislave Ondrejom III., plánovaných na rok 1991. Týkal sa
rekonštrukcie domov na prvej etape pešej trasy (Michalská, Sedlárska, Hlavné
námestie (predtým Námestie 4. apríla), Rybárska brána (Dobšovič 1988, 26).
Zmena spoločenského systému v Československu po roku 1989 sa v prvých
rokoch na začiatku 90. rokov prejavila skôr v personálnych zmenách výskumníkov a obsadení pracovníkov oddelenia archeologického výskumu. Po odchode
L. Snopka a D. Rexu v roku 1989 a počas dlhodobého pôsobenia M. Musilovej
v zahraničí pokračuje archeologický výskum v zložení K. Klinčoková
a M. Maruniaková-Mináriková. Chýbajúca kapacita sa vyrovnávala spoluprácou so Slovenským národným múzeom (SNM) prostredníctvom spolupráce
so Z. Farkašom, najmä v otázkach neolitického a eneolitického osídlenia (Farkaš
– Klinčoková 1992a, 33 – 34; 1992b, 32). Spolupráca nadväzovala na nedávno
realizovaný výskum na Panskej ulici, kde D. Rexa spolu s L. Zacharom zo SNM
skúmali v priestoroch Pálffyho paláca, dnes budovy Galérie mesta Bratislavy,

Abstrakt V článku je načrtnuté
rozdelenie sledovaného obdobia na
kratšie úseky s definovaním charakteristiky výskumných cieľov a spôsobom ich vykonania so stručnými
anotáciami významných výskumov.
Súčasťou príspevku je zoznam literatúry, ktorý sumarizuje publikačné
výstupy archeológov Mestského
ústavu ochrany pamiatok v Bratislave
(MÚOP).
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objekty keltskej mincovne (Zachar –
Rexa 1988, 27 – 70). Archeologický
výskum v tomto období pokračoval
v stanovenom pláne na rozbehnutých akciách obnovy už spomínanej
Korunovačnej cesty. Výskumy najčastejšie prebiehali v rámci dozoru
stavebných prác, kde sa na pôvodných parcelách nachádzali nálezy
stredovekých a novovekých studní
a ľadníc, v polohách na Sedlárskej
ulici, Hlavnom námestí a Rybárskej
bráne (Maruniaková 1992, 76 – 77;
Lesák – Mináriková 1993, 80 – 81;
Hoššo 1992, 48 – 49). V etape krátko
po roku 1989 (1990 – 1993) sa pokračovalo v rozbehnutých a dobiehajúcich projektoch, plánovaných
v predchádzajúcom období. V rámci
oddelenia archeologického výskumu
existovalo vlastné pracovisko konzervovania a dokumentácie nálezov.
Konzervátorské a dokumentačné

Hlavné námestie, výskum v rokoch
1989 – 1991, odborná komisia za účasti
T. Štefanovičovej, M. Slivku, A. Habovštiaka,
V. Plachej a B. Pollu a archeológov
vykonávajúcich výskum M. Musilovej,
Z. Makovickej, P. Baxu a B. Lesáka.
Foto: Archív MÚOP.

Hlavné námestie, výskum v rokoch
1989 – 1991, odborná komisia. Na obrázku sú
M. Slivka, M. Musilová, P. Baxa, A. Habovštiak
a B. Polla. Foto: Archív MÚOP.
Hlavné námestie, výskum v rokoch 1989 – 1991,
celková hrúbka kultúrnych vrstiev zachytená
v sondách výskumu. Foto: B. Lesák.
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práce zabezpečovali Barbara Jucková
a Marta Janeková.
V najvýznamnejšom projekte
išlo o úpravu povrchu Hlavného
námestia položením kamennej
dlažby. V súvislosti s pripravovaným dláždením prebiehal rozsiahly
archeologický výskum pod vedením
Archeologického ústavu Slovenskej
akadémie vied (AÚ SAV). Výskum
odkryl zložitú stratigrafickú situáciu od neskorej kamennej doby po
barokovú kanalizáciu. Významné
nálezy predstavuje časť pohrebiska
z 10. – 11. storočia (Čaplovič – Lesák
– Musilová – Šefčáková 1992, 29),
sídliskové objekty z 10. – 12. storočia (Čaplovič – Lesák1992, 25 – 26),
objekty súvisiace so stredovekým
trhoviskom a objekty z neskorej
laténskej doby (Čaplovič – Lesák
1993, 31). Prehliadka lokality bola
v roku 1991 súčasťou exkurzie XII.
svetového kongresu U. I. S. P. P.
v Bratislave. Pri výskume obdobia
stredoveku nadviazalo MSPSOP, resp.
MÚOP mimoriadne plodnú spoluprácu
s Katedrou archeológie Filozofickej
fakulty UK v Bratislave, ktorá pretrvala až do prvého desaťročia 21. storočia. Osobnosť doc. Jozefa Hošša
(1946 – 2012), garanta spolupráce,
vniesla trvalú pečať do práce oddelenia archeologického výskumu (Hoššo
1997, 287 – 299; Hoššo – Lesák 2001,
214 – 256; Hoššo – Lesák – Resutík
2002, 607 – 620). Počas jej trvania
absolvoval odbornú prax na výskumoch MÚOPu v Bratislave celý rad
študentov katedry archeológie, z ktorých mnohí dnes pracujú v odbore ako
renomovaní výskumníci. Na začiatku
90. rokov sa pracovný tím MÚOPu

v Bratislave ustálil v zložení Branislav
Lesák a Margaréta Musilová, doplnený doc. Jozefom Hoššom. V rámci
realizovaných výskumov uzavretých
objektov, ako studní a ľadníc, ako súčastí stredovekých parciel a verejných
priestorov ulíc a námestí, sa systematická pozornosť venovala výskumu
mestských hradieb. Už predchádzajúce
výskumy ukázali, že súčasťou hmoty
dodnes stojacich domov môžu byť
aj murivá mestských hradieb (Baxa
1979, 117 – 132). Výskum v roku
1993 na Hviezdoslavovom námestí 13
priniesol významné poznatky o viacfázovom vývoji fortifikácie mesta na
juhozápadnom nároží hradieb, kde
na hlavný hradbový múr nadväzuje
výstavba parkanového múru s mladšou úpravou Pekárskej bašty (Lesák
– Mináriková 1993, 81). Iná situácia
s hradbovým múrom a k nemu na
špáru pristavanou plnou polkruhovou
baštou z kamenného muriva zaliateho
maltou, z prednej strany ohraničenej
parkanovým múrom, sa podarilo zistiť
aj pri výskume na Klariskej ulici 7
(Lesák – Hoššo 1995, 91).
Druhé obdobie archeologických
výskumov možno rámcovo ohraničiť rokmi 1994 až 2002. Z hľadiska
financovania výskumov ide o pomerne
nevyvážené obdobie. Stav platného
zákona o ochrane pamiatok už prestal
vyhovovať reálnemu stavu. Po zmene
spoločenských pomerov v roku 1989
sa potreby archeologického aj pamiatkového výskumu celkovo museli
prispôsobiť novým vlastníckym vzťahom. V podmienkach reštitúcií a privatizácie sa radikálne menili vlastnícke
pomery domov a parciel v historickom
jadre mesta. V mnohých stavbách
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prichádzalo k zásadným zmenám ich
funkcie. Najčastejšie sa zmena týkala
premeny bytových jednotiek spravidla
nižšej kategórie na priestory s komerčným, respektíve reprezentačným
poslaním. Úpravy na takéto účely si
vyžadovali rozsiahle adaptačné projekty. V rámci ich realizácie sa vytváral
priestor pre archeologický výskum.
Starý pamiatkový zákon už nedokázal
účinnými prostriedkami chrániť kultúrne pamiatky. V tomto období prebehol celý rad výskumov s minimálnym
rozpočtom, často aj na úkor voľného
času archeológov MÚOPu. Do normálnej polohy sa situácia vracia až prijatím
zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, s jasnou definíciou

povinnosti financovania archeologického výskumu investorom stavby
na základe rozhodnutia príslušného
krajského pamiatkového úradu (KPÚ).
Napriek spomínaným problémom sa
mohli uskutočniť viaceré archeologické výskumy, realizované serióznymi
investormi. Tak v roku 1994 prebehol
výskum pri úprave domu na Laurinskej

Námestie SNP, výskum Kaplnky sv. Jakuba,
roky 1994 – 1998. Foto: J. Hoššo.
Námestie SNP, odkryté základy Kaplnky
sv. Jakuba s hrobmi Vavrineckého cintorína,
roky 1994 – 1998. Foto: J. Hoššo.
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ulici 4, budovy Poštovej banky.
V suterénnych priestoroch sa našiel
kostrový hrob z 11. storočia. Zistili sa
tu aj základové murivá najstaršieho
stredovekého domu na parcele z druhej
polovice 12. až prvej polovice 13. storočia, kamenná studňa z 13. – 14. storočia a murivá zo 14. – 15. storočia
s odpadovou jamou (Lesák – Musilová
– Hoššo 1997, 121 – 26). V tom istom
roku sa začal mimoriadne úspešný
výskum v predpolí Starej tržnice, poznamenaný všetkými problémami spomenutého obdobia. Výskum sa mohol
uskutočniť vďaka vlastníkovi, ktorým
bol magistrát Bratislavy. Napriek peripetiám ohľadom nedostatku financií
a predlžovania prác nájomcom tržnice
sa uskutočnil výskum, ktorý odkryl
jednu z najstarších sakrálnych stavieb
na území Bratislavy (Hoššo – Lesák
1996, 241 – 252). Výskum identifikoval
stavebný vývoj od rotundy postavenej
okolo roku 1100, cez prestavby na
románsky a neskôr gotický karner, až
po jej deštrukciu v roku 1529. V okolí
kaplnky sa preskúmalo množstvo kos
trových hrobov cintorína pri Kostole
sv. Vavrinca zo širokého časového
úseku od 11. storočia po 18. storočie
(Hoššo – Lesák – Musilová 1996,
90 – 92). Napriek následnej etape
výskumu románskeho karnera v roku
1997 až 1999 (Lesák – Resutík 1998,
9 – 10) a okolitého priestoru pred tržnicou (Lesák – Resutík 2000, 70 – 71),
výskum nie je dodnes dokončený,
podobne ako nie je pripravená definitívna podoba prezentácie Kaplnky
sv. Jakuba.
V rokoch 1995 – 1996 sa uskutočnil
úspešný výskum veľkej plochy bývalej františkánskej záhrady. Potrebu

Františkánska záhrada, výskum v rokoch
1995 – 1996. Foto: B. Lesák.

výskumu vyvolala stavba podzemných garáží, čím sa vytvoril priestor
na rozsiahly výskum. Výskumom sa
podarilo odkryť funkčné priestory vybavenia kláštora – kúpeľ a keramickú
kolekciu z prelom 12. a 13. storočia,
hroby z 9. storočia a nálezy z neskorej laténskej doby. Najstaršie nálezy
predstavovali nálezy z halštatskej
doby, z ktorých zaujala najmä drobná
plastika hrkálky v tvare vtáčika (Lesák
– Musilová – Hoššo 1997a, 124 – 127).
Výskum bol ocenený v kategórii
Nález roka 1995 časopisu Pamiatky
a múzeá. Na tento výskum nadviazal
v roku 1998 výskum susedného jezuitského kolégia, pri stavbe podzemných
garáží pre potreby magistrátu mesta
Bratislava. Podarilo sa odkryť stavebné zvyšky barokového jezuitského
kolégia a základové murivá špitálu
františkánskeho kláštora. Okrem toho
sa potvrdili výrazné stopy neskorolaténskeho osídlenia s výraznou
súvislou vrstvou. Medzi neskorolaténskymi nálezmi sa vyníma nález gemy
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z karneolu s gravírovanou včelou
(Lesák – Resutík 2000, 67 – 68).
Množstvo výskumných akcií väč
ších a menších rozmerov si vyžiadalo
posilnenie tímu archeologického
oddelenia, a tak v roku 1996 oddelenie pribralo do svojho stavu nového
archeológa Branislava Resutíka. V rokoch 2004 až 2011 sa oddelenie rozšírilo o ďalšieho archeológa, Andreja
Vrtela. V rokoch 2005 a 2006 pribudol
v stave archeológov Martin Kvietok.
Vzhľadom na nápor výskumných
prác od roku 2007 sa rozšíril stav
archeológov o Petru Šimončičovú
Koóšovú a Jozefa Kováča. Počas
výkonu archeologického výskumu
na Bratislavskom hrade prechodne
posilnila stav archeológov Tamara
Teslíková. Takto sa v priebehu od
začiatku 90. rokov po dnešok rozšíril
stav archeológov v trvalom pracovnom pomere z dvoch na päť archeológov. V súčasnosti na MÚOPe pracuje
v oddelení dokumentácie ešte jedna
archeologička, Silvia Droppová.
V období rokov 1994 – 1995
prebehol aj výskum na Hlavnom
námestí 7 v Kutscherfeldovom paláci, dnes sídlo Francúzskeho inštitútu, ktorý tu potvrdil výrazné stopy
neskorolaténskeho osídlenia keltského
oppida (Musilová – Lesák 1996,
87 – 105). Tento stav na širšej ploche
potvrdil výskum v roku 1996 na susednej parcele na Hlavnom námestí 8,
v bývalom Miestodržiteľskom paláci.
Tu sa vo zvyškoch neskorolaténskych
sídelných objektov nachádzali pohodené ľudské ostatky. Prekvapil nález
bronzovej situly z 1. storočia pred n. l.
(Resutík 2007, 97 – 120). Laténska
bronzová situla spolu s celkovou

nálezovou situáciou sídelnej jednotky
zloženej z polozemnice vo vnútri
s menšou zásobnicovou jamou so
zvyškami nepietne uloženého torza
ľudského skeletu, v blízkosti s výraznou zásobnou jamou šachtového
typu a blízkou exteriérovou pieckou
na pečenie, bola nominovaná na
ocenenie v ankete časopisu Pamiatky
a múzeá v kategórii Nález roka 1996.
Archeologické výskumy v historickom jadre všade na neporušených
zemných profiloch potvrdzujú prítomnosť hrubej súvislej kultúrnej vrstvy
z neskorolaténskeho obdobia. Na rohu
Ventúrskej ulice 12 a Zelenej ulice
10 kultúrne vrstvy a objekty dokladajú stopy remeselného kovolejárstva
(Lesák – Musilová – Hoššo 1997,
121 – 126). V polohe na Ventúrskej
ulici 1, v Erdődyho paláci, sa pri
výstavbe podzemných garáží objavili objekty z neskorolaténskej doby
a z rímskej doby objavili objekt 2/96
s germánskou a rímsko-provincionálnou keramikou (Lesák – Musilová –
Resutík 1997, 106).
V roku 1997 počas rekonštrukcie na Panskej ulici 27, sa v budove
Keglevičovho (Keglevichovho) paláca, popri objave základového muriva
staršieho stredovekého objektu stavby,
zachytili stopy osídlenia od 1. storočia
pred n. l. po druhú polovicu 9. až začiatok 10. storočia, reprezentované nálezom štyroch detských hrobov z veľkomoravského sídelného horizontu.
V hrobe 4/97 sa nachádzala keramická
nádoba tvaru fľaše tzv. antických
tvarov (Lesák – Resutík 1998, 9 – 10).
Môžeme predpokladať, že ide o časť
väčšieho veľkomoravského pohrebiska, ktoré sa tiahlo od skúmanej
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polohy č. 27, cez Strakovu ulicu –
Panskú ulicu 19 – 21, Panskú až po
Laurinskú ulicu 4 (Lesák – Musilová
1999, 32 – 62). V toto istom roku prebehol pod vedením B. Lesáka výskum
na Klariskej ulici, parcela č. 417.
Pri stavbe polyfunkčného domu sa
výkopom zachytili a narezali viaceré
objekty a vrstvy: novoveká kamenná
studňa a tehlové murivo. Zaujímavým
nálezom bol hromadný kostrový hrob
z 15. storočia, obsahujúci pravdepodobne desiatky jedincov. Podstatným
nálezom svedčiacim o urbanistickom
vývoji mesta je nález základového
muriva kamenného murovaného domu
z 12. – 13. storočia, teda ešte z obdobia pred vybudovaním západného
úseku hradieb (Lesák – Resutík, 1998,
10 – 11). Pri tomto výskume sa naplno
prejavila rozporuplnosť platných zákonov ochrany pamiatok so stavebnou
realitou, keď investor nebol ochotný
financovať archeologický výskum,
len ho v obmedzenej forme strpieť.
Vzhľadom na minimálny sankčný
dosah zákona o ochrane pamiatok,
Mestský ústav ochrany pamiatok
vykonal archeologický výskum vo
vlastnej réžii. V podobnom duchu sa
niesli početné výskumy v rokoch 1998
až 2002, keď časté zmeny projektovej
dokumentácie počas stavby úplne menili podmienky vykonania výskumov.
Ako príklad možno uviesť výskum na
Klariskej ulici 14 – Baštová ulica 9.
Archeologický výskum prebiehal v súbehu so stavebnými prácami, napriek
tomu identifikoval staršiu budovu stredovekého horného kúpeľa s rozmernou studňou, ktorá slúžila potrebám
kúpeľa. Archeologický výskum dospel
k úrovni vrstiev datovaných na prelom

Laurinská ulica, barbakán Vavrineckej brány,
výskum v roku 1998. Foto: B. Lesák.

12. a 13. storočia. Ďalší výskum
znemožnila súvislá úroveň hladiny
spodnej vody (Lesák – Resutík 2000,
68 – 69).
V rokoch 1997 až 1999 počas
rekonštrukcie františkánskeho kostola
prebehlo niekoľko čiastkových etáp
výskumu vo svätyni a lodi kostola.
Vo svätyni kostola sa našla murovaná
krypta zo 17. – 18. storočia. Zo základu muriva víťazného oblúka vychádzalo staršie kamenné murivo základu
stavby kostola z obdobia okolo roku
1250 (Lesák – Resutík 2000, 67 – 68).
V roku 1999 sa pokračovalo výskumom pri západnej stene kostola,
kde sa podarilo identifikovať zvyšky
staršej barokovej opukovej dlažby,
konštruovanej z dlaždíc podstatne
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hrubších oproti súčasnej opukovej
dlažbe. Tesne pri západnej stene sa
v hrobmi neporušenej časti podarilo
identifikovať zvyšky renesančnej tehlovej keramickej dlažby zo 16. storočia
a pod ňou zvyšky pôvodnej liatej maltovej gotickej dlažby (Lesák – Resutík
2000, 74 – 75).
Aj v tomto období sa podarilo
uskutočniť niekoľko zaujímavých
výskumov vo vzťahu k problematike mestskej fortifikácie. Išlo konkrétne o výskum mestských brán.
V roku 1998 B. Resutík v ploche pri
dláždení Laurinskej ulice a následne
v roku 2004 pri úprave domu na
Laurinskej ulici 17 narazil na systém
opevnenia Vavrineckej brány. Podarilo
sa identifikovať mostovú konštrukciu
ponad priekopu smerom od kontraskarpy priekopy do barbakánu
a čiastočne murovanú konštrukciu
mosta medzi barbakánom a samotnou
vežou brány (Lesák – Resutík 2000,
69 – 70).
Severnú časť konštrukcie mosta
s renesančnými piliermi a severnou
časťou plášťa barbakánu sa podarilo
identifikovať v roku 2004. Kamenné
články s gotickou profiláciou slepých
arkatúr naznačujú, že materiál použitý
pri spevňovaní opevnenia v 16. storočí použili zo zbúraného Kostola
sv. Vavrinca a Kaplnky sv. Jakuba.
V roku 2001 M. Musilová uskutočnila výskum predbránia Rybárskej
brány (Musilová 2011b, 19 – 33).
Podarilo sa jej odkryť štvoruholníkové
predbránie vysunuté do priekopy,
na čelnej strane s dvomi nárožnými
vežicami. Murivo sa skladá z veľkých
opracovaných kvádrov (Musilová –
Horanský 2002, 138 – 140). Nález

Obchodná ulica – Jedlíkova ulica, Royko
pasáž, nález ukrytých archívnych dokumentov
z konca tridsiatych rokov 20. storočia
v suteréne domu, na snímke sú zachytení
B. Resutík, J. Hoššo a V. Obuchová, rok 1999.
Foto: B. Lesák.

Rybárska brána, nárožie predbránia,
prezentácia pod povrchom Hviezdoslavovho
námestia. Foto: P. Horanský.

Hviezdoslavovo námestie, Rybárska brána,
výskum v roku 2001. Foto: P. Horanský.
Rybárska brána, výskum predbránia, odborná
komisia výskumu za účasti M. Musilovej,
P. Baxu a V. Ferusa, rok 2001.
Foto: P. Horanský.
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predbránia Rybárskej brány bol
ocenený časopisom Pamiatky a múzeá
v kategórii Nález roka 2002. Objav
a následné spracovanie prezentácie
archeologického nálezu boli ocenené
európskou cenou Europa Nostra za rok
2003 (Musilová 2004, 31 – 36).
Rozsah investorských aktivít v tomto období preniesol záujem výskumu
na plochu historických vnútorných
predmestí. V rámci nich bolo možné
sledovať zástavbu jednotlivých parciel
vo vzťahu k funkcii ich jednotlivých
častí. Odpadová jama preskúmaná na
Vysokej ulici, parcela č. 8306, obsahovala bohatý keramický materiál
z prelomu 15. – 16. storočia (Lesák
–Resutík 2000, 69 – 77), čo plne
zodpovedá poznatkom o plnej zastavanosti ulice v neskorom stredoveku.
Podobne sa podarilo zachytiť zvyšky
osídlenia zo včasného novoveku na
viacerých polohách na Panenskej ulici.

Na Panenskej ulici 8 a na Panenskej
ulici 6 sa podarilo identifikovať aj
prítomnosť laténskej kultúrnej vrstvy
a veľkých kopaných objektov, ktoré
pravdepodobne slúžili na získavanie
hrnčiarskej hliny (Lesák – Resutík
2000, 75). Panenská ulica a jej susedný
priestor bol sledovaný v rámci výskumu problematiky neskorej laténskej doby a obdobia vrcholného
stredoveku. Panenská ulica takisto
predstavuje pomerne staré a stabilizované predmestie s výraznou zástavbou
už v 16. storočí. Posledné výskumy
B. Resutíka na Panenskej ulici 32 a na
Veternej ulici pomohli identifikovať
typ bratislavského predmestského
domu zo 16. storočia, s výraznou väzbou na vinohradníctvo. Dom podobného charakteru, avšak s výraznými
neskoršími stavebnými úpravami, sa
podarilo B. Lesákovi identifikovať
aj na Obchodnej ulici 44, s výraznou
stavebnou etapou zo 16. – 17. storočia
a stavebne upravenej v 18. – 19. storočí
(Lesák – Resutík 1998, 31 – 32). V prvom decéniu 21. storočia sa vykonali
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výskumy v polohách Námestie SNP 2,
bývalý hostinec U zlatého jeleňa, na
Vysokej ulici 16 a na Mickiewiczovej
ulici 14. V rokoch 2013 – 2014 prebiehal rozsiahly výskum na Bratislavskom
Zuckermandli s odkrytím pôdorysov
asanovaných domov, pod vedením
B. Lesáka a P. Šimončičovej Koóšovej.
Žiaľ, staršie sídliskové nálezy ako
z 18., prípadne z konca 17. storočia sa
nenašli.
Popri rozšírení záujmu o historické
predmestia boli aj naďalej výskumy
prioritného významu v centre historického jadra. Významným nálezom z tohto obdobia, viažucim sa
na výskum neskorej laténskej doby,
je výskum B. Lesáka na Ventúrskej
ulici 7 z roku 2001. Tu sa v západnej časti parcely podarilo naraziť na
pokračovanie kamennej konštrukcie

Františkánske námestie 7, súbor kuchynskej
a stolovej keramiky z odpadovej jamy
z prelomu 13. – 14. storočia. Foto: B. Resutík.
Františkánske námestie 7, kostené
hracie predmety, prelom 13. – 14. storočia.
Foto: B. Resutík.
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kanalizácie, ktorá prechádzala popod
bránu z 1. storočia pred n. l., objavenú
na Kapitulskej ulici A. Vallaškom na
prelome 60. a 70. rokov pri výskume
Academie Istropolitany. V tomto čase
sa ešte k jej datovaniu nedalo pristúpiť jednoznačne, pretože na základe
zistenej situácie sa dalo iba potvrdiť,
že kanalizácia je staršia ako jama
z prvej polovice 13. storočia, ktorá ju
narušila, a mladšia ako neskorolaténska priekopa, do zásypu ktorej bola
kanalizácia vyhĺbená. Hoci do zásypu
laténskej priekopy boli zahĺbené aj
iné mladšie neskorolaténske objekty,
príslušnosť kanalizácie k neskorolaténskemu obdobiu sa nepodarilo
jednoznačne potvrdiť. Až neskoršie
výsledky archeologického výskumu na
Bratislavskom hrade v rokoch 2007 až
2010 potvrdili existenciu kamenných
murovaných stavieb v bratislavskom
oppide (Musilová – Lesák – Resutík
2012, 197 – 201). Takmer kompletný
výskum plochy historickej parcely
priniesol nález štyroch stredovekých
studní.
Výskumy jednotlivých parciel na
ploche mestského jadra aj historických
predmestí gradoval a všetky nemožno
spomenúť. Uviesť možno výskum na
Františkánskom námestí 6 – 7, kde
sa v jednej odpadovej jame podarilo
nájsť kolekciu keramiky z prelomu
13. a 14. storočia (Hoššo – Lesák
– Resutík 2002, 607 – 620), spolu
s polychrómne zdobenými sklenými
benátskymi pohármi z konca 13. a začiatku 14. storočia (Resutík 2002,
49 – 50). Najbohatšia bola kolekcia
stredovekých nálezov keramiky
a skla, kde sa v zadnej miestnosti
susediacej s parcelami na Sedlárskej

ulici našli tri hlboké valcové jamy vo
vzájomných superpozíciách, datované
do 14. – 15. storočia. Štandardnou
súčasťou súvrstvia bola neskorolaténska kultúrna vrstva a objekty, ktoré
sa vždy nepodarilo skúmať z dôvodu
statického ohrozenia stavby.
V roku 2002 začína výskum
v priestore kláštora klarisiek pod
vedením B. Lesáka, ktorý s menšími
prestávkami trval do roku 2007.
Výskum sa postupne prehupol do
výskumu kláštorného dvora a v roku
2005 aj kostola klarisiek, uskutočnil
sa najskôr v lodi a neskôr na vonkajšej
strane kostola, aby v roku 2007 spolu
s A. Vrtelom vykonali výskum na
Farskej ulici, parcela č. 363, a západne od kostola klarisiek, kde odkryli
zvyšok hlinito-drevenej fortifikácie
keltského oppida s čelnou kamennou
plentou.
V roku 2003 prebehol výskum
v Lisztovej záhrade na Ventúrskej
ulici 3, kde sa B. Lesákovi podarilo
odkryť bohaté kultúrne vrstvy, siahajúce od novoveku po neskorú laténsku
dobu (1. storočie pred n. l.). Odkryl
tu zároveň nový typ drevohlinitých
stavieb a doplnil tak nový typologický
článok stredovekého domu (Lesák –
Staník 2004, 102) k straším známym
typom stredovekej architektúry (Baxa
– Ferus – Musilová 1987, 417 – 438).
V roku 2003 uskutočnila M. Musi
lová archeologický výskum na pôvodnej stredovekej parcele tzv. Kernovho
domu na Rybárskej bráne 8, ktorý priniesol zaujímavé poznatky o zakladaní
stavieb na drevených koloch, ktoré
ich mali staticky zabezpečiť v pomerne nestálom, podmáčanom prostredí založenia základov v riečnych
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sedimentoch (Musilová 2011c,
35 – 50). K podobným poznatkom sa
pri výskume paláca Motešických na
Gorkého ulici 5 v rokoch 2007 – 2008
dopracoval aj B. Resutík, tu však
nešlo o spevnenie základu stavby, ale
skôr o spevnenie brehu dunajského
ramena v smere priebehu neskoršieho
južného úseku priekopy mestských
hradieb. Archeologický výskum priniesol množstvo poznatkov z procesu
vzniku a vývoja stredovekej parcelácie
od 13. storočia po 19. storočie. Pre
územie južnej strany Laurinskej ulice
je charakteristický postupný nárast
zástavby v smere od líca Laurinskej
ulice smerom do hĺbky parciel a postupné navyšovanie terénu v južných
častiach parcely. Pre staršie obdobie je
charakteristické spevňovanie povrchu
terénu drevenými kolmi a prúteným
výpletom medzi kolmi.
Významným bol výskum plochy
Hlavného námestia počas výmeny
dlažby. Vzhľadom na hlboké založenie
základu, práce odťažili vrchnú recentnú vrstvu a zasiahli do intaktných
archeologických vrstiev, na viacerých
miestach prerušených pravidelnými
výkopmi s obsahom z obdobia druhej
svetovej vojny. Nasledoval nález
pôdorysu strážnice mestskej stráže na
námestí. Najhlbšími časťami výkopov
sa narezali stredoveké nivelety terénu.
V priestore námestia pri fontáne sa
našiel pôdorys jednopriestorového
provizórneho domu z 13. storočia.
Evidovala sa pomerne hrubá vrstva
z neskorej laténskej doby. Najstaršie
nálezy predstavuje jedna sádzka
Hlavné námestie, výmena dlažby, výskum
v roku 2005. Foto: B. Resutík.
Hlavné námestie, odkrytie zvyšku stredovekej
murovanej architektúry, výskum v roku 2005.
Foto: B. Lesák.
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keramickej pece z neskorej kamennej
doby.
V nasledujúcom období rokov
2005 až 2008 sa záujem archeologického výskumu zameriava na širšiu
Bratislavu, kde sa podieľa na rôznych
investorských zámeroch výstavby
nových celkov rodinných domov, s vytváraním nových ulíc v okrajových
častiach Bratislavy ako sú Rusovce,
Záhorská Bystrica, Rača, Vajnory,
alebo aj mimo Bratislavy, ako bola
výstavba v obci Čakany (okr. Trnava).
V užšom geografickom zmysle sa
záujem archeologického výskumu
zameriava na plochy v dotyku s historickými predmestiami. Ide o výskum
Kollárovho námestia, kde sa potvrdil
sporadický výskyt neskorolaténskych
nálezov, podobne ako v prípade výskumu na Štefánikovej ulici 6, alebo
na Lazaretskej ulici. V rámci historického jadra mesta vynikol výskum
realizovaný počas rekonštrukcie
Múzea mesta Bratislavy v Starej radnici. Výskum pod vedením B. Lesáka
a A. Vrtela v rokoch 2005 – 2008
prebehol v časti Apponyiho paláca
na Radničnej ulici 1 a priniesol

Bratislavský hrad, návšteva premiérky I. Radičovej
na archeologickom výskume, rok 2009.
Foto: J. Hamšíková.
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Bratislavský hrad, odborná komisia výskumu
M. Musilovej v polohách výskumu „západný
bastión“ a „zimná jazdiareň“, rok 2014.
Foto: B. Resutík.
Bratislavský hrad, B. Lesák podáva výklad
odbornej komisii v polohe výskumu „nádvorie
Žigmundovho paláca“, rok 2009. Foto: B. Resutík.

zaujímavé poznatky o vývoji osídlenia Bratislavy od neskorej laténskej
doby po prvú polovicu 13. storočia.
Výskum v rokoch 2008 – 2010 vykonala M. Musilová, bol veľmi prínosný
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poznatkami o stavebnom vývoji
a úpravách pôvodne viacerých samostatných stavieb z vrcholného stredoveku do podoby Starej radnice, ako
ju poznáme dnes (Musilová 2015b,
172 – 175; 2017c, 197 – 212).
Pomerne zaujímavým teritoriál
nym vybočením z problematiky
výskumu Bratislavy bol archeologický výskum Uhrovského hradu
v Uhrovskom Podhradí (okr. Bánovce
nad Bebravou). Výskum sa uskutočnil
v rokoch 2005 až 2008 pod vedením
B. Resutíka. Skúsenosti s metodikou
výskumu viacnásobného presunu kultúrnych vrstiev pri tvorbe terénnych
navážok umelých plošín, konštrukčných zásypov klenieb či zvislých stavebných konštrukcií, prípadne výskum
zmiešaných vrstiev deštrukcií a závalov, boli dobrou školou stratigrafie.
Skúsenosti so zložitými situáciami
tvorenými zmiešavaním viacerých
kultúrnych vrstiev v uzavretom
obmedzenom priestore hradu, spolu
s pôsobením a podzemným prúdením
zrážkovej vody, boli výbornou prípravou pred výskumom severnej terasy
Bratislavského hradu v rokoch 2009
až 2014.
Mimo Bratislavy prebiehal aj
výskum Kostola Nanebovzatia Panny
Márie v Marianke (okr. Malacky).
Práce výskumu pod vedením B. Resu
tíka sa podľa jednotlivých etáp prispôsobovali tempu rekonštrukčných prác.
K počiatočnému výskumu kostola
sa pridružili aj výskumy v priestore
kláštora, fary a Kaplnky Svätej studne.
Archeologický výskum priniesol poznatky o viacerých stavebných úpravách podniknutých v kostole a kláštore
od 14. po 19. storočie (Resutík 2018).

Posledná etapa výskumu prebehla
v roku 2018 v súvislosti s úpravou
prameňa Svätej studne.
Obdobie rokov 2008 až 2014 sa
nieslo v znamení veľkých výskumov na
Bratislavskom hrade. Rozsiahla rekonštrukcia vyvolala potrebu vykonania archeologického výskumu v adekvátnom
rozsahu na objem vykonávaných prác.
Najvýznamnejším prínosom výskumu
je objavenie zvyškov kamennej murovanej architektúry rímskeho antického typu v prostredí bratislavského
keltského oppida (Musilová – Lesák
– Resutík 2012, 197 – 201).
V roku 2008 sa začal výskum
pod vedením B. Lesáka, A. Vrtela
a J. Kováča na nádvorí a vo východnom suteréne Bratislavského
hradu (Lesák – Kováč – Vrtel 2012,
143 – 149). V tejto etape sa na severnej terase pod vedením J. Kováča preskúmal záhradný pavilón (oranžéria)
so základmi zapustenými do zasypanej priekopy okolo Žigmundovho
paláca (Kováč – Lesák – Vrtel
2014, 143 – 152). Nádvorie hradného paláca predstavuje najvyššie
položenú plošinu na bratislavskom
hradnom vrchu. V severnej časti
plošiny, v miestach, kde prebiehal
výskum, sa podarilo odkryť základy
reprezentatívnej murovanej stavby
bratislavského oppida s veľkou,
pravdepodobne halovou miestnosťou
so zdobenou brúsenou dlážkou typu
opus signinum. Výskum preukázal, že pomerne zložitá dispozičná
situácia murovaných stavieb a ostatných neskorolaténskych objektov je
dôsledkom viacerých stavebných etáp
a fáz (Lesák – Kováč – Vrtel 2014,
199 – 216).
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Na jar 2009 sa začal výskum na
severnej terase. Jeho výsledky mali
pôvodne slúžiť ako podklad pri rekonštrukcii pôvodnej barokovej záhrady
francúzskeho typu (Resutík 2012,
151 – 160). Ukázalo sa, že výsledky
výskumu odkryli vážne stopy starších
etáp osídlenia, a to aj napriek početným mladším zásahom do terénu.
Porušenie pôvodnej stratigrafie spôsobila existencia kameňolomu a neskôr
stavba terás záhrady. Výskum preukázal, že kameňolom možno dávať
do súvislosti už so žigmundovskou
prestavbou v 15. storočí (Resutík 2015,
191 – 193). Následne v priebehu roka
2009 sa pod vedením M. Musilovej začal archeologický výskum zimnej jazdiarne Bratislavského hradu (Musilová
2015a, 172 – 175). Po objavení základov rímskej stavby I sa výskum rozšíril
na okolitý priestor smerom do západného bastiónu a trafostanice. Nález
murovaných architektúr datovaných
do 1. storočia pred n. l. vyvolal medzinárodnú diskusiu s pozitívnym výsledkom (Musilová – Groh – Sedlmayer
2009; Musilová 2011a, 187 – 206).
Súčasťou archeologického výskumu
boli aj obhliadky a archeologický
dozor líniových výkopov na hrade
a v jeho bezprostrednom okolí (Kováč
2015a, 130 – 131). Popri ojedinelých
keramických a kovových nálezoch táto
etapa výskumu priniesla nález pokladu
železného poľnohospodárskeho náradia z 9. storočia (Kováč 2013, 97 – 103,
Kováč 2015b, 131 – 132).
V roku 2010 sa práce na rekonštrukcii Bratislavského hradu prerušili.
Archeologický výskum na severnej
terase a zimnej jazdiarne sa prerušil, sondy sa prekryli a zabezpečili

ochrannými zásypmi. V roku 2013
spolu s obnovením rekonštrukcie
Bratislavského hradu sa mohlo pokračovať v archeologickom výskume na
severnej terase a na výskume zimnej
jazdiarne spolu so spoločnosťou VIA
MAGNA s. r. o.
V poslednom období sa činnosť
archeologického oddelenia sústreďuje na zhodnotenie nálezových
situácií výskumu na Bratislavskom
hrade (Musilová – Minarovjech 2014,
73 – 95; Resutík – Minarovjech 2017,
524 – 534) a nálezov z Bratislavského
hradu (Kysela – Olmer 2014, 167 – 188;
Šefčáková 2014, 189 – 198). Podobne
sa hodnoteniu podrobujú aj celé
skupiny hnuteľných archeologických nálezov zo stredoveku a novoveku (Sedláčková – Rohanová –
Šimončičová Koóšová – Lesák 2014,
215 – 264; 2016, 353 – 394).
V rámci aktuálnych výskumov
v Bratislave je svojou zložitou stratigrafickou situáciou a významom
zaujímavý výskum pod vedením
P. Šimončičovej Koóšovej v Kostole
sv. Mikuláša v Podunajských
Biskupiciach. Výskum sa vykonával
vo viacerých etapách počas rekonštrukcie v rokoch 2015 až 2018.
Podarilo sa ním odkryť stavebné
zvyšky niekoľkých starších stavebných etáp, predovšetkým vo svätyni
a v sakristii.
Priamo v historickom jadre
sa v poslednom období vykonali
výskumy vo viacerých polohách
Rudnayovho námestia 1 (B. Lesák
– J. Kováč), Rudnayovho námestia 3 (M. Musilová), Panská ulica
11 (P. Šimončičová Koóšová) a na
Kapitulskej ulici 1 a 5 (J. Kováč).
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V rámci vnútorných predmestí vyniká výskum B. Resutíka, uskutočnený
v rokoch 2016 – 2017 v polohe Veterná
ulica, parcela č. 3265/1. Rozsiahly
plošný výskum rozšíril staršie poznatky o osídlení osady sv. Michala
(Baxa – Musilová 2002, 63 – 79) z obdobia 13. – 14. storočia a zachytil stavebný vývoj plochy v 13. – 14. storočí
a časti sformovanej ulice so zachyteným vývojom od 16. po 19. storočie.
Významným poznatkom výskumu je
zistenie, že napriek výraznej stavebnej
činnosti od stredoveku po súčasnosť
sa na ploche zistili početné staršie
keltské objekty z 1. storočia pred n. l.
V poslednom období v rámci bratislavskej mestskej pamiatkovej rezervácie (MPR), prípadne pamiatkovej
zóny centrálnej mestskej oblasti (PZ
CMO), prebehli rozsahovo menšie výskumy na Špitálskej ulici 7 (J. Kováč),
Lazaretskej ulici 9b. (B. Lesák,
J. Kováč), Špitálskej ulici 7 (J. Kováč),
Panskej ulici 11 a na Jakubovom námestí 6 – 7 (P. Šimončičová Koóšová).
Výskumná činnosť v tomto období
nie je tak striktne viazaná na územie
Bratislavy. Na základe spolupráce
s Krajským pamiatkovým úradom
v Trnave sa podarilo zúročiť skúsenosti s výskumom mestských parciel
a fortifikačných systémov na viacerých polohách v Trnave. Pod vedením
B. Lesáka prebehol výskum zaniknutého úseku opevnenia v priestore
amfiteátra a v priestore severozápadnej nárožnej veže opevnenia (Lesák
– Kováč – Staník 2017, 25 – 32).
Výskum stredovekých parciel sa
dotkol polôh na Trojičnom námestí 9
(Lesák – Kováč – Staník – Pišút –
Hunka 2016, 21 – 30), Štefánikovej

ulice 3 a 4. Pod vedením J. Kováča
sa skúma parcela vo Svätom Jure na
Prostrednej ulici 160.
Popri záchranných výskumoch sa
riešia aj výskumy na vedecké a dokumentačné účely, akým bol výskum novovekých fortifikácií v Pečnianskom
lese (J. Kováč).
Archeologický výskum MÚOPu
v Bratislave za obdobie od roku 1990
do roku 2018 prešiel od výrazne lokálneho zamerania na výskum centrálnej
mestskej časti Bratislavy, v podstate
zúženej na MPR, a prešiel k širšiemu
záberu záujmov. V istom ohľade to
spôsobuje nastavenie platných zákonov, kde je MÚOP vedený v zozname
inštitúcií oprávnených vykonávať
archeologický výskum vedený
Ministerstvom kultúry SR. V takto
nastavenom systéme financovania
záchranných archeologických výskumov je na konkrétnom investorovi,
s ktorou inštitúciou alebo spoločnosťou uzavrie partnerský vzťah na
vykonanie predpísaných výskumov.
Na jednej strane to dáva MÚOPu
možnosť pracovať mimo územia
Bratislavy, a tak konfrontovať získané
poznatky s inými lokalitami, ale na
druhej strane stráca možnosť úplného
systematického zhromažďovania
poznatkov výsledkov archeologického
výskumu v Bratislave. Je samozrejmé,
že vedecký záujem sústreďujeme na
prostredie miest. Špecifické urbánne
prostredie je hlavným smerovaním
záujmu archeologického bádania
MÚOPu. V laténskej dobe sa na území
Bratislavy nachádzalo významné
keltské oppidum, preto je pochopiteľný užší bádateľský záujem práve
o toto obdobie. Vzhľadom na neustále
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rozširovanie obzoru problematiky archeologického bádania smerom k prírodným procesom a vplyvu človeka
na okolité prostredie, ale aj štúdium
distribúcie tovarov, surovín a technológií, musí byť predmetom nášho záujmu výskum širšieho geografického
priestoru v susedstve Bratislavy.
Resumé Obdobie archeologického výskumu v tomto období možno
rozdeliť do štyroch základných etáp.
V prvej, v rokoch 1990 – 1994, nadväzuje na predchádzajúce úlohy.
Predstavuje transformáciu k novým
spoločensko-ekonomickým pomerom
po roku 1989. Druhé obdobie, ohraničené rokmi 1994 – 2002, prestavuje
obdobie zmenených ekonomických
podmienok a zmenenej vlastníckej
štruktúry s nárastom nových úloh
súvisiacich s rozsiahlymi úpravami
jednotlivých stavieb v bratislavskom
Starom Meste. Tretie obdobie rokov
2002 – 2008 je obdobie rozsiahleho
množstva výskumov nielen v bratislavskej mestskej pamiatkovej rezervácii, ale aj na území ostatných častí
Bratislavy aj mimo nej. V rokoch
2008 – 2014 činnosť archeologického
oddelenia ovplyvnili rozsiahle výskumy na Bratislavskom hrade, ktoré
vykonával MÚOP a v následnom období sa venoval prezentácii a vyhodnocovaniu výsledkov výskumov na
hrade. V súčasnosti sa archeologické
výskumy vykonávajú aj mimo územia
Bratislavy, pričom hlavný záujem archeologického výskumu je stále orientovaný na Bratislavu, hlavne v období
neskorolaténskeho oppida a stredovekého vývoja mesta po súčasnosť.
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Pamiatková rezervácia (PR) Bratislava vznikla na základe výnosu
Povereníctva kultúry Slovenskej republiky číslo 132/54 z 5. októbra 1954 o zriadení Štátnej mestskej pamiatkovej rezervácie Bratislava. Nachádza sa v katastrálnom území Bratislava-Staré Mesto a v Ústrednom zozname pamiatkového fondu
je zapísaná v registri pamiatkových rezervácií pod číslom 9 (Dvořáková – Andráši
2012, 4).
V rokoch 1968 až 1990 bola ochranou pamiatkového fondu na území
Pamiatkovej rezervácie Bratislava poverená Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Bratislava (ďalej len MSPSOP). Archeologické pracovisko na pôde mestskej inštitúcie MSPSOP vzniklo až v roku 1975, pričom ako
súčasť oddelenia výskumu vykonával archeológ archeologické výskumy už od
roku 1971. Nástupníckou organizáciou MSPSOP sa od roku 1990 stal Mestský
ústav ochrany pamiatok Bratislava (ďalej len MÚOP). MÚOP pôsobí dodnes ako
mestská organizácia, ktorá zastupuje záujmy hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti ochrany pamiatok. Okrem týchto úloh MÚOP Bratislava vykonáva v zmysle
úplného znenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (Zbierka
zákonov č. 238/2014) a na základe oprávnenia vydaného Ministerstvom kultúry SR aj archeologické výskumy. Archeologická činnosť MSPSOP a MÚOPu
najmä v priestore pamiatkovej rezervácie, zadefinovala vymedzený priestor ako
významnú polykultúrnu, archeologickú lokalitu (Polla – Vallašek 1991; Šedivý –
Štefanovičová 2012). Realizované archeologické výskumy sa stali východiskom
pri vyhľadávaní nehnuteľných archeologických objektov, vhodných na prezentáciu v mestskom prostredí.
V súčasnosti je na území Pamiatkovej rezervácie Bratislava evidovaných
približne 30 lokalít (Lesák – Musilová – Resutík 2003), na ktorých sú rôznym
spôsobom prezentované výsledky archeologických výskumov Mestského ústavu
ochrany pamiatok v Bratislave (predtým Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Bratislava), ale aj Archeologického ústavu SAV Nitra,
SNM-Archeologického múzea Bratislava (predtým Archeologického ústavu
Slovenského národného múzea), Múzea mesta Bratislavy (predtým Mestské
múzeum Bratislava), Pamiatkového úradu SR (predtým Slovenského ústavu
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody). Z hľadiska spôsobu a formy ide
o prezentácie nehnuteľných archeologických nálezov in situ bez krycej stavby,
resp. s krycou stavbou a s čiastočnou rekonštrukciou, náznakovú prezentáciu
a o prezentáciu nehnuteľného archeologického nálezu in situ v spojení s expozíciou. Prezentované celky zaraďujeme do niekoľkých okruhov.

Abstrakt Predložený príspevok
sa venuje téme prezentácie archeo
logických pamiatok na území
Pamiatkovej rezervácie Bratislava.
V súčasnosti je na jej území evidovaných asi 30 lokalít, na ktorých
sú rôznym spôsobom prezentované
výsledky archeologických výskumov
Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave (predtým Mestskej
správy pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody Bratislava), ale
aj Archeologického ústavu SAV
Nitra, SNM-Archeologického múzea
Bratislava (predtým Archeologického
ústavu Slovenského národného
múzea Bratislava), Múzea mesta
Bratislavy (predtým Mestského múzea
Bratislava), Pamiatkového úradu SR
(predtým Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody).
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1. Mestské opevnenie
– archeologické výskumy
– prezentované úseky

Mapa Pamiatkovej rezervácie
Bratislava – vyznačené
úseky mestského opevnenia
skúmané archeologickými
metódami a prezentované:
1 Západný úsek mestského opevnenia;
2 Severozápadná veža;
3 Panská ulica 39
– pilier mosta Vydrickej
brány;
4 Torzo muriva Vydrickej
brány;
5 Rybárska brána;
6 Hviezdoslavovo námestie 13
– Obuvnícka bašta;
7 Vavrinecká (Laurinská)
brána;
8 Vodná veža;
9 Nedbalova ulica – úsek
hradby;
10 Kapucínska ulica 5
– oporný múr priekopy.
Vyhotovil P. Horanský, podľa
Mencl, V. – Menclová, D., 1936.
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Kapucínska, Židovská a Kapitulská na
prelome 60., 70. a v 80. rokoch 20. storočia (Polla 1979; Baxa – Ferus 1985).
Hradbový múr západného úseku
mestského opevnenia je prezentovaný
v dvoch častiach. Prvá časť začína pri
nároží Staromestskej a Kapucínskej
ulice a končí pri Dóme (Konkatedrále)
sv. Martina.
Druhá časť je prezentovaná od
južnej strany Dómu sv. Martina až po
severovýchodné nárožie Vydrickej
brány. Na niektorých miestach sa
hradbový múr zachoval takmer po
pôvodnú korunu, preto aj jeho prezentácia vychádza zo situácie in situ
s náležitou čiastočnou rekonštrukciou. Múr mal hrúbku asi 200 cm,
bol postavený z lomového kameňa,
dosahoval výšku až 12 m. Hradbový
múr mal ochodzu a bol ukončený
cimburím. Ochodza bola rozšírená
drevenou konštrukciou opretou o kamenné konzoly, dodnes viditeľné na

vnútornej strane mestských hradieb
v Úzkej uličke. Parkanový múr je prezentovaný v tých istých úsekoch ako
hradbový múr, okrem priestoru južne
od Dómu sv. Martina. V úseku od rohu
Staromestskej a Kapucínskej ulice po
Dóm sv. Martina bol značne narušený, čo viedlo k jeho úplnej alebo
čiastočnej rekonštrukcii. Parkanový
múr a oporný múr priekopy dosahovali hrúbku 100 až 150 cm, pričom
z parkanového múru vybiehali do jeho
vnútra parkanové priečky, deliace jeho
priestor na nerovnaké úseky. Súčasťou
prezentácie západného úseku mestského opevnenia sú tiež veže a bašty.
Pri najlepšie zachovanej veži, ktorá
sa v historických prameňoch uvádza ako Vtáčia veža sa zvolila prezentácia s úplnou rekonštrukciou,

spolu s prekrytím. Po oboch stranách
ju dopĺňajú malé, pravdepodobne
pôvodné bašty hradbového múru,
bašta Lugisland a bezmenná bašta.
Parkanový múr zosilňovala parkanová bašta Ungarfeind (Dvořáková –
Andráši 2012, 24).
Obnova mestských hradieb prebehla medzi rokmi 1982 – 1992 podľa
projektu Ing. akad. arch. Iľju Skočeka
z Projektovej organizácie spoločenských stavieb Bratislava. Cieľom
obnovy bola statická stabilizácia
múrov, rekonštrukcia a prezentácia
zachovaných častí hradieb a doplnenie
nenávratne zničených a poškodených
častí v odlišnom tehlovom materiáli
(Zvarová 2015). Spôsob prezentácie
in situ sa po základnom zakonzervovaní zvolil pri severozápadnej veži
(Kapitulská ulica, parcela č. 431).
Predstavuje kompaktnú hmotu fortifikačnej architektúry 13. storočia,
prezentovanej ako ruina, ktorá sa
zachovala do výšky tretieho podlažia.
V mieste napájania veže a hradbového
múru sa na jej východnej strane zachovala časť vstupného portálu z ochodze

PR Bratislava – Kapitulská ulica, parcela
č. 431, severozápadná veža mestského
opevnenia. Foto: B. Lesák.

PR Bratislava – Panská ulica 39, torzo
architektúry mosta s tehlovými pásmi, viažucej
sa k Vydrickej bráne. Foto: B. Lesák.
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Mestské opevnenie predstavovalo jeden z technicky a konštrukčne
najnáročnejších stavebných projektov
stredovekého mesta. Následne priamo
ovplyvňovalo historicko-urbanistický vývoj mesta, jeho urbanistickú
štruktúru. Zachované časti mestského
opevnenia dokumentujú viacero
historických a konštrukčných vývojových etáp, ktoré odzrkadľujú postavenie mesta v politicko-ekonomickom
systéme uhorského štátu. Prezentácia
západného úseku mestského opevnenia predstavuje obraz opevnenia
okolo roku 1300. K historickej hodnote tohto úseku opevnenia pristupuje
jedinečná architektonická hodnota
celku (hradbový múr, parkanový múr,
priekopa, bašty). Vytvára charakteristické diaľkové pohľady a je súčasťou
panorámy pamiatkovej rezervácie
(Dvořáková – Andráši 2012, 23 – 25).
Je výsledkom plošných archeologických výskumov v polohe ulíc

PR Bratislava
– západný úsek opevnenia. Foto: B. Lesák.
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do druhého podlažia. Stále sú veľmi
dobre viditeľné detaily, ako kapsy po
stropných trámoch na druhom a treťom podlaží (Baxa – Ferus 1985, 243).
O niečo neskôr bol západný úsek
mestského opevnenia doplnený o prezentáciu torza západnej brány opevnenia – Vydrickej brány v priestore
vyústenia Panskej ulice. Už v roku
1984 jej bolo venované podujatie
„Archeologické pamiatky a súčasnosť
– relikt stredovekej mestskej brány vo

PR Bratislava – Rybárska brána, juhovýchodné
nárožie, časť čelného muriva prezentovanej
pamiatky. Foto: P. Horanský.

vzťahu k súčasnému mestu“ (Snopko
– Ferus 1984) organizované MSPSOP
s cieľom vypracovania základných
návrhov o zapojení fragmentu historického objektu do mestského prostredia.
Prezentácia zvyškov Vydrickej brány
in situ sa zvolila iba v priestoroch
suterénov objektu Panská ulica 41
(Medzinárodný dom umenia pre deti,
BIBIANA), v súvislosti s výsledkami
archeologického výskumu z rokov
1976 – 1978, ktorý odkryl pilier mosta
a časť vysunutú do priekopy, ako aj
teleso samotného mosta s tehlovými
pásmi (Baxa 1978, 33).
Dnes smer vstupnej brány navodzuje iba kovová tabuľa s informač-

ným textom umiestnená v dlažbe komunikačnej trasy.
Spôsob prezentácie in situ s krycou
stavbou sa zvolil v prípade predbránia Rybárskej brány (Musilová –
Horanský 2002) ako reakcia na veľmi
kvalitne zachovanú hmotu gotickej
fortifikačnej architektúry, ktorá sa
neuplatnila na žiadnej z ostatných
mestských brán.
Pohľad na prezentovanú časť pamiatky, jej juhovýchodné nárožie a časť
čelného muriva, umožňuje sklený
priezor. Pôvodným zámerom investora,
mestskej časti Bratislava‑Staré Mesto,
bolo vyznačenie nálezu len v pôdoryse odlišným dláždením. Z dôvodov
výnimočnej hodnoty tohto nálezu
archeologická a pamiatková komisia
jednoznačne navrhli prezentovať stredoveké murivá predbránia a citlivo ich
začleniť do priestoru Hviezdoslavovho
námestia. Týmto činom sa zvýraznil aj
fakt, že daný priestor sa konštituoval už
v stredoveku a je oveľa starší ako baroková Promenáda (námestie), upravená
v 19. a 20. storočí. Z troch predložených
variantov prezentácie – 1. optimálna
(prezentácia celého predbránia s dvoma
vežicami v otvorenej sonde), 2. prekrytá
(prezentácia v podzemí) a 3. minimálna
(prezentácia časti predbránia s jednou vežicou v otvorenej sonde), bola
napokon zvolená kombinácia 2. a 3. variantu. Nález bol vďaka ústretovosti
investora pomerne rýchlo od svojho
odkrytia, ešte v roku 2001, prezentovaný verejnosti. Výskum a prezentácia
archeologického nálezu boli v máji
2003 ocenené cenou Európskej únie
za kultúrne dedičstvo Europa Nostra
Award 2002 a cenou časopisu Pamiatky
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a múzeá za rok 2001 v kategórii Objav
– nález – akvizícia.
Južný úsek mestského opevnenia
je ukončený zo západu Obuvníckou
baštou, ktorej kvalitná torzálna
architektúra je súčasťou objektu
Hviezdoslavovo námestie 13. Cieľom
archeologického výskumu realizovaného v rokoch 1993 (Lesák 1993)
a 2005 (Lesák 2005) bolo najmä
výškopisné a polohopisné zameranie tejto pamiatky. V historických
prameňoch sa po prvýkrát spomína

v roku 1439 ako Schusterthurren,
resp. Schusterthurn. Zabezpečovala
ochranu vnútorného mesta, ako aj
vnútorného predmestia, Vydrice
a Rybného námestia, ktoré v 15. storočí zasahovalo až po líniu Rybárskej
brány. V súvislosti s baštou sa spomína cvinger a pracháreň (1439), nová
pracháreň (1440) a priekopa (1444).
V jej blízkosti, západným smerom, bol
Biely tábor a južným smerom Starý
tábor, v ktorých sa zdržiavali vojská
pri obrane mesta.

PR Bratislava – Hviezdoslavovo námestie 13,
priestor Obuvníckej bašty. Foto: V. Kamenická.
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sv. Vavrinca s hranolovou vežou, ktorej
základy výskum nezachytil, predstavuje v priestore ulice zavesená mreža
so znakom mesta. Jej situovanie vychádza z priemetu starších mapových
podkladov z 18. storočia (Marquart
1765) do dnešnej siete uličnej zástavby.
Celkovú prezentáciu dopĺňa kovová
tabuľa v dlažbe komunikačnej trasy
s informačným textom.
Tieto kompaktné celky mestského
opevnenia dopĺňajú solitéry menšieho rozsahu prezentované jednak
vo východnom úseku opevnenia na
Nedbalovej ulici – priebeh hradbového múru a v severnom úseku opevnenia v priestore parcely č. 405, na
Kapucínskej ulici 5 – vonkajší oporný
múr priekopy.

1.1

Vodná veža

Vodná veža v západnom priestore
Pamiatkovej rezervácie Bratislava
je zaradená medzi národné kultúrne
pamiatky (č. ÚZPF 653/1). Zvyšky
architektúr Vodnej veže na Nábreží
arm. gen. L. Svobodu predstavujú jednu
z najstarších a najhodnotnejších stavebných pamiatok na území Bratislavy. Po
ich stotožnení so stredovekou fortifikáciou v roku 1964 sa stali miestom systematického pamiatkového výskumu.
Plocha Vodnej veže bola systematicky
skúmaná niekoľkokrát. Prvý zisťovací
archeologický výskum lokality domov č. 46, 48 a 50 na Vydrickej ulici
prebehol v roku 1964. Po asanácii
bratislavského Podhradia došlo k odhaleniu zvyškov Vodnej veže a v roku
1971 začal na lokalite výskumné práce
A. Piffl. Od roku 1971 až do roku 1988
realizovalo archeologický výskum
areálu oddelenie archeologického

výskumu MSPSOP a Archeologický
ústav SAV Nitra (Šimončičová
Koóšová – Lesák 2017, 95 – 101). Jej
areál je situovaný do úzkeho priestoru
medzi svahmi hradného kopca a riekou
Dunaj, v tesnej blízkosti dunajského
brodu v miestach, kde sa stretávali
dve najdôležitejšie európske obchodné
cesty – Podunajská a Jantárová. Táto
skutočnosť vytvorila základný predpoklad pre vznik historicky a strategicky významného objektu. Plnil
vojensko-strážnu funkciu, kontroloval brod a zároveň prístup k mestu
a hradu. Najstaršie správy všeobecne
o bratislavskom mýte pochádzajú
z 11. až 12. storočia. Neuvádzajú síce
jednotlivé mýtne priechody na území
Bratislavy, ale domnievame sa, že sa
viažu aj k mýtu z brodu, ktoré prinášalo
najväčšie zisky. Podiel z mýta mali tri
významné inštitúcie: benediktínske
Pannonhalmské opátstvo, cisterciátske
opátstvo v Piliši a bratislavský župan.

B

Torzálna architektúra Obuvníckej
bašty je viditeľná v západnom suteréne objektu Hviezdoslavovo námestie
13, ktorý je využívaný na komerčné
účely. Pri prezentácii výsledkov
archeologického výskumu mestského
opevnenia v priestore Vavrineckej
(Laurinskej) brány (Lesák – Resutík
2000, 65; Resutík 2015) sa vzhľadom
na komunikačnú vyťaženosť priestoru
pristúpilo k čiastočnej náznakovej
rekonštrukcii v dlažbe chodníka.
Opticky odlišný spôsob dláždenia
oproti ostatnej ploche komunikácie
naznačil priebeh obrysu mosta pred
barbakánom. Vzhľadom na fragmentárny priebeh zachytenia múrov
samostatného barbakánu sa k jeho vyznačeniu v dlažbe nepristúpilo. Bránu

PR Bratislava – Vavrinecká (Laurinská) brána.
Foto: B. Lesák.

PR Bratislava – Nábrežie arm. gen. L. Svobodu,
Vodná veža. Foto: B. Lesák.
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2.

Sakrálna architektúra

2.1

Kaplnka sv. Jakuba st.
a Kostol sv. Vavrinca

Na území Pamiatkovej rezervácie
Bratislava sú archeologické nálezy
sakrálnych architektúr prezentované
výnimočne. Kaplnku sv. Jakuba st.
a Kostol sv. Vavrinca sa podarilo
lokalizovať v dolnej časti Námestia
Slovenského národného povstania,
v predpolí Starej tržnice, v pôvodnej
centrálnej časti osady sv. Vavrinca
(Hoššo – Lesák 1996; Mencl 1935).

B

Výsledky archeologických výskumov Vodnej veže sa stali podkladom
pre vypracovanie programu pamiatkových úprav.
Reštaurovanie torzálnej architektúry sa vykonalo metódou konzervácie
stavebných konštrukcií a odstránením
úprav, ktoré stavebne ani funkčne
nesúviseli s vývojom tohto fortifikačného systému. Zásadnou požiadavkou
prezentácie architektúry – nehnuteľného archeologického nálezu – bolo
zachovanie a konzervovanie súčasného
výzoru areálu so všetkými znakmi
ruiny (Klinčoková – Ferus 1989, 78).

PR Bratislava – Námestie SNP, predpolie
Starej tržnice, Kaplnka sv. Jakuba st. a Kostol
sv. Vavrinca. Foto: B. Lesák.
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Architektonické štúdie prezentácie
a interpretácie archeologického nálezu –
Kaplnka sv. Jakuba st. na Námestí SNP
v Bratislave. Práce študentov Fakulty
architektúry STU, 1995.

107

ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY
Branislav Lesák, Margaréta Musilová, Branislav Resutík, Petra Šimončičová Koóšová, Jozef Kováč
B.4
Prezentácia archeologických pamiatok na území Pamiatkovej rezervácie Bratislava
B

Predmestie sv. Vavrinca (vicus
sancti Laurentii) sa vyvinulo z osady,
ktorej osídlenie sa tiahlo východo-západným smerom pozdĺž diaľkovej
obchodnej cesty do Nitry od dnešnej
Nedbalovej, cez Špitálsku a Dunajskú
ulicu. Po vzniku hradieb sa zvyšok
osady, ktorý sa ocitol mimo múrov
mesta, transformoval na predmestské ulice. Tie sa spomínajú v roku
1379 ako Nad priekopou sv. Vavrinca
(Super fossatum sancti Laurentii),
Špitálska nová štvrť (Spitalnewsidel),
Reichardova ulica (platea Reychardi),
Dunajská nová štvrť (Tünawnewsidel),
Levkušina ulica (platea Lewkuschin).
V centre osady stál Kostol
sv. Vavrinca.
Prvá písomná zmienka o kostole
ako o farskom je z roku 1311. Neskôr
nachádzame správy o ňom okrem
iného aj v súvislosti s prestavbou a bohatou interiérovou výbavou. V listine
Bratislavskej kapituly z 26. marca 1422
sa po prvý raz spomína škola pri kostole, cintorínska Kaplnka sv. Jakuba st.
aj cintorín. Na základe rozkazu cisárskych komisárov, grófov Lamberka
a Salma, mestská rada nariadila v roku
1528 z dôvodu hroziaceho osmanského nebezpečenstva zbúrať strategické body na Vavrineckom predmestí,
ktoré by mohol obsadiť nepriateľ,
a tak ohroziť samotné mesto. Podobné
nariadenia upravujúce búracie práce
a presun stavebného materiálu i majetku asanovaných kostolov boli
vydané aj v rokoch 1530, 1531, 1543
a 1549. V decembri 1530 kráľovskí vojenskí komisári prikázali bratislavským
mešťanom zbúrať dve kaplnky alebo
kostoly. Ich vybavenie mali preniesť
do iných kostolov v meste a stavebný

materiál sa mal použiť pri budovaní
hradieb a opevnenia.
Prezentácia cintorínskej Kaplnky
sv. Jakuba st. súvisí s rekonštrukciou
objektu Starej tržnice a jej predpolia
v rokoch 1994 – 1998. Pôvodný projekt prepojenia priestoru Kaplnky sv.
Jakuba st. so suterénnymi priestormi
Starej tržnice v jej predpolí sa nezrealizoval. Pristúpilo sa k riešeniu, ktoré
poznáme zo súčasnosti. Tvorí ho krytá
oceľová konštrukcia, kombinovaná so
sklenou výplňou obvodových stien.
Vlastný nález pamiatky je viditeľný in
situ zo všetkých strán. Vizuálny kontakt s pamiatkou je podporený informačným systémom, ktorý objasňuje
časové a priestorové súvislosti územia
od 11. – 12. storočia do 18. storočia.
Odborný rozmer nálezu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) je každoročne
prezentovaný širokej verejnosti počas
Bratislavských mestských dní. Objekt
Kaplnky sv. Jakuba st. je súčasťou
hry „Korunovačná Bratislava“, ktorou
spoločnosť Cryptomania, s. r. o. približuje priebeh korunovácie uhorských
kráľov v Bratislave (https://trails.cryptomania.cz/sk/trail/korunovana-bratislava/). Je tiež súčasťou západnej trasy
pútnickej Svätojakubskej cesty na
Slovensku.
Iná situácia nastala pri prezentácii
časti farského Kostola sv. Vavrinca.
Zvyšky Kostola sv. Vavrinca ako aj
časť tunajšieho cintorína boli objavené
pri hĺbení suterénov pre Starú tržnicu v roku 1935 (Mencl 1935, 465).
Václavovi Menclovi sa podarilo
zachytiť takmer celý pôdorys trojloďovej baziliky, okrem presbytéria,
ktoré ostáva do dnešného dňa nepreskúmané. Hlavná loď bola zaklenutá
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štyrmi klenbovými poľami postavenými na troch pároch voľných arkádových pilierov. Pripájali sa k nej dve
bočné lode. Celková dĺžka odkrytého
trojlodia bola 21,5 m. Na chór sa
vystupovalo vretenovým schodiskom.
Interiér zdobila maľba, zachovaná
na nájdených kamenných článkoch.
V hlavnej lodi pod podlahou bola
nízka krypta s tehlovou podlahou.
V priestore kostola sa našli početné
hroby datované od 14. do 18. storočia.
Po ukončení archeologického výskumu boli pozostatky murív Kostola
sv. Vavrinca vytrhané.
Revízia dobovej dokumentácie
umožnila v súčasnosti ozrejmiť historickú polohu Kostola sv. Vavrinca.
Následne sa podarilo vyniesť archeo
logicky skúmanú časť Kostola sv.
Vavrinca do širších súvislostí predpolia Starej tržnice. V priestore námestia
bolo možné náznakovo prezentovať
pôdorys kostola farebne odlišnou
dlažbou.
2.2

NKP Bratislavský hrad
– horná východná terasa

V roku 1965 archeologický výskum
(Štefanovičová 1975) odokryl základy
veľkomoravskej trojloďovej baziliky,
z ktorej sa zachovala už len juhozápadná časť s tromi pármi pilierov,
oddeľujúcich hlavnú loď od bočnej.
Baziliku postavili niekedy v 9. storočí.
V 10. storočí na jej zvyškoch postavili pevnostný objekt, zrejme vežu
opevnenia areálu hradu či hradiska.
V 11. storočí na tomto mieste, ako istý
znak kontinuity, vybudovali ranorománsku Baziliku Najsvätejšieho
Spasiteľa. Okolo roku 1200 vznikol

pri nej aj kruhový karner. V súčasnosti
sú v areáli NKP Bratislavského hradu
pamiatkovo upravené a voľne prístupné náznakové prezentácie pôdorysov všetkých opísaných architektúr.
3.

Samostatné sídliskové
objekty

3.1

Studne

Najpočetnejšou kategóriou prezentovaných archeologických objektov
v Pamiatkovej rezervácii Bratislava
sú nálezy studní. Tie boli štandardom
zásobovania vodou ako stredovekého, tak aj ranonovovekého mesta.
Obvyklým zdrojom, ktorý napájal
tieto studne, boli tzv. plytké vody
prevodneného pásma, pomaly cirkulujúce v sústave štrbín a kanálikov
kvartérnych štrkopieskových sedimentov dunajských terás, ktoré v interglaciálnych obdobiach vytvoril Dunaj.
Rovnako to bola aj voda stekajúca
z pohoria Malých Karpát, minimálne
tri pramene lokalizované na Kozej
ulici, Hlbokej ceste a na Slavíne. Po
stavebno-konštrukčnej stránke nálezy

PR Bratislava – Primaciálne námestie, studňa.
Foto: B. Lesák.
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PR Bratislava
– Prepoštská ulica 4, studňa

PR Bratislava
– Zelená ulica 8, studňa

PR Bratislava
– Klariská ulica 7, studňa

PR Bratislava
– Sedlárska ulica 5, studňa

PR Bratislava
– Františkánske námestie 6 – 7, studňa

PR Bratislava
– Ventúrska ulica 7, studňa

studní možno priradiť k typu šachtových studní. Do súčasnosti sa počet
archeologicky skúmaných objektov
studní odhaduje na vyše 70.
Prezentácia štrnástich studní je výsledkom záujmu investorov pamiatkovej
obnovy zakomponovať tieto nálezy ako
drobnú architektúru na parcele, resp.
na verejnom priestranstve. Nadzemná
časť venca studne býva vymurovaná
z kameňa alebo tehly, s jednoduchou
povrchovou úpravou. Formy prekrytia
sú rôzne. Využíva sa najmä ozdobná
mreža, ktorá prekrýva veniec studne
v rôznych úpravách – Primaciálne
námestie, Prepoštská ulica 4, Panská
ulica 14, Ventúrska ulica 3, Ventúrska
ulica 7, Klariská ulica 7, Františkánske
námestie 6 – 7. Pri niektorých bolo na
prekrytie studne použité sklo – Hlavné
námestie 4, Zelená ulica 8, Sedlárska
ulica 5. Reštaurovanie podzemnej časti
venca závisí od druhu použitého stavebného materiálu a od statiky objektu.
Vo väčšine prípadov sa pristúpilo iba
k šetrnému očisteniu venca, prípadne
k vytmeleniu medzier medzi jednotlivými kameňmi kvalitnou škárovacou
hmotou, v miernom farebnom kontraste
k použitému stavebnému materiálu.
Okrem estetickej stránky je zaujímavý
aj ekonomický ukazovateľ, pretože
v niektorých prípadoch je studňa stálym
zdrojom úžitkovej vody (Klariská
ulica 3, Klariská ulica 7), alebo sa využíva na hydrogeologické meranie hladiny spodnej vody (Laurinská ulica 4).
V roku 2001 sa podarilo skombinovať
prezentáciu stredovekej studne s propagáciou výsledkov archeologického
výskumu formou informačného systému
(Ventúrska ulica 7).

3.2

Ľadnice

Pri archeologických výskumoch
je variabilita funkcie odkrytých objektov pestrá. Svoje miesto tu majú
aj priestory určené v stredoveku na
skladovanie potravín. Najčastejšie sa
pre ne v terminológii výskumných
dokumentácií objavuje označenie
„ľadnica“, ktoré vychádza z historického označenia takéhoto objektu na
historickej mape Bratislavy z roku
1765 – Gemeine Stadt Eisgrube
(Marquart, 1765).
Na pôvodných stredovekých parcelách bývali umiestnené v suterénnych
priestoroch. Charakteristickým sa pre
ne stal kruhový pôdorys s priemerom
presahujúcim 1,5 m. Veniec z nasucho
kladených kameňov bol zahĺbený tak,
aby nedosiahol úroveň hladiny spodnej vody. Dno často vystužili drevom.
Na stenách ponechali technické otvory
– „kapsy“ –, umiestnené oproti sebe,
kam bolo možné osadiť trámy na zavesenie niektorých druhov potravín.
V Pamiatkovej rezervácii Bratislava
ich poznáme z trinástich lokalít; boli

PR Bratislava – Primaciálne námestie 3,
ľadnica

Foto: B. Lesák
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3.3 Hutnícka pec
Archeologický výskum na parcele
č. 431, Kapitulská ulica, priniesol
objav troch metalurgických pecí a časti
štvrtej, na spracovanie mede a jej
zliatin. Predmetom prezentácie sa stal
len jeden z uvedených objektov. Pec
má štvorcový pôdorys so stranami
2 x 2,2 m a hranolovitý tvar. Postavili
ju v období od druhej polovice 15. do
začiatku 16. storočia (Baxa 1983, 49;
Baxa 1984, 37). Z pohľadu svojej

špeciálnej funkcie ako pyrotechnologického zariadenia, išlo o unikátny
nález v areáli pôvodného vnútorného
mesta. Po základnom zakonzervovaní
murív je pec prezentovaná in situ.
3.4

3.5

Archeologický výskum parciel
na Panskej ulici 19 – 21 v roku 1984
zachytil v dvoch sondách románsky
dom s nárožím z pieskovcových
kvádrov z prvej polovice 13. storočia
(Rexa 1985, 204). Nález je po základnom zreštaurovaní kvádrov a celkovom spevnení prezentovaný v suterénnych priestoroch Galérie mesta
Bratislavy na Panskej ulici 19.
Polykultúrnosť územia Pamiat
kovej rezervácie Bratislava ako
archeologickej lokality vystihujú
objavy a následné prezentácie sídliskových objektov z neskorej laténskej
doby (1. storočie pred n. l.).

Mestská strážnica

Pri ostatnej rekonštrukcii Hlavného
námestia v roku 2005 sa archeologický výskum dotkol aj pôdorysu mestskej strážnice, ktorá stála
v jeho juhovýchodnej časti. Stavba
mala obdĺžnikový pôdorys s rozmermi
21 x 10 m (Lesák – Resutík – Vrtel
2007). S jej výstavbou začali po roku
1769, keď vyhorela staršia drevená
mestská strážnica. Odstránená bola
v 60. rokoch 19. storočia. V súčasnosti
ju pripomína len socha vojaka na
stráži pred objektom Hlavné námestie 2 a sprievodný text.

Nárožie románskeho domu

PR Bratislava – Hlavné námestie, pripomienka
mestskej strážnice. Foto: B. Lesák.
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spojené s výskumom stredovekých
parciel, hospodárskeho dvorca, resp.
s výskumom verejného priestranstva.
K najznámejším patria ľadnice prezentované in situ so základným informačným systémom v rámci východného
suterénu Múzea mesta Bratislavy
(Plachá – Nechvátal 1980).

PR Bratislava – Kapitulská ulica,
parcela č. 431, torzo metalurgickej pece.
Foto: B. Lesák.

PR Bratislava – Hlavné námestie, pripomienka
mestskej strážnice, historická grafika.
Upravené podľa Fiala, A. 1987, s. 63.
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PR Bratislava – Panská ulica 19, nárožie
románskeho domu. Foto: B. Lesák.
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Panskej ulici 19 – „sídliskovú jamu
in situ“, ale aj výsledky iných výskumov, ktoré obohatili naše poznatky
o problematike keltskej remeselnej
výroby v priestore historického jadra
Bratislavy.
3.7

PR Bratislava – Panská ulica 19. Expozícia
kovolejárskej a minciarskej dielne.
MÚOP – GMB, 2008.

Už v roku 1998 a potom v roku
2008 pripravil Mestský ústav ochrany
pamiatok v Bratislave v spolupráci
s Galériou mesta Bratislavy (GMB)
projekt obnovy stálej expozície
keltského kovolejárstva a mincovníctva v expozičných priestoroch
na Panskej ulici 19. Projekt z roku
2008 bol realizovaný s finančnou
podporou Ministerstva kultúry
SR. Archeologický výskum v rokoch
1982 – 1985 realizovala MSPSOP
(Zachar – Rexa 1988).
Expozícia predstavuje nielen vý
sledky archeologického výskumu na

Hrnčiarska pec

Rekonštrukcii Apponyiho paláca na
Radničnej ulici 1 predchádzal v rokoch
2005 až 2007 archeologický výskum.
V prejazde paláca sa podarilo odokryť
dvojkomorovú hrnčiarsku pec. Jej
kruhový rošt s prieduchmi v pravidelných odstupoch dosahoval priemer až
156 cm. Západná polovica roštu bola
zrútená do spodnej komory – kúreniska, no východná ostala neporušená.
Nález hrnčiarskej pece bol zakomponovaný do projektu obnovy Apponyiho
paláca ako samostatný bod budúcej
expozície venovanej bratislavskému
oppidu (Lesák – Vrtel 2009).

4.

  Pamiatkové územie,
mestská štvrť

V roku 2007 a následne v rokoch
2013 a 2014 bol realizovaný archeo
logický výskum v západnej časti
Pamiatkovej rezervácie Bratislava, pozdĺž Žižkovej ulice, v priestore niek
dajšej mestskej štvrte Zuckermandel
(Šimončičová Koóšová – Lesák
2015). Celkovo v rôznej miere zdokumentoval asi 27 historických parciel
a priestor komunikácie. Odkryté
stavebné konštrukcie boli datované do
obdobia od 17. do polovice 20. storočia. V centre ohraničeného priestoru
námestia polyfunkčného mestského
centra Zuckermandel bola na podnet Krajského pamiatkového úradu

Bratislava osadená kamenná dlažba,
pôvodne odkrytá na ploche historickej
parcely č. 977, a v historických súvislostiach datovaná do 18. storočia. Iné
nájdené prvky z parcely boli použité
pri parkovej úprave severnej strany
tohto územia.
Doslov Popri prezentovaných pamiatkach a hodnotách sa pod terénom
Pamiatkovej rezervácie Bratislava
ukrýva skupina neznámych, preskúmaných, zachránených a následne
zasypaných nehnuteľných archeologických nálezov. Pre svoje rozmery,
výrazné zahĺbenie pod súčasným
terénom, nekompatibilitu s architektonickým zámerom, resp. s využitím
priestoru, čakajú na adekvátny spôsob
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3.6 Kovolejárska a minciarska
dielňa

PR Bratislava – Panská ulica 19, expozícia
kovolejárskej a minciarskej dielne

PR Bratislava – Radničná ulica 1,
hrnčiarska pec

PR Bratislava – Žižkova ulica,
Zuckermandel
Foto: B. Lesák
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svojej prezentácie (napr. Hlavné
námestie – pôdorys jednopriestorového domu, severozápadná časť,
pôdorys jednopriestorového domu,
juhozápadná časť, studňa, kruhový
základ pravdepodobne na umiestnenie klietky hanby; Ventúrska ulica
11 – 13, Lisztova záhrada – pôdorys
jednopriestorového domu; Rudnayovo
námestie, horná terasa – cintorínska
kaplnka a priľahlý cintorín; Klariská
ulica 7 – pôdorys veže (vežice)
mestského opevnenia; Farská ulica
– pôdorys sakristie kostola klarisiek;
Kapitulská ulica 17 – 19 – pôdorysy
objektov kráľovskej kúrie; východný
svah hradného kopca – Karner sv.
Mikuláša a priľahlý cintorín). Ich
prezentácia in situ alebo náznaková
prezentácia v teréne nie je možná.
Nedovoľujú to zložité vlastnícko-právne vzťahy v mestskom prostredí, ani finančná náročnosť takýchto
projektov. Schodná sa javí možnosť
nenáročným spôsobom menších mestských projektov predstaviť a prezentovať tieto nálezy formou viacvrstvových informačných systémov, ktoré by
Bratislavu ukázali vo svetle archeologických nálezov ako archeologickú
lokalitu.
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Branislav Lesák

Archeologický výskum – súčasť pamiatkovej
obnovy objektov vo vlastníctve hlavného
mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí

Abstrakt Mestský ústav ochrany
pamiatok ako mestská organizácia,
spolupracoval od doby svojho vzniku
na pamiatkovej obnove viacerých objektov, ktorých vlastníkom a investorom obnovy bolo hlavné mesto SR
Bratislava alebo mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy. V predloženom príspevku prezentujeme prínos
týchto archeologických výskumov
k poznaniu archeologických pamiatok
Bratislavy.

Bratislava ukrýva pod svojím dnešným povrchom nespočetné množstvo
archeologických nálezov, ktoré dokladajú niekoľkotisícročný vývoj osídlenia
jej územia. Na archeologické doklady našej minulosti, či už hnuteľné alebo
nehnuteľné, je zvlášť bohatý priestor Pamiatkovej rezervácie Bratislava.
Prostredníctvom archeologických nálezov pod domami, pod dláždením ulíc
alebo pod povrchom verejných priestorov máme možnosť spoznať dávny obraz
osídlenia priestoru historického centra mesta, ktorý nám iné historické pramene
už nemôžu poskytnúť. Odkrývaniu tejto histórie, či už dávno minulej alebo
aj tej bližšej, sa intenzívne venujú aj archeológovia z oddelenia archeológie
Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave (MÚOP). Práca oddelenia
je zameraná predovšetkým na archeologický výskum v mestskom prostredí.
Ide o špecifický druh výskumu, náročný najmä na určenie metodiky výskumu
na polykultúrnej lokalite, so zložitou viacnásobnou vertikálnou stratigrafiou.
Podmienky ochrany kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a archeologických nálezov upravuje zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
tak, aby boli v súlade s vedeckými poznatkami a na základe medzinárodných
zmlúv v oblasti európskeho a svetového kultúrneho dedičstva, ktorými je
Slovenská republika viazaná.
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave vznikol 19. novembra 1990, jeho
zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava. Medzi predmety hlavnej činnosti
ústavu patrí okrem iného aj vykonávanie archeologických, urbanisticko-historických, architektonicko-historických a umelecko-historických výskumov, t. j. pamiatkových výskumov. Archeologický výskum podľa platnej legislatívy, v zmysle
úplného znenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, § 36
ods. 4, môže na účely tohto zákona vykonávať právnická osoba iba na základe
oprávnenia vydaného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Oprávnenie na
vykonávanie archeologických výskumov získal MÚOP rozhodnutím Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky zo dňa 10. júna 2002. Vykonávanie archeologických výskumov zabezpečuje prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou,
t. j. prostredníctvom svojich odborných zamestnancov. Archeologické výskumy
realizuje pre verejnú správu, aj pre súkromný sektor. MÚOP ako mestská organizácia realizuje archeologické výskumy počas pamiatkovej obnovy objektov
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy alebo mestských častí hlavného
mesta Bratislavy bezodplatne, bez zisku. Znenie § 38 ods. 1. zákona č. 49/2002
o uhradení nákladov pamiatkového výskumu vlastníkom kultúrnej pamiatky,
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vlastníkom nehnuteľnosti v pamiatkovom území alebo stavebníkom,
v tomto prípade hlavným mestom SR
Bratislava, resp. mestskými časťami,
bolo však vždy dodržané. Náklady
spojené s realizáciou archeologických výskumov riešili zmluvy medzi
Mestským investorom pamiatkovej
obnovy (bývalý PAMING), resp. mestskou organizáciou Generálny investor
Bratislavy (GIB) a dodávateľmi prác
pre archeologický výskum. Na výskumoch, v ktorých ako investor vystupovalo hlavné mesto SR Bratislava
alebo mestské časti hlavného mesta
Bratislavy, v takých polohách ako verejné priestranstvo, pôvodná stredoveká
parcela, zaniknutá sakrálna architektúra
a fortifikačný systém, prezentujeme prínos týchto archeologických výskumov
k poznaniu histórie Bratislavy.
1.

zelene v roku 2015. Skoršie archeologické výskumy prebiehali v závislosti od rekonštrukcie inžinierskych
sietí ako záchranné líniové výskumy
v rokoch 1975, 1987, 1988 alebo ako
predstihový archeologický výskum
v rokoch 1989 – 1992 a 1993.
Najmladšie pamiatky zistené vý
skumami pochádzajú z 18. a 19. storočia. Išlo o líniové stavby tehlovej
kanalizácie (obr. 2:3) v severnej,
a vodovodnej línie v južnej časti
námestia. Predpokladáme, že kanalizačná vetva vyspádovaná smerom

na juh nadväzovala na hlavný zberač,
vybudovaný v osi Sedlárska ulica –
Hlavné námestie – Rybárska brána,
ústiaci ešte v prvej polovici 18. storočia niekde do priekopy pri Rybárskej
bráne. V juhovýchodnej časti námestia zachytené vodovodné potrubie
(obr. 2:2) dodávalo pravdepodobne
vodu z nádrže na Františkánskom námestí do domu na Hlavnom námestí 2.
K horizontu 18. storočia priraďujeme
aj nález základov mestskej strážnice,
ktorú postavili po roku 1762 na mieste
staršej drevenej z roku 1623 (obr. 2:1).

Hlavné námestie,
parc. č. 21 399, k. ú.
Bratislava-Staré Mesto

Verejný priestor (obr. 1)
Rekonštrukcia, projekt obnovy a revitalizácie 2005, 2015
Ťažisko výskumu: Novovek
(18. – 19. storočie), stredovek
(13. – 15. storočie), včasný stredovek
(9. – 12. storočie), neskorá laténska
doba (druhá polovica 2. storočia –
1. storočie pred n. l.), staršia železná
doba, eneolit.
Hlavné námestie patrí medzi
najatraktívnejšie archeologické miesta
na území pamiatkovej rezervácie.
Posledné aktivity archeológov súvisia
s projektom rekonštrukcie dláždenia
námestia v roku 2005 a s výsadbou

Obr. 1 PR Bratislava
– Hlavné námestie. Zdroj: geoportal.sk.
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Murovaný objekt hlavnej strážnice
pravdepodobne projektoval mestský
staviteľ Matej Walch. Z historických
prameňov sa zachoval nákres jej
hlavnej fasády a pôdorysu. Prízemná
budova, označená ako Haupt Wacht,
bola asi 21 metrov dlhá a 10 metrov
široká. Na strane orientovanej do námestia šesť kamenných stĺpov nieslo
päť arkádových oblúkov. Pred strážnicou bola drevená klada na priviazanie
koní. Východne od strážnice smerom
k radnici stála murovaná búdka pre
stráž. Strážnica mala pomerne vysokú
strechu zakrytú atikou so zábradlím,
na ktorom boli kamenné sochy –
vojenské symboly, trofeje. Zbúrali ju
niekedy pred rokom 1856.
Námestie vo svojom dnešnom
obraze korešponduje s verejným
priestorom, ktorý sa spomína
v 14. – 15. storočí ako Forum (1373),
Markcht (1404), Ring (1434). Tieto
názvy sú po významovej stránke
totožné. Naznačujú funkciu námestia
ako trhoviska, zhromaždiska, ktorého povrch upravili planírkou štrku
a okruhliakov. Stáli tu mäsové a chlebové krámy. Stopy po konštrukciách
trhových krámov na Hlavnom námestí zachytil archeologický výskum
v severozápadnej časti námestia.
Zachovali sa z nich len kolové jamy
po vertikálnych, stĺpových nosných
drevených konštrukciách trhovníckych
stánkov, ku ktorým priliehali vyhĺbené
plytké jamy, vyplnené komunálnym
odpadom. V čele tejto netrvanlivej
zástavby, v severozápadnej časti námestia, stál samostatný objekt, murovaný jednopriestor (obr. 2:5), s rozmermi 5 x 5 m. Zachoval sa z neho
suterén, zahĺbený pod úroveň terénu
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Obr. 2 PR Bratislava – Hlavné námestie,
lokalizácia nehnuteľných archeologických
nálezov:
1
2
3
4
5
6

mestská strážnica
línia keramického vodovodného potrubia
línia tehlovej kanalizácie
verejná studňa
jednopriestorový objekt
dvojpriestorový objekt

MÚOP, 2005
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Obr. 3 PR Bratislava – Hlavné námestie,
dobová niveleta námestia a stopy po kolových
jamách nadzemných trhovníckych prístreškov,
13. – 14. storočie
Obr. 4 PR Bratislava – Hlavné námestie,
dobová niveleta námestia, 13. – 14. storočie

Obr. 5a PR Bratislava – Hlavné námestie,
torzo konvičky s výlevkou, 13. – 14. storočie
Obr. 5b PR Bratislava – Hlavné námestie,
trojnožka, 13. – 14. storočie
Obr. 5c PR Bratislava – Hlavné námestie,
hlinená plastika psa, 14. storočie
Foto: V. Kamenická
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a prístupný zalomenou schodiskovou
šijou od západu. Použitím lomového
kameňa a štrkovo-vápennej malty
v úrovni suterénu vymurovali len
nárožia jednopriestoru a prístupovú
šiju schodiska. Predpokladáme,
že ostatné konštrukčné prvky boli
z dreva a zachovali sa len výnimočne
v podobe tenkých zotletých vrstiev.
Objekt sa dá funkčne spojiť s dobou
konania trhov, ako miesto slúžiace
na dočasné uskladnenie tovarov.
Zanikol v priebehu druhej polovice
14. storočia. V roku 1370 na kráľov
príkaz boli mäsové krámy preložené
na priestranstvo za radnicou (dnešné
Primaciálne námestie). Do horizontu
14. – 15. storočia patrí aj nález kruhového kamenného základu, možno
sokla na umiestnenie klietky hanby
v strede námestia. Istú železnú kovanú
konštrukciu niekde pri radnici uvádza
daňový súpis z roku 1415 – 1416 ako
„fereo cencello vulgo Eysmengetter“,
čo sa dá voľne preložiť ako „klada,
prípadne klietka hanby“ (Fiala 1987,
19). V prvej polovici 15. storočia
vybudovali v priestore námestia prvú
verejnú kanalizáciu, ktorá pravdepodobne tiež vyúsťovala do priestoru
vodnej priekopy pri Rybárskej bráne.
V západnej časti námestia ešte do
začiatku 70. rokov 16. storočia stála aj
verejná studňa, identifikovaná archeologickými metódami (obr. 2:4),
zasypaná následne okolo roku 1572,
t. j. po postavení novej vodnej nádrže
– Maximiliánovej (Rolandovej)
fontány.
Nestále a na konflikty bohaté 13. storočie, zvlášť v prípade
Bratislavy, prezentuje nález murovaného domu južne od Maximiliánovej

Obr. 6 PR Bratislava – Hlavné námestie,
severozápadná časť námestia – odkryv
jednopriestorového objektu, stav k roku 1992
Obr. 7 PR Bratislava – Hlavné námestie,
juhovýchodná časť jednopriestorového objektu,
stav k roku 1991
Obr. 8 PR Bratislava – Hlavné námestie, odkryv
vstupnej šije jednopriestorového objektu, stav
k roku 1992
Foto: V. Kamenická
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13. storočia (obr. 10), t. j. v období,
keď plocha dnešného námestia začala
plniť funkciu zhromaždiska a verejného priestoru.
Priestor námestia vidíme inak
v horizonte 10. – 11. storočia.
V tom období je jeho poloha využívaná ako pohrebisko (obr. 11).
Včasnostredoveké pohrebisko lokalizované v osi Hlavné námestie
– Sedlárska ulica tvorí dodnes evidovaných 76 hrobov, z toho 69 hrobov
rozmiestnených najmä v severozápadnej časti námestia a 7 hrobov
v priestore Sedlárskej ulice (Lesák
– Musilová 1999, 33 – 62; Musilová
2012a, 9 – 28; Musilová 2012b,

414 – 421; Zemková – Musilová 1989,
149 – 160). Išlo o radové pohrebisko
s etážovitým pochovávaním (obr. 12).
Osídlenie z neskorej laténskej doby
na ploche Hlavného námestia doložilo

niekoľko sídliskových, zahĺbených
objektov a súbor piatich hrnčiarskych
pecí. Išlo o typ tzv. dvojkomorových pecí, ktoré pozostávali z dvoch
komôr umiestnených vertikálne nad

Obr. 11
PR Bratislava – Hlavné
námestie, rozsah
včasnostredovekého
pohrebiska.
Zdroj: geoportal.sk.

B

ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY
B.5
Archeologický výskum – súčasť pamiatkovej obnovy objektov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
a jeho mestských častí

fontány. Dvojpriestor (obr. 2:6; obr. 9)
rozdelený tehlovou priečkou na
dve približne rovnaké časti svojimi
rozmermi 8 x 4 m patrí medzi malé
stavby. Na jeho výstavbu použili
lomový kameň a tehly malých rozmerov – „prstovky“. Ako spojivo použili kvalitnú štrkovo-vápennú maltu
okrovej farby.
Interiérová dlážka bola z liatej okrovej malty. Obytnú funkciu
objektu dokladá základ murovaného
sokla v severozápadnom rohu druhej
miestnosti, považovaný za súčasť
vykurovacieho zariadenia, možno
otvoreného ohniska. Dom postavili
v juhozápadnej časti dnešného námestia možno okolo polovice 13. storočia.
Zanikol následne v druhej polovici

Obr. 9 PR Bratislava – Hlavné námestie,
juhozápadná časť námestia – odkryv
dvojpriestorového objektu, stav k roku 2005.
Foto: B. Lesák.

Obr. 10 PR Bratislava – Hlavné námestie, nález
mince Přemysla Otakara II., fenig.
Foto: P. Horanský.
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Obr. 12 PR Bratislava – Hlavné námestie,
včasnostredoveké pohrebisko.
Foto: V. Kamenická.
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tvary patrili nositeľom kalenderberskej
kultúry zhruba z obdobia od druhej
polovice 7. do konca prvej tretiny
6. storočia pred n. l.
Najstarší praveký horizont, obdobie
neskorej kamennej doby, osídlenie ľudu
bolerázskej skupiny (okolo polovice
3. tisícročia pred n. l.) doložil nález
jamy, azda hrnčiarskej pece so zvyškami hlinenej kupoly a s keramickým
materiálom vo výplni, ktorú tvorila
amforovitá nádoba a dve hlboké misy
(Lesák 2006, 24 – 26; obr. 15a, 15b).

Obr. 15a PR Bratislava – Hlavné námestie,
detail amforovitej nádoby, eneolit.
Foto: P. Horanský.
Obr. 15b PR Bratislava – Hlavné námestie,
misy, eneolit. Foto: P. Horanský.

2.

Radničná ulica 1, NKP
189/0, parc. č. 7, k. ú.
Bratislava-Staré Mesto

Pôvodná stredoveká parcela (obr. 16)
Projekt pamiatkovej obnovy
2006 – 2007
Ťažisko výskumu:
Novovek (18. – 19. storočie),
stredovek (13. – 15. storočie),
včasný stredovek (9. – 12. storočie),
neskorá laténska doba (druhá polovica
2. storočia – 1. storočie pred n. l.),
staršia železná doba.

Obr. 13 Pôdorys
a rez hrnčiarskej pece,
neskorá laténska doba,
1. storočie pred n. l.

Mestský palác grófa Juraja
Apponyiho (Aponi) na Radničnej
ulici 1 v Bratislave je národnou
kultúrnou pamiatkou evidovanou
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) pod číslom
189/0. Bol postavený na dvoch
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sebou, oddelených hlineným roštom
s prieduchmi. Roštová doska mala
okrúhly pôdorys. V jednom prípade
sa našla menšia pec, konštruovaná
bez deliaceho sokla. Horná vypaľovacia komora nebola vnútorne členená
a bola zaklenutá polguľovitou kupolou
s vrcholovým otvorom. Zariadenie sa
obsluhovalo z priliehajúcej, tzv. predpecnej jamy (obr. 13,14).
Praveké osídlenie bolo doložené
nálezom zahĺbeného objektu zo staršej
železnej doby. Získané keramické

Obr. 14 PR Bratislava
– Hlavné námestie,
nález hrnčiarskej pece,
stav k roku 1991,
neskorá laténska doba,
1. storočie pred n. l.
Foto: V. Kamenická.
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pôvodných stredovekých parcelách.
Sídliskový horizont 16. – 18. storočia bol zastúpený nálezmi ľadových jám v suterénoch objektu,
ktoré pôvodne patrili stredovekej
parcele. V priestore nádvoria sa
našlo torzo línie tehlovej kanalizácie a odpadovej jamy. Hnuteľné
archeologické nálezy sú zastúpené
aj hromadným nálezom uhorských
denárov razených za vlády uhorského
kráľa Ferdinanda I. Habsburského
(1526 – 1564) (obr. 17, 18).
Podľa zloženia vrstiev, nálezov
a nálezových situácií usudzujeme, že
k priamemu stredovekému osídleniu
parcely došlo niekedy v druhej polovici 13. storočia s postupom urbanizačného procesu. Priestor dnešného areálu
Radničnej ulice 1 sa vtedy premenil
na dve stredoveké parcely. Výskum
komplexne vyhodnotil parcelu bližšie
k Ungerovmu domu (obr. 19:3).
Parcela bola orientovaná dlhšou
osou v smere juhozápad – severovýchod, kolmo na komunikáciu
Radničná ulica. Široká bola 18 m.
Exteriér parcely bol upravený
vysypanou štrkovou niveletou.
Archeologickým výskumom sme rozpoznali obytnú zónu parcely a hospodársku časť parcely s nálezmi objektov
súvisiacich s komunálnou hygienou
(studňa, odpadová jama).
Na južnej strane parcely si jej majiteľ
postavil murovaný dom (obr. 19:1).
Išlo o dvojpodlažnú stavbu so zapusteným jednopriestorovým prízemím
s nosným klenutým pásom. Na poschodí boli dve miestnosti oddelené
priečkou. Stropy boli trámové. Pri jeho
stavbe použili domáci lomový kameň.
Dom mal dĺžku 17 m a šírku 8 m.
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Vzhľadom na intenzívnu stavebnú
činnosť na parcele počas obdobia
vrcholného a neskorého stredoveku
a následne aj v novoveku, sme mali
možnosť z horizontu osídlenia 9. až
prelomu 11. – 12. storočia na parcele
preskúmať iba dva sídliskové objekty.
Bližšie sa možno vyjadriť len k objektu 9/2006 (obr. 19:9), ktorý sme na
základe nálezov zaradili do 9. – 10. storočia. Pravdepodobne slúžil na hospodárske účely, plnil funkciu menšej
zásobnej jamy na dočasné uskladnenie
potravín. Po zániku jeho primárnej
funkcie objekt 9/2006 vyplnili hospodárskym odpadom. Okrem hlinitej
výplne sa v ňom ocitol aj nálezový
materiál, ktorý tvorili fragmenty keramiky a zvieracích kostí. Dosahoval

V jeho blízkosti vyhĺbili studňu
(obr. 19:4). Veniec studne postavili
z lomových kameňov ukladaných na
seba bez spojovacej hmoty. Vnútorný
priemer studne v úrovni spodnej vody
dosahoval 1,1 m. Studňu zasypali
niekedy na prelome 14. – 15. storočia. V hospodárskom trakte parcely
archeologický výskum zistil tiež niekoľko odpadových jám (obr. 19:6, 7,

Obr. 16 PR Bratislava – Radničná ulica 1.
Zdroj: geoportal.sk.
Obr. 17 PR Bratislava – Radničná ulica 1,
nádvorie – rozsah archeologického výskumu,
stav k roku 2005. Foto: B. Lesák.

8). Zvlášť jedna z nich, objekt 3/2006
(obr. 19:6), bola zvlášť bohatá na nálezy z druhej polovice 13. – začiatku
14. storočia, či už keramiky (obr. 20)
alebo aj skla (obr. 21a, 21b).
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Obr. 18 PR Bratislava – Radničná ulica 1,
hromadný nález mincí, 16. – 17. storočie.
Foto: P. Horanský.

maximálnu hĺbku 1,83 m a jeho šírka sa
pohybovala okolo 1,2 – 1,3 m. V strede
skúmaného priestoru sa typickým javí
takmer ploché a pri okrajoch mierne
zaoblené dno. Jeho pomerne malý rozmer, plytké zahĺbenie a tvar dna súvisia
azda so zamýšľanou kapacitou pri jeho
hĺbení, ako aj s nepriaznivo vysokou
hladinou spodnej vody.
Predmetom výskumu boli aj dva
zistené kostrové hroby z 9. – 10. storočia, oba narušené mladšou stavebnou
činnosťou. Z hrobu 1/06 sa zachovala
celá nádoba a časť chodidla ľavej dolnej končatiny.
Hrob 2/06 (obr. 19:10) bol narušený výkopom objektu 8/2006 (odpadová jama, vrcholný stredovek).
V hrobovej jame bol uložený skelet
dospelého jedinca, vo vystretej polohe, s hornými končatinami vedľa
tela. Zachovala sa len pravá strana
hrudného koša, panvovej kosti, pravá
horná končatina, pravá dolná končatina, bez lebky; orientácia juhozápad
– severovýchod. Nálezy tvorili väčší
fragment hrncovitej nádoby a fragment nožíka.
K zriedkavým nálezom v historickom jadre Bratislavy patria germánske
nálezy. V čiastočne zachovanom objekte, v hĺbke 2,1 – 2,7 m pod dnešným
terénom, sa našlo torzo hrncovitej
nádoby vyrobenej v ruke a masívny
bronzový prsteň. Nálezy sme zaradili
do konca 4. až začiatku 5. storočia.
Archeologický výskum priniesol rad
nových poznatkov o neskorej laténskej
dobe (druhá polovica 2. a 1. storočie
pred n. l.). V tomto období sa na území
historického centra Bratislavy rozkladalo oppidum – opevnené sídlo mestského typu, ktoré, ako sa predpokladá,
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Obr. 20 PR Bratislava – Radničná ulica 1,
keramické misy, 13. – 14. storočie.
Foto: P. Horanský.

Obr. 19 PR Bratislava – Radničná ulica 1,
pôdorys parcely s nálezmi jednotlivých
objektov. Horizont stredovek – včasný
stredovek. Úprava: P. Horanský.
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vybudoval keltský kmeň Bójov.
Priestorovo bolo členené na niekoľko
častí, plocha Radničnej ulice spadá do
jeho predhradia. V rámci plochy výskumu sa preskúmali zvyšky obytných
i výrobných objektov, jamy na uchovávanie zásob potravín, ale aj jamy s odpadom (obr. 23:4, 5, 6). K zaujímavým
objavom patril obytný objekt – obdĺžnikovitá polozemnica s viackolovou
konštrukciou (obr. 23:3). V prejazde
paláca sa podarilo odokryť dvojkomorovú hrnčiarsku pec (obr. 23:7; obr.
24). K pozoruhodným nálezom patril
objekt objavený v suteréne uličného
krídla paláca (obr. 23:2). Mal pravouhlý
pôdorys s rozmermi 1,23 x 1,3 m, jeho
zvislé steny boli pôvodne s výdrevou.
Z funkčného hľadiska sa nález interpretuje ako studňa. Jej celkovú hĺbku od
pôvodného povrchu terénu možno odhadovať na 4,8 m. Minimálne dvakrát
bola opravovaná. Z jej výplne pochádza
viacero železných predmetov (obr. 25),
keramika a veľké množstvo zvieracích
kostí. Druhá studňa bola objavená na
nádvorí paláca (obr. 23:1). Mala pravouhlý pôdorys 1,40 x 1,50 m. Jej ústie
sa nezachovalo, napriek tomu dosahovala po vybratí hĺbku 3,11 m. Našli sa
v nej dve železné radlice a železný gril.

Obr. 21a PR Bratislava – Radničná ulica 1, výber
nálezov skla, druhá polovica 13. storočia.
Kresba: H. Sedláčková.
Obr. 21b PR Bratislava – Radničná ulica 1, výber
nálezov skla, druhá polovica 13. storočia.
Kresba: H. Sedláčková.
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kalenderberskej kultúry. V nálezoch
mali zastúpenie fragmenty keramiky,
hrncovité i miskovité tvary s častým
motívom lalokovitých výčnelkov na
tele nádob, ale aj s výzdobou tuhovaním (Lesák – Vrtel 2009, 43 – 48).
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Stopy najstaršieho osídlenia v pries
tore parcely Radničná ulica 1 pochádzajú zo staršej železnej doby. Išlo
o sídliskovú vrstvu a sídliskovú jamu
približne v hĺbke 3 metre pod dnešným
terénom, ktorá patrila nositeľom

Obr. 22 PR Bratislava – Radničná ulica 1,
hrniec, hrob 1/2005, 9. – 10. storočie.
Foto: P. Horanský.
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Obr. 23 PR Bratislava – Radničná ulica 1,
pôdorys parcely s nálezmi jednotlivých
objektov z neskorej laténskej doby.
Úprava: P. Horanský.
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78/2, parc. č. 362, k. ú.
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Sakrálna architektúra, Kostol
Povýšenia svätého Kríža a kláštor
klarisiek (obr. 26)
Projekt pamiatkovej obnovy, 2004,
2006 (obr. 27:1, 2)
Ťažisko výskumu: Novovek
(18. – 19. storočie), stredovek
(13. – 15. storočie)
Pamiatka, nehnuteľná

B

Záchranný archeologický výskum
sa realizoval v roku 2004 v súvislosti
s pamiatkovou obnovou objektu bývalého Kostola Povýšenia svätého Kríža,
na ploche južne od kostola v priestore
sakristie. Sakristiu (obr. 28:1, 2)

postavili po južnom obvode lode
kostola medzi rokmi 1634 až 1640.
Zbúraná bola niekedy po roku 1782.
Išlo o prízemnú obdĺžnikovitú stavbu
(19,5 x 7 m) so sedlovou strechou.
Samotná sakristia mala rozsiahly suterén, pôvodne zaklenutý valenou tehlovou klenbou, ktorý slúžil ako krypta
na uloženie zosnulých príslušníčok
ženského Rádu sv. Kláry – klarisiek.
Výskum zistil, že stavitelia sakristie využili a upravili pôdorysnú
situáciu staršej stredovekej stavby,
ktorá zanikla v druhej polovici 14. storočia (obr. 28:3; obr. 29). Areál kostola
a kláštora klarisiek z juhu ohraničoval
ohradový múr identifikovaný v telese
dnešnej Farskej ulice (obr. 28:4). Ako
komunikácia sa Farská ulica využívala
už v 13. storočí (obr. 28:5). Jej profil

Obr. 24 PR Bratislava – Radničná ulica 1,
hrnčiarska pec, neskorá laténska doba,
1. storočie pred n. l. Foto: B. Lesák.
Obr. 25 PR Bratislava – Radničná ulica 1, súbor
železných predmetov, neskorá laténska doba,
1. storočie pred n. l. Foto: P. Horanský.
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Obr. 26 PR Bratislava – kostol klarisiek.
Zdroj: geoportal.sk.
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bol však užší ako dnes a v jej centrálnej časti sa pohyboval v rozmedzí od
2,5 do 3,5 m.
Archeologický výskum sa v interiéri
kostola klarisiek realizoval v rokoch
2005 – 2006. Pri výkopových prácach
pod chórom bolo odokryté základové
murivo v šírke 108 cm, vedúce šikmo
cez loď kostola v smere severozápad

– juhovýchod (obr. 28:6). Zachované
bolo v minimálnej hmote. Nešlo o líniovú stavbu, ale v mieste napojenia
na dnešnú južnú stranu lode kostola sa
stáčalo pod pravým uhlom na západ
a tvorilo tak základ nárožia staršej,
bližšie neidentifikovanej architektúry
pravdepodobne z 13. storočia (Lesák
2008, 18 – 21).
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Obr. 27 PR Bratislava – kostol klarisiek, plochy
dotknuté archeologickým výskumom.
Úprava: P. Horanský.
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Obr. 28 PR Bratislava – kostol klarisiek,
zistenia nehnuteľných archeologických
nálezov. Úprava: P. Horanský.
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Obr. 29 PR Bratislava – kostol klarisiek,
keramika, 14. storočie. Foto: P. Horanský.
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Obr. 30 PR Bratislava –
Farská ulica, parcela č. 363/6,
hospodárske zázemie parcely.
Úprava: P. Horanský.

Obr. 31 Objekt odpadovej jamy.
Foto: B. Lesák.

4.

Farská ulica, NKP 72/0,
parc. č. 363/6,
k. ú. Bratislava-Staré Mesto

Pôvodná stredoveká parcela (obr. 26)
Projekt pamiatkovej obnovy 2007
(obr. 27)
Ťažisko: Novovek (18. – 19. storočie),
stredovek (13. – 15. storočie), neskorá
laténska doba (druhá polovica 2. storočia – 1. storočie pred n. l.), eneolit.
Vlastný archeologický výskum
začal v súvise s výstavbou zázemia
koncertnej siene v bývalom kostole

klarisiek. Predmetom výskumu bol
priestor s plochou asi 100 m2.
Dnešná parcela č. 363/6 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava
historicky súvisí s parcelou č. 363/1,
Kapitulská ulica 7, orientovanou
do Kapitulskej ulice. Ide o priestor
hospodárskeho zázemia pôvodnej stredovekej parcely Kapitulská
ulica 7. To potvrdil aj nález odpadovej
jamy na východnej hranici pozemku
(obr. 30:1). Išlo o objekt približne
štvorcového pôdorysu s rozmermi
1,5 x 1,4 m, ktorý plnil funkciu
odpadovej jamy. Jej steny spevnili
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vencom z nasucho kladených lomových kameňov (obr. 31). Kompaktný
zásyp obsahoval okrem fragmentov
keramiky aj zlomky skla, zvieracích
kostí a stavebného materiálu (obr. 32;
obr. 33). Svoju funkciu prestala plniť
niekedy v prvej polovici 15. storočia.
Z obdobia 9. – 10. storočia sme
identifikovali celkom 6 objektov
bližšie určených ako obytný objekt,
zásobné jamy na uloženie potravín
a hospodársky objekt (obr. 30:2, 3, 4,
5, 6). Najkompaktnejšie sa javil práve
hospodársky objekt, ktorého planírka
bola zachytená na ploche s rozmermi
7,5 x cca 2 m (obr. 30:7). Okrem
hlinitej zložky obsahoval zásyp aj
planírku pozostávajúcu z lomového
kameňa, medzi ktorým sa sekundárne
ocitli fragmenty hrúd malty. Pod touto

vrstvou sa podarilo identifikovať
pôvodnú hlinenú podlahu objektu so
stopami po požiari, s nálezmi črepov
i väčších keramických fragmentov
hrncovitých nádob (obr. 35), pričom v juhovýchodnej časti sa našlo
torzo hlinenej pražnice, ktorá sa používala na praženie obilia (obr. 36).
Výskum tohto objektu poukázal na
skutočnosť, že objekty stredovekého,
resp. včasnostredovekého osídlenia sú zahĺbené do staršej nálezovej
situácie pochádzajúcej z neskorej
laténskej doby. Väčšinu priestoru
výskumu na parcele č. 363/6 vyplnila
konštrukcia valu neskorolaténskeho
opevnenia akropoly bratislavského
oppida (obr. 37; obr. 38). V priestore
valu najprv vertikálne ukotvili minimálne dva rady drevených kolov a až
potom nasypali val z hliny, vyťaženej
hĺbením priekopy pred drevozemným valom. Val sa zachoval do výšky
1,5 – 1,7 m. Jeho čelnú stenu zabezpečovala kamenná plenta, spevnená
drevenou konštrukciou vertikálne
ukotvených kolov (obr. 39). Čiastočne
sa zachoval aj priestor medzi vnútornou hranou priekopy a kamennou
plentou, tzv. berma.
Teleso drevozemného valu sa
zachovalo na ploche približne 70 m2.
Začali ho budovať od úrovne asi
144,3 m n. m., keď využili plochu
staršieho, stále ešte laténskeho osídlenia. Najstaršie archeologické situácie
a nálezy pochádzajú z neskorej kamennej doby – z obdobia eneolitu
(obr. 40; obr. 41) (Lesák 2007).
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Obr. 32 PR Bratislava – Kapitulská ulica,
parcela č. 363/6, siegburská kamenina,
začiatok 15. storočia. Foto: P. Horanský.

Obr. 33 PR Bratislava – Kapitulská ulica,
parcela č. 363/6, fragmenty skla,
13. – 14. storočie. Foto: P. Horanský.

Obr. 35 PR Bratislava – Kapitulská ulica,
parcela č. 363/6, keramika, 9. – 10. storočie.
Foto: P. Horanský.

Obr. 36 PR Bratislava – Kapitulská ulica,
parcela č. 363/6, objekt s hlinenou pražnicou,
9. – 10. storočie. Foto: B. Lesák.
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Obr. 34 PR Bratislava – Kapitulská ulica, parcela č. 363/6, fragmenty skla, 14. – začiatok
15. storočia. Kresba: H. Sedláčková.
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Obr. 37 PR Bratislava – Kapitulská ulica,
parcela č. 363/6, rez obranným valom v širších
súvislostiach, neskorá laténska doba,
1. storočie pred n. l. Úprava: P. Horanský.
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Obr. 38 PR Bratislava – Kapitulská ulica,
parcela č. 363/6, pohľad na obranný val,
neskorá laténska doba, 1. storočie pred n. l.
Foto: B. Lesák.
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Obr. 39 PR Bratislava – Kapitulská ulica,
parcela č. 363/6, rez obranným valom, neskorá
laténska doba, 1. storočie pred n. l.
Úprava: P. Horanský.
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Obr. 40 PR Bratislava – Kapitulská ulica,
parcela č. 363/6, pôdorys objektu z obdobia
eneolitu. Foto: B. Lesák.

Obr. 41 PR Bratislava – Kapitulská ulica,
parcela č. 363/6, pintadera, eneolit.
Foto: P. Horanský.
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157/0, parc. č. 1,
k. ú. Bratislava-Staré Mesto

B

ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY
B.5
Archeologický výskum – súčasť pamiatkovej obnovy objektov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
a jeho mestských častí

Stredoveká parcela (obr. 42)
Projekt pamiatkovej obnovy 2008
Ťažisko: Stredovek (12. – 15. storočie), novovek (16. – 18. storočie),
včasný stredovek (9. storočie)

Obr. 42 PR Bratislava – Hlavné námestie 1,
Stará radnica. Zdroj: geoportal.sk.
Obr. 43 PR Bratislava – Hlavné námestie 1,
Stará radnica, miesta archeologického
výskumu. Vyhotovil: P. Horanský.
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Záchranný archeologický výskum
sa realizoval súčasne na niekoľkých
miestach. Výskum v suteréne pod
južným dvorovým neorenesančným
krídlom objektu Starej radnice odokryl
gotické kamenné murivo, pôvodný
východný trakt Ungerovho domu
(obr. 43:1), ku ktorému z východnej
strany priliehal menší objekt, pravdepodobne ľadnica pravouhlého pôdorysu (obr. 43:2). Z južnej, exteriérovej
časti Ungerovho domu bolo zistené
torzo odpadovej jamy s keramickým
materiálom zo 14. – 15. storočia. Do
horizontu 12. – 13. storočia bol zaradený objekt odpadovej jamy, čiastočne
zničený stavbou západného traktu
Ungerovho domu (Musilová 2010, 72)
(obr. 43:3).
Predstihový archeologický výskum
sa začal robiť aj v severnej časti nádvoria, v miestnosti pracovne označenej aj ako „depozit“ alebo arzenál
(obr. 43:4). Archeologickým a stavebno-historickým výskumom sa zistili
4 stavebné etapy dvorového severného
krídla, pričom najstaršia etapa pochádza z konca 13. storočia, resp. prvej
polovice 14. storočia. Druhá stavebná
fáza pochádza z druhej polovice
14. storočia, keď vznikla dvojpodlažná
budova, ktorá bola v prízemí na južnej

stene prístupná portálom umiestneným
v plytkej nike. Samotný portál mal
kamenné ostenie so skosenou hranou,
nábežným štítkom a sivým náterom.
Podobný hrotitý portál v segmentovo
ukončenej nike bol umiestnený na
poschodí. V miestnosti prízemia je
zaujímavým konštrukčným detailom
dvojica kamenných vyľahčovacích
oblúkov s vetrákmi na severnej strane
a na východnej strane obdĺžnikovitá
odkladacia nika, ktorá si zachovala odtlačok doskového prekladu a poličky
v strede. Miestnosť si fragmentárne
zachovala hladenú omietku. Tretia stavebná etapa z prvej polovice 15. storočia prebiehala po požiari, z ktorého
pochádza spálená deštrukčná niveleta
zachytená súvisle po celej ploche interiéru depozitu. Počas požiaru spadol
trámový drevený strop prvého nadzemného podlažia. Predbežné analýzy
karbonizovaného dreva drevených
trámových prvkov (žrďoviny) by
mohli pomôcť pri datovaní predchádzajúcich stavebných etáp, a síce po
roku 1278. Doteraz analyzovaných
50 fragmentov borovice umožnilo vybudovať 128-ročnú štandardnú krivku,
ktorá predstavuje najstaršiu slovenskú dendrochronologickú sekvenciu
pre borovicu z obdobia stredoveku.
Do polovice 16. storočia je datovaná
ďalšia prestavba severného krídla, keď
postavili valené klenby na prízemí
a lunetové na poschodí. Táto prestavba
sa dá stotožniť s písomnými údajmi
z roku 1581 a 1586. Vtedy bola postavená arkádová chodba (Musilová
2010, 72 – 73).
V roku 2009 sa podarilo v piesčitom podloží suterénu východného krídla objektu Starej radnice
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identifikovať torzo detského hrobu
narušeného neskoršou stavebnou činnosťou. Je predpoklad, že hrob patrí
k obdobiu druhej polovice 9. až prvej
polovice 10. storočia. V roku 2010
sa sledovali už len výkopy pre inžinierske siete na nádvorí a v podjazde
radnice. Počas sledovania týchto líniových stavieb boli na nádvorí a v západnom podchode zistené historické
nivelety z druhej polovice 12. až prvej
polovice 13. storočia, ako aj objekty
viažuce sa k týmto niveletám.
Na južnej strane nádvoria bol zachytený kamenno-hlinitý objekt nesúci
stopy požiaru. Pravdepodobne ide
o staršiu zástavbu parcely. Z mladších
objektov boli na nádvorí zistené parcelačné múry zo 14. storočia, historická
renesančná niveleta úpravy nádvoria
zo 16. storočia a baroková kanalizácia z 18. storočia. Na Primaciálnom
námestí, v jeho juhovýchodnom rohu
v kontakte budovy Starej radnice
a Primaciálneho paláca, bola zistená
novoveká žumpa. V objekte žumpy
sa nachádzala kanalizačná šachta
z 20. storočia (Musilová 2010, 74).
6.

Primaciálny palác – prejazd,
NKP 834/0, parc. č. 2,
k. ú. Bratislava-Staré Mesto

Stredoveká parcela (obr. 44)
Projekt rekonštrukcie prejazdu, 2015
Ťažisko: Stredovek (14. – 15. storočie)
V roku 2016 sa pri oprave drevenej dlažby a sanácie zavlhnutých
murív v prejazde Primaciálneho
paláca počas zemných prác narazilo

na neočakávaný archeologický nález.
Našli sa tu zvyšky kamenných murív
stredovekej zástavby starších parciel,
spred výstavby Primaciálneho paláca. Jednotlivé murivá sa na základe stratigrafie vrstiev datovali do
14. – 15. storočia a 16. – 17. storočia.
V jednom prípade tvoril zvyšok muriva zo 16. storočia rozšírený základ
barokových stĺpov v prejazde paláca
(Resutík 2016).
7.

Františkánske námestie,
parc. č. 21 398,
k. ú. Bratislava-Staré Mesto

Rekonštrukcia, projekt obnovy a revitalizície 2015 (obr. 45)
Ťažisko: Stredovek, novovek
Počas realizácie projektu trvalej výsadby solitérov vzrastlej zelene a obnovy existujúcej zelene na
Hlavnom a Františkánskom námestí
sa v roku 2016 v rámci výkopu jám na
túto zeleň narazilo na priebeh murovanej kamenno-tehlovej kanalizácie
zo 17. – 19. storočia. V juhozápadnej
časti Františkánskeho námestia sa
narazilo na kamennú, nasucho kladenú kanalizáciu z 15. – 16. storočia,
slúžiacu pravdepodobne na odtok
dažďovej vody. Prierez prietokovej
časti kanalizácie mal rozmer 20 x
30 cm, prekrývali ju ploché kamene,
vonkajšia šírka kanalizácie s obvodovými kamennými stenami bola okolo
92 cm. Na úrovni 137,995 m n. m.
sa nachádzal zvyšok dobovej dlažby
z 15. – 16. storočia.
Obr. 44 PR Bratislava – Primaciálne námestie 2,
Primaciálny palác. Zdroj: geoportal.sk.
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MČ Bratislava-Vajnory,
PZ Bratislava-Vajnory,
Roľnícka ulica 181, 183,
185, NKP 688, parc.
č. 689, 688/1, 688/2,
k. ú. Bratislava-Vajnory
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Historická parcela (obr. 46)
Projekt pamiatkovej obnovy, rekonštrukcia a úprava dvora NKP
(Vajnorský ľudový dom)
Ťažisko: Novovek (18. – 19. storočie)

Obr. 45 PR Bratislava – Františkánske
námestie. Zdroj: geoportal.sk.
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Vajnory boli pôvodne majetkom ostrihomského arcibiskupa,
pravdepodobne už od 11. storočia.
V roku 1297 sa stali vlastníctvom
rakúskeho cistercitského kláštora
v Heiligenkreuzi, ktorý získal územie spolu s obyvateľstvom za osadu
Tvrdošovce. Výsledky novších výskumov podnecujú k domnienke
o existencii troch rozličných osídlení,
a to Vajnory (Parachan, Warachan),
Dvorník (Dornyk, Dernuk, Dornek)
a Zeleus (neskôr Szöllös). Záujem
mesta o získanie Vajnôr sa spomína už
od 14. storočia, ale ich vlastníkom sa
mesto stalo až v roku 1525. V historických záznamoch sa v spojení s obcou
Vajnory spomína: roku 1430 kostol
zasvätený Panne Márii, roku 1434 sedliaci, roku 1471 dôsledky vojny, roku
1509 nájom osady mestu, lúky, roku
1511 posviacka kostola, roku 1520
nájom osady hradnému kastelánovi,
roku 1522 záujem mesta o kúpu obce,
roku 1523 predaj Vajnôr mestu za 1050
rýnskych zlatých, roku 1525 uskutočnená kúpa.
Dom je situovaný na úzkej parcele
v radovej zástavbe Roľníckej ulice.
Vajnorský ľudový dom dnes tvoria
štyri samostatné domy, hospodárska

časť a prístavba. Najstaršou časťou je
pôvodný dvojpriestorový dom tvorený sieňou, izbou s oknami do ulice
a vstupom zo dvora do siene. Dom
mal obdĺžnikový pôdorys. Jeho jadro
pochádza asi z polovice 18. storočia. V ďalšom vývoji bola pôvodná
sieň s čiernou kuchyňou zmenená na
priestor bez varenia, pretože dom rozšírili do pôdorysu písmena L. Smerom
do ulice bola dostavaná kuchyňa
s otvoreným komínom v juhovýchodnom kúte stavby. Dostavba pochádza z 19. storočia. V rámci interiéru
najstaršej časti domu boli vykonávané
stavebné práce súvisiace s podchytávaním základov domu a realizáciou odvlhčenia pomocou izolácie. Preto boli
postupne realizované stavebné výkopy
v jednotlivých miestnostiach podľa
nariadenia statika, ktoré sa využili
na archeologický výskum. Nálezové
situácie spojené s ľudovou architektúrou v interiéroch stavby zistené neboli.
Ostatné situácie poukazovali na vzťah
exteriérovej nivelety nádvoria či už
k 17. – 18. storočiu, resp. 19. storočiu.
Obraz nálezovej situácie potvrdilo aj
niekoľko nájdených keramických črepov z 18. – 19. storočia (Lesák 2011).
9.

Devínska Nová Ves –
Cyklomost slobody, k. ú.
Bratislava-Devínska Nová
Ves

Verejný priestor (obr. 47)
Projekt výstavby mostu
Ťažisko: Novovek
(18. – polovica 20. storočia)
Doba trvania výskumu:
16. november 2011 – 8. august 2012
Druh výskumu: archeologický výskum
na vedecké a dokumentačné účely
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Obr. 46 PZ Bratislava-Vajnory, Roľnícka ulica,
parc. č. 689, 688/1, 688/2. Zdroj: geoportal.sk.
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Plán vybudovať most cez rieku
Moravu na jeho historicky pôvodnom mieste bol vypracovaný už
v deväťdesiatych rokoch 20. storočia.
Rôzne administratívne bariéry boli
nakoniec odstránené a vznikli projekty Cyklomost I (prípravná fáza
2009) a Cyklomost II (realizačná fáza
2011 – 2012) s cieľom spájať ľudí.
Dolnorakúska vláda, Bratislavský samosprávny kraj, mestská časť Devínska
Nová Ves a hlavné mesto SR Bratislava
nakoniec v roku 2011 spustili výstavbu
mosta – cykloturistickej lávky, ktorá
mala spojiť dve krajiny Európskej únie
ponad rieku Moravu.
V rámci prípravnej fázy bol mestskou časťou Devínska Nová Ves (MČ
DNV) oslovený Mestský ústav ochrany
pamiatok v Bratislave vypracovať
návrh projektu pre archeologický
výskum na území MČ DNV v trase
pôvodného barokového mostu, ktorý
spájal Schlosshof na rakúskej strane
a Devínsku Novú Ves na slovenskej
strane až do roku 1945. Následne nato
bol v roku 2009 MÚOPom vypracovaný návrh Projekt archeologického
výskumu zvyšku barokového mosta cez
rieku Moravu v Devínskej Novej Vsi
v Bratislave. V projekte sa nepočítalo so
štandardným predstihovým výskumom,
malo ísť len o archeologický dozor
počas čistiacich prác, ktoré mala zabezpečovať mestská časť. Pôvodne projekt
predpokladal určenie presného zvyšku
mostného telesa, stavu jeho vertikálnych a oblúkových konštrukcií, rekonštruovanie pôvodného priebehu terénu
a jeho svahu smerom k telesu mosta
a zaistenie prípadných hnuteľných nálezov zo zásypovej vrstvy, ktoré by súviseli s telesom mosta. Zvyšok cestného

násypu pôvodného mostného telesa sa
nachádza na parcele č. 2241/2 v katastrálnom území Bratislava-Devínska
Nová Ves. Cieľom archeologického
výskumu bolo sledovanie postupnosti
vertikálnej stratigrafie navážok, sledovanie konštrukčných prvkov architektúry nad úrovňou terénu a sledovanie
starších sídliskových vrstiev.
Stavebné výkopy boli počas ich
hĺbenia priebežne sledované, začisťované a fotograficky dokumentované.
Na stavbou dotknutej ploche prebehla
prospekcia detektorom kovov, ktorú
vykonal Mgr. J. Kováč. Pri tejto prospekcii boli nájdené prázdne nábojnice
na povrchu vozovky cestného násypu
medzi dlažbovými kameňmi a drobné
mince. Pochádzajú aj z obdobia druhej
svetovej vojny aj z obdobia socializmu.
Počas sledovania výkopu základových
jám pre pylóny boli zistené úložné
vrstvy datovateľné k výstavbe cestného násypu, avšak žiadne objekty
ani hnuteľné nálezy. Kresbová dokumentácia sa zamerala len na základné
zdokumentovanie stratigrafie troch jám
pre pylóny P03 – P05 a polohopisné
zameranie kopaných jám pre pylóny
po celej dĺžke cyklomosta, zameranie
drevených pilót nachádzajúcich sa
v potoku Mláka, ako aj samotného
barokového cestného násypu. Najvyšší
bod – pochôdzna úroveň násypu bola
zistená na úrovni 142,6 m n. m. a spodok, hrana násypu klesala od úrovne
139,50 – 138,00 m n. m. Vrchy drevených pilót boli zistené v priemere na
úrovni 136,40 m n. m. Archeologický
výskum sa realizoval pod vedením
PhDr. Margaréty Musilovej, pomáhal Ladislav Rigo. Výskum sa
realizoval v mesiacoch november
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a december 2011, stavebné práce boli
sledované až do kolaudácie stavby
v roku 2012 (Musilová 2012).
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Archeologický výskum nádvoria paláca
Bratislavského hradu

Branislav Lesák

Bratislavský hradný vrch, alebo hradný kopec, je bežne používaný termín
pre samostatný vrcholový útvar z dvojsľudovej malokarpatskej žuly v rámci
dnešného, úpravami pozmeneného areálu Bratislavského hradu. Jeho pozdĺžny
tvar má približne smer západ – východ. Ukončuje hrebeň Malých Karpát, s ktorého masívom sa spája mierne sa zvažujúcim sedlom rozkladajúcim sa medzi
dnešnou Viedenskou bránou a Korunnou vežou hradného paláca (Štefanovičová
1975, 10). Dominuje mu vrcholová plošina v priestore dnešného nádvoria
a priľahlého hradného paláca. Zo súčasnej dispozície, ako aj zo zistení výskumu
v rokoch 2008 – 2011 usudzujeme, že vrcholová poloha pôvodne predstavovala
otvorený priestor s rozlohou približne 2000 m2. Najvyššia úroveň povrchu skalného masívu sa v jeho západnej časti ustálila podľa starších informácií niekde
na úrovni asi 213 m n. m. (Štefanovičová 1975, 11). V čase nášho výskumu to
bola už neoveriteľná informácia, lebo povrch skaly pri západnom krídle dosahoval úroveň okolo 211,5 – 211,6 m n. m. a klesal smerom na východ. Skalný
masív mal jednak pôvodný prirodzený reliéf tvorený neupravenými, ale prispôsobenými úsekmi, ale aj reliéf umelo upravený. Vrcholová plošina preukazovala
stabilnú hodnotu nivelačných bodov, s miernym odklonom cca 0,5 m na reálne
identifikovanej dĺžke cca 75 – 80 m. Jej priestor bol obmedzený zo všetkých
strán svahmi s rôznymi uhlami sklonu. Ako najmiernejší sa javí východný
svah. Plynulo klesal na východ v dĺžke cca 40 m až k priestoru východnej
terasy (Štefanovičová – Fiala 1967, obr. 3). Prevýšenie vrcholovej plošiny
voči východnej terase s komplexom zvyškov sakrálnych architektúr dosahuje
cca 7 – 9 m. V rozpätí troch rokov sa na nádvorí hradného paláca preskúmala
plocha s výmerou celkom 835 m2.
Najmladšie nálezové situácie pochádzali z 18. a začiatku 19. storočia. Povrch
nádvoria vtedy tvorila kamenná dlažba (obr. 1). Považujeme ju za historickú
niveletu nádvoria paláca Bratislavského hradu z polovice 18. storočia, prislúchajúcu k tereziánskej prestavbe, ktorá aj vďaka drobným opravám plnila svoju
funkciu až do 19. storočia. Založenie tejto dobovej nivelety malo svoje danosti.
Plochu nádvoria uhlopriečne rozdelili na približne rovnaké úseky a vyspádovali ich smerom do jeho stredu. To malo zabezpečiť plynulý odtok povrchovej
vody, pričom uvedenú funkciu zabezpečili aj systémom povrchových kanálikov.
Ich líniu docielili ukladaním vybraných kameňov na rovnú hranu. Na samotnú
dlažbu použili žulové kocky a kamene ukladané do vopred pripraveného lôžka,
ktoré tvorila hlina a žulová drvina. V nálezových situáciách v juhovýchodnej časti nádvoria a v priestore renesančného prejazdu sme mali možnosť na
základe vertikálnej stratigrafie identifikovať ďalšiu, staršiu novovekú niveletu.
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Abstrakt Predložený príspevok
sa venuje opisu nálezových situácií
a nálezov zistených a získaných počas
archeologického výskumu v rokoch
2008 – 2011. V ére novodobých rekonštrukcií hradného paláca išlo o prvý
plošný výskum tohto významného
strategického miesta.
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Obr. 1 NKP Bratislavský hrad – nádvorie,
zachovaná dlažba nádvoria, novovek,
18. – 19. storočie
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Považujeme ju za úpravu nádvoria
obdobia okolo druhej polovice 17. storočia (obr. 2). Položením historickej
dlažby bolo prekrytých niekoľko línií
kanalizačného systému a sústavy na
odvádzanie dažďovej vody. Tie sa
začali postupne budovať od druhej
polovice 17. až do polovice 18. storočia. Celú sieť odvodných kanálov
nasmerovali zo severozápadu do

Obr. 2 NKP Bratislavský hrad – zachovaná
dlažba nádvoria, novovek, druhá polovica
17. storočia

juhovýchodnej časti nádvoria, kde na
zadržiavanie dažďovej vody postavili
niekoľko cisterien. Išlo o rozsiahle
technické dielo. Tvorili ho tri menšie
valcovité cisterny, ktorým dominovala jedna, ústredná. Okolo polovice
18. storočia bola vybudovaná aj sieť
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Obr. 3 NKP Bratislavský hrad – nádvorie,
zachované úseky kanalizácie a zberačov
dažďovej vody, novovek, druhá polovica
17. – 18. storočia
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splaškovej kanalizácie na odvod
komunálneho odpadu mimo priestorov
nádvoria, do priestoru južnej priekopy
(obr. 3).
Úpravy nádvoria pri spomínanej staršej nivelete, ako aj jej sklon
a smerovanie prispôsobovali potrebám architektúry paláca. Malo to za
následok, že značná časť nálezových
situácií vzťahujúca sa k 15. až 17. storočiu bola v tom čase odstránená.
Samostatné objekty z tohto obdobia
sa preskúmali len lokálne. Patrí k nim
rozmerná vápenná jama, spojená
pravdepodobne s ranobarokovou
prestavbou hradného paláca v rokoch
1639 – 1645. Podobne sa v priestore
juhovýchodného suterénu hradného
paláca podarilo zachytiť a preskúmať
objekt odpadovej jamy. Jej výplň tvorila homogénna vrstva obsahujúca paleobotanický materiál, zvieracie kosti,
množstvo rozbitého kuchynského
riadu a fragmenty z fúkaného i plochého skla. Uvedené nálezy datujú zánik objektu na prelom 15. – 16. storočia (obr. 4, obr. 5, obr. 6). Predmetom
výskumu sa stal aj priestor renesančného prejazdu, t. j. priestor medzi
portálom do paláca vo východnom
úseku južnej fasády a oblúkom brány
orientovaným do nádvoria. Súvisí
s renesančnou prestavbou hradného
paláca, ktorú v rokoch 1552 – 1562
realizovali stavitelia talianskeho pôvodu, sústredení v službách cisárskeho
dvora vo Viedni. Projekt z poverenia
Ferdinanda I. spracoval v roku 1552
Pietro Ferrabosco (1512 – 1599). Na
Bratislavskom hrade prestaval dispozíciu južného a východného krídla paláca, ktoré boli určené pre panovníka,
miestodržiteľa a ich sprievod. Hlavný

vstup do paláca sa z pôvodného stredu
južnej fasády posunul viac k východnému nárožiu. Tvorila ho predstavaná
veža s malým barbakánom a široký
podjazd so sedíliami. K vstupu viedol
most cez priekopu alebo úzka šija nasypaná z hliny. Jej zvyšky sú viditeľné
na Pieroniho pláne hradu z roku 1642.
Nádvorie paláca sa od severozápadu
k juhovýchodu, k prejazdu, mierne
zvažovalo (Fiala – Šulcová – Krútky
1995, 52 – 54). Priestor renesančného
prejazdu medzi arkádovou chodbou
zo severu a obvodovým murivom
južného krídla hradného paláca z juhu
bol na nálezy archeologických situácií veľmi skromný. Neboli zachytené
zvrstvenia pôvodných antropogénnych
usadenín, ale skôr torzá nehnuteľných
archeologických nálezov, resp. architektonických nálezov, bez nadväznosti

na vertikálnu, resp. horizontálnu
stratigrafiu. Pôvodnú niveletu terénu
nádvoria patriacu k renesančnému
prejazdu nepriamo určuje pozícia
kamenných okopníkov po oboch jeho
stranách. Pri nich bola zistená dobová úroveň z jemného štrku a rôznych štruktúr hlín. Kontakt s bočnou
plochou okopníka sa síce nepodarilo
zachytiť, ale výškovo niveleta zodpovedá úrovni jeho hrany, t. j. miestu
predpokladaného dotyku.
Žigmundovská prestavba hradu,
ktorá začala po roku 1420, resp. výstavba gotického paláca (1434 – 1436)
sa v nálezových situáciách na nádvorí
prejavila už z vyššie uvedených dôvodov minimálne. K uvedenému horizontu možno priradiť nález pyrotechnologického zariadenia (obr. 7). Išlo
o objekt zahĺbený do skaly. Jeho výplň

Obr. 7 NKP Bratislavský hrad – nádvorie,
objekt na odlievanie zvonov, 14. storočie.
Foto: B. Lesák.

tvorila heterogénna, hlinitá vrstva
s prímesou štrku, žulovej drviny, uhlíkov, trosky, bronzoviny, fragmentov

Obr. 4 NKP Bratislavský hrad – juhovýchodný
suterén, keramický džbán,
prelom 15. – 16. storočia. Foto: J. Kováč.
Obr. 5 NKP Bratislavský hrad – juhovýchodný
suterén, kuchynská keramika,
prelom 15. – 16. storočia. Foto: J. Kováč.
Obr. 6 NKP Bratislavský hrad – juhovýchodný
suterén, kostené hracie kocky,
prelom 15. – 16. storočia. Foto: J. Kováč.
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Obr. 9 NKP Bratislavský hrad – nádvorie,
dobové nivelety, 13. storočie. Foto: B. Lesák.

hlinených odlievacích foriem a keramiky. Jama mala dno nerovnomerne
zahĺbené, ktoré pokrýval kompaktný,
homogénny výmaz žltého ílu. V lokálne prehĺbenom mieste s priemerom
cca 0,5 m sme in situ zachytili nález
formy, pravdepodobne na odlievanie
zvonov. Ďalšia forma na odlievanie
sa našla v zásype objektu. Je pravdepodobné, že objekt bol opakovane
obnovovaný a využívaný. Z inej,
výkopmi narušenej nálezovej situácie

Obr. 8 a – f NKP Bratislavský hrad – nádvorie,
nálezy kvartingov, mincí zo 14. storočia.
Foto: B. Lesák.

pri severnom krídle paláca pochádza
hromadný nález mincí, štvrťdenárov
– kvartingov (quarting) Žigmunda
Luxemburského (1387 – 1437)
(obr. 8a – f). Razili sa medzi rokmi
1430 – 1437 z málo kvalitného striebra
a medi. Poukazujú na infláciu uhorskej
meny po roku 1427 v súvislosti s prenikaním husitských vojsk na Moravu
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a čiastočne aj na západné Slovensko,
k Bratislave. Z torzálnej architektúry,
ktorá sa objavila v priestore renesančného prejazdu, treba spomenúť základové murivo polygonálnej gotickej
prípory pôvodného žigmundovského
paláca z prvej tretiny 15. storočia.
Funkcia priestoru ako otvoreného
nádvoria sa potvrdila aj v období
mladšej fázy vrcholného stredoveku,
t. j. v 13. – 14. storočí. Jeho povrch
upravovali niekoľkokrát. Najstaršiu
vrcholnostredovekú niveletu položili
okolo polovice 13. storočia. Okrem
štrku obsahovala vysoký podiel hlinitých zložiek. Niekedy koncom 13. storočia na ňu naniesli 20 cm hrubú vrstvu
pozostávajúcu z lomových kameňov do
veľkosti 15 – 20 cm (obr. 9). Datovanie
exteriérových úrovní potvrdili aj nálezy niekoľkých mincí, ako napr. uhorský denár Bela IV. (1235 – 1270)

Obr. 10 a, b NKP Bratislavský hrad –
nádvorie, minca, Belo IV., 13. storočie.
Foto: B. Lesák.
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Obr. 11 NKP Bratislavský hrad – nádvorie,
drobné predmety. Kresba: Z. Nagyová.
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(obr. 10a, b), rakúsky fenig Přemysla
Otakara II. (1251 – 1276) a uhorský
denár Ladislava IV. (1272 – 1290).
Nivelety zrejme súvisia s výstavbou
a pretrvávaním mohutnej obytnej veže
postavenej po roku 1245, ktorá sa
dodnes nachádza pod úrovňou terénu
v juhozápadnej časti nádvoria paláca.
Jej pôdorys bol približne 22 x 22 m.
Ohradili ju menším vencom hradieb
a vežami. Jedna z nich sa v hmote
Korunnej veže zachovala dodnes.
Negatív podobný líniovej stavbe
(hradba?) bol zachytený počas archeo
logického výskumu v roku 2009,
severozápadne aj východne od obytnej veže. Na obranný charakter by
mohla poukazovať šírka negatívu,
ktorá dosahovala až 1, 80 m. Líniová
stavba zanikla najneskôr pri žigmundovskej prestavbe hradu po roku
1420. Severne od obytnej veže odkryl
výskum v roku 2009 pôdorys ďalšieho
doteraz neznámeho obdĺžnikového
objektu, vyhĺbeného do skaly, s rozmermi 9 x 6 m. Nález rakúskej mince
Albrechta II. (1330 – 1358) zo zásypu
určuje dobu jeho zániku po polovici
14. storočia. Stavebný materiál z tejto
stavby ďalej sekundárne použili. V zásype sa nachádzala len stavebná sutina
z asanovaného objektu.
Nálezové situácie vzťahujúce sa
k horizontu staršej fázy vrcholného
stredoveku (t. j. 11. – 12. storočie) a včasného stredoveku (koniec
8. – 10. storočia) sme identifikovali
na nádvorí hradného paláca a jeho
východného suterénu na ploche
cca 240 m2. To predstavuje 29 %
z celkovej skúmanej plochy. Sústredili
sa pozdĺž severného krídla a zastúpené sú tri sídliskové kategórie. Prvú

Obr. 12 a, b NKP Bratislavský hrad –
nádvorie, minca, Koloman. Foto: B. Lesák.

tvoria samostatné sídliskové objekty
typu zásobná jama, odpadová jama,
ohnisko, kamenná podmurovka.
Druhú predstavujú situácie sídliskových vrstiev s viacnásobnou zložitou
stratigrafiou. Tretiu kategóriu zastupujú relikty exteriérovej a interiérovej
nivelety. Zvlášť pre obdobie prvých
Arpádovcov, t. j. v 11. – 12. storočí,
vykazoval terén hradnej plošiny stopy
po aktívnej sídelnej činnosti. Zámerne
ho upravili vrstvou zahlinených štrkov, pričom sa podarilo lokalizovať aj
niekoľko objektov, mierne zahĺbených
pod úroveň terénu, alebo deštrukcií
pravdepodobne kamennej podmurovky. Ich súčasťou boli aj otvorené
ohniská a stopy po kovolejárskej
tavbe. Početný súbor fragmentov
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keramiky sprevádzajú aj nálezy
uhorských mincí – tri anonymné
denáre (11. – 12. storočie), denáre
Šalamúna (1063 – 1074) (obr. 11:15),
Ladislava I. (1077 – 1095), Kolo
mana (1095 – 1116) (obr. 12a, b)
a Bela II. (1131 – 1141), ako aj militárií, najmä železných listovitých streliek (obr. 11:1, 2, 4, 5, 7 – 14). Odkryté
terénne situácie potvrdili, že na niektorých miestach po obvode nádvoria až
do 11. – 12. storočia pretrvávali relikty
stavieb rímskeho typu z neskorej
laténskej doby. Archeologický výskum
ich zachytil v severovýchodnej časti
nádvoria, v západnej časti nádvoria
v kontakte so západným krídlom
paláca a pod arkádovou chodbou, v jej
západnom úseku. Stali sa zdrojom
stavebného materiálu, ale využívali sa
aj ako možné obytné, možno reprezentačné priestory.
Najstaršie nálezové situácie na
skúmanej ploche hradného nádvoria
pochádzajú zo včasného stredoveku,
z konca 8. a začiatku 9. storočia. Tvorili
ich pôvodné neporušené homogénne
sídliskové navážky. Prekrývali horizont vyrovnávacej vrstvy stavieb
rímskeho typu v neskorolaténskom
prostredí. Najčastejším nálezom sa stali
fragmenty keramiky, ktoré priraďujeme k podunajskému typu. Z areálu
Bratislavského hradu pochádza niekoľko nálezov z tohto obdobia (Lesák –
Kováč – Vrtel 2014, 208) (napr. bývalý
amfiteáter, priestor medzi bývalou
hradnou priekopou a amfiteátrom).
Z hľadiska neskorolaténskej sídliskovej štruktúry zaujíma skúmaný
priestor v rámci akropoly bratislavského
oppida mimoriadne atraktívnu, najvyššie situovanú polohu. Pri zohľadnení

nálezových situácií tu výskum v horizonte neskorej laténskej doby definoval
niekoľko sídliskových fáz:
1. sídlisková fáza (LT C2?) predstavuje izolované zhluky objektov, ktoré
patrili k otvorenej osade. Nevýraznosť
najmä sprievodného materiálu nedovoľuje zaujať jednoznačné stanovisko
k presnejšiemu časovému zaradeniu.
2. sídliskovú, t. j. klasickú oppidálnu fázu (LT D1 – D2a) tvorila
rozsiahla sídelná aglomerácia s opevnenou akropolou a roztratenými podhradiami, ktoré boli od seba oddelené
neosídleným koridorom (centrálna lokalita tzv. typu Zemplín). Objekty klasického oppidálneho horizontu možno
rozdeliť do dvoch hlavných skupín.
Obytné nadzemné stavby v tejto fáze
predstavuje jeden veľký plytko zahĺbený objekt so sytémom kolových
jám po vnútornom obvode a pôvodne
zrejme s kamennými stenami. Viac-menej uprostred dlhšej južnej steny
bol vchod naznačený dvojicou mohutných stĺpov. Ruiny objektu boli
dôkladne rozobraté a na tom istom vyrovnanom mieste sa prikročilo k stavbe
architektúr rímskeho typu so základovými žľabmi. Z kolekcie hnuteľných
nálezov z objektu je dôležitý súbor
razieb karlsteinského typu priamo vo
výraznom zánikovom horizonte. Oboly
typu Karlstein sa objavili okolo polovice 1. storočia pred n. l.
3. sídlisková, t. j. keltsko-rímska
fáza (LT D2b – augustovské obdobie)
znamená aj systematické projektovanie rímskej zástavby s pravidelným
pôdorysom. Pozostatky stavieb vytvárajú z hľadiska stupňa zachovania tri
výrazné nálezové kategórie. V prvom
rade sú to stavby so zachovanou
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Obr. 13 NKP Bratislavský hrad – nádvorie,
Stavba I., interiérová podlaha, neskorá
laténska doba, 1. storočie pred n. l.
Foto: J. Kováč.

murovanou konštrukciou tak obvodovej hmoty, ako aj s interiérovými
úpravami (podlahy sú liate alebo
z netrvanlivých materiálov), ktoré sa
objavili in situ. Do druhej kategórie
patria základové žľaby vyplnené lomovým kamením kladeným na hlinu.
Napokon sú tu architektonické stavebné detaily nadzemných konštrukcií, vnútorné omietky a fragmenty
interiérových podláh, nachádzané
v sekundárnych polohách. Najlepšie
zachovaná sa javila Stavba I. (obr.13)
v severovýchodnej časti nádvoria.
Táto najvýstavnejšie pôsobiaca stavba
bola situovaná excentricky v rohu,
v severovýchodnom kúte plošiny,
bezprostredne vedľa vyústenia prístupovej komunikácie. Bola však zároveň na exponovanom bode, ktorý bol

Obr. 14 NKP Bratislavský hrad – nádvorie,
cisterna na dažďovú vodu, novovek, druhá
polovica 17. storočia. Foto: J. Kováč.

dobre viditeľný z rôznych polôh sídliska (Vrtel – Lesák – Kováč – Staník
2014, 45 – 71).
V nálezových súboroch z deštruo
vaných a zánikových vrstiev murova
ných stavieb pochádza početný súbor
rímskej importovanej keramiky,
najmä drobných fragmentov amfor.
Vhodným datovacím prostriedkom
zániku jedného z objektov je nález
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tenkostenného Aco – pohára severo
italskej proveniencie, kde sa tieto typy
luxusnej keramiky prvýkrát objavujú
asi od roku 25 pred n. l. a vyznievajú
v neskoroaugustovských kontextoch.
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Prezentácia nehnuteľných
archeologických nálezov
v priestore hradného paláca
Predmetom prezentácie in situ
výsledkov archeologického výskumu
z rokov 2008 až 2011 sa na nádvorí
hradného paláca a priľahlého východného suterénu stalo niekoľko nálezových situácií.
1. Cisterna, juhovýchodná časť
nádvoria hradného paláca,
druhá polovica 17. storočia

3. Stavba I., severovýchodná
časť nádvoria a východný
suterén hradného paláca,
neskorá laténska doba
(LT D2b – augustovské
obdobie)
Zo stavby sa zachoval nesúvislý
priebeh základových žľabov s výplňou, segment nadzákladového muriva,
hmota juhovýchodného nárožia a fragmenty interiérovej podlahy in situ.
Rekonštruovateľný pravouhlý pôdorys
mal vonkajšie rozmery 23,5 x 9 m.
Do interiéru vsadili dlažbu typu opus
signinum. Hlavné výzdobné pole
podlahy vytvárali rozety v diagonálnom

Cisterna má valcovitý, etážovite
odstupňovaný tvar s vonkajším priemerom 4,0 m, vnútorným priemerom
2,5 m a hĺbkou od úrovne nádvoria
12,0 m. Na jej stavbu použili lomový
kameň kladený nasucho, bez spojiva.
Z vonkajšej strany cisternu dosypali
čistým riečnym štrkom (obr. 14).

usporiadaní s odstupmi 20 cm.
Základný motív obsahoval strednú
tesseru ružovej až červenej farby, obkolesenú štvoricou alebo päticou sivých.
Bordúra pozostávajúca zo svastikového
meandra a línie lemovala obvodové
steny vo vzdialenosti 0,5, resp. 1,0 m
(obr. 13).
4. Exteriérová niveleta
k Stavbe I., východný suterén
hradného paláca, neskorá
laténska doba
(LT D2b – augustovské
obdobie)
Exteriérová niveleta zo štrkovo-vápennej malty bola zistená vo východnom suteréne na rozhraní základového
a nadzákladového muriva Stavby I.
Je viditeľná v dĺžke cca 3,2 m ako výrazná, miestami až 10 cm hrubá maltová, štrkovo-vápenná vrstva. Hmota
exteriérovej nivelety bola zachytená aj
pod juhovýchodným nárožím stavebného objektu, s klesajúcou tendenciou
smerom na východ. Ojedinele sme
jej torzá identifikovali aj na skalnom
podloží (obr. 17).

2. Renesančný prejazd, východný úsek južného krídla
hradného paláca, druhá polovica 16. storočia
Dnes je priestor renesančného prejazdu zo severu ohraničený arkádovou
chodbou. Jeho obvod je zvýraznený monumentálnym portálom s výraznými kamennými okopníkmi po oboch stranách.
Z južnej strany je viditeľný len torzálne.
V celom profile je rozpoznateľný len
z exteriéru, ako priznaný historicko-architektonický prvok (obr. 15, 16).

Obr. 15 NKP Bratislavský hrad – nádvorie,
priestor pôvodného renesančného prejazdu.
Foto: B. Lesák.
Obr. 16 NKP Bratislavský hrad – nádvorie,
priestor pôvodného renesančného prejazdu.
Foto: B. Lesák.
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Obr. 17 NKP Bratislavský hrad – východný
suterén, exteriérová niveleta k Stavbe I.,
neskorá laténska doba, 1. storočie pred n. l.
Foto: B. Lesák.

5. Základové a nadzákladové
murivo, nárožie stavebného
objektu, Stavba I., severný
úsek východného suterénu
hradného paláca, neskorá
laténska doba (LT D2b – augustovské obdobie)
Severnej časti východného suterénu dominuje murivo v dĺžke cca 3,7 m.
Návštevník vidí na časť nadzákladového a časť základového muriva.
Tiahne sa v smere západ – východ,
z východu je ukončené výraznými pieskovcovými kvádrami, ktoré zreteľne
definujú nárožie stavebného objektu.
Nadzákladové murivo bolo postavené z lomových kameňov spájaných
kvalitnou štrkovo-vápennou maltou.
Jeho povrchová úprava je zreteľná,
plochy nahrubo rozotretej malty sú
viditeľné najmä v blízkosti nárožia.
Rozpoznateľné sú aj riadky kladené na
hrubú vrstvu ložnej malty. Na rozhraní
základového a nadzákladového muriva
z exteriérovej strany je evidentná línia
štrkovo-vápennej maltovej nivelety
s výrazným zatretím. Pravdepodobne
kvôli statike murované nárožie stavebného objektu založili na rozšírenej

Obr. 18 NKP Bratislavský hrad – východný
suterén, juhovýchodné nárožie Stavby I.,
neskorá laténska doba, 1. storočie pred n. l.
Foto: B. Lesák.
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6. Negatív základu Stavby I.,
severný úsek východného suterénu hradného paláca, neskorá laténska doba (LT D2b
– augustovské obdobie)
Základová jama má paralelne sa
zvažujúce steny a dno oblúkovitého
tvaru. Pôvodnou výplňou základovej
ryhy bol lomový kameň kladený na
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hlinu, resp. nasucho. V tomto prípade
bol kameň sekundárne zo základu
rozobratý a použitý na iné stavebné
účely. Uvoľnený obsah nahradili
sypkým materiálom z hliny, žulovej
drviny, antropogénneho materiálu,
fragmentov malty, omietok a lomového kamenia malej frakcie do 5 cm.
Stalo sa tak niekedy v horizonte 9. až
12. storočia (obr. 19).
7. Torzo líniového muriva, severný úsek východného
suterénu hradného paláca,
stredovek
Časť líniového muriva bola zachytená v dĺžke cca 2,0 m a dosahovala
šírku muriva 0,8 – 0,9 m. Na jeho
stavbu použili lomový kameň, kladený
na štrkovo-vápennú maltu. Murivo
bolo porušené pri žigmundovskej
prestavbe hradu.
8. Sídliskový objekt, centrálny
úsek východného suterénu
hradného paláca, druhá polovica 17. storočia
Objekt mal takmer kruhový pôdorys
s priemerom 1,50 x 1,35 m a rovným
dnom, bol vysekaný do skaly. Jeho
funkciu nebolo možné bližšie určiť.
9. Línia kanalizácie, centrálny
úsek východného suterénu
hradného paláca, druhá polovica 17. storočia
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murovanej pätke s dĺžkou strany
v severnom profile 1,80 m. Z východnej strany tiež prečnieva nad základovú
hmotu nárožia objektu zhruba o 0,1 m.
Koruna rozšírenej murovanej pätky je
totožná s úrovňou povrchu exteriérovej
nivelety. Od jej vonkajšej úrovne pokračuje už len základové murivo postavené z lomových kameňov kladených
nasucho, resp. na hlinu. V pozdĺžnom
reze základového žľabu sa jasne rysuje
uloženie týchto kameňov minimálne
v dvoch vrstvách, pričom vrstva položená priamo na skalnom podloží zasahuje aj pod základovú pätku nárožia.
Z nálezovej situácie jasne vyplýva, že
archeologický výskum odkryl Stavbu
I., so zachyteným juhovýchodným
nárožím, ktorá má svoje pokračovanie
smerom na sever (obr. 18).

Obr. 19 NKP Bratislavský hrad – východný
suterén, negatív základu k Stavbe I., neskorá
laténska doba, 1. storočie pred n. l.
Foto: B. Lesák.

Kanalizácia zachytená v celkovej
dĺžke 6,75 m smerovala a bola vyspádovaná zo západu na východ. Do
žľabu vysekaného do skalného podložia vložili pálenú technickú keramiku
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– korýtka, ktoré boli navzájom preložené a spojené maltou. Zvrchu ich zakryli horizontálne uloženými kamennými blokmi. Vyústenie kanalizácie na
nádvorí hradného paláca sa nám počas
archeologického výskumu nepodarilo
identifikovať. Nie je vylúčené, že nepriamo súvisí s objektom cisterny na
nádvorí hradného paláca.
10. Exteriérová niveleta, južný
úsek východného suterénu
hradného paláca, pravdepodobne včasný stredovek,
neskorá laténska doba
(LT D2b – augustovské
obdobie)
Exteriérová niveleta bola tvorená
z väčších oblých kameňov s veľkosťou cca 10 – 20 cm, ktoré boli kladené
do nepravidelných riadkov na hranu.
Medzery vyplnili žulovou drvinou.
Niveleta mierne klesala od západu na
východ. Nálezová situácia dokumentuje, že nebola v konštrukčnom vzťahu
so severnou, ani so západnou stenou
miestnosti. Je pravdepodobné, že sa
viazala na hmotu líniového muriva,
pretože v mieste jej napojenia na
líniové murivo uvedená niveleta chýba
(bola sekundárne odstránená?).
11. Torzo línie muriva, južný
úsek východného suterénu
hradného paláca, pravdepodobne včasný stredovek,
neskorá laténska doba
(LT D2b – augustovské
obdobie)
Líniové murivo zachytené v osi
západ – východ sa zachovalo v rozmeroch 5,60 x 0,74 m. V rámci odokrytej

južnej časti muriva bola čiastočne
identifikovaná základová špára. Na
jeho stavbu použili lomový kameň,
spájaný kvalitnou štrkovo-vápennou
maltou. Bol kladený do nepravidelných riadkov, smerom k základu bol
drobnejší. Datovanie líniového muriva
vychádzalo z analýzy západného
profilu miestnosti. Vo východnej časti
murivo zničili novodobé zásahy.
Doslov Pod úrovňou terénu
dnešného nádvoria hradného paláca
zostala skupina pamiatok, ktoré nebolo možné prezentovať. Po ukončení
archeologického výskumu sa pristúpilo aspoň k ich pasívnej ochrane.
Spočívala v tom, že objekty odokryté
in situ boli staticky zabezpečené,
prekryté geotextíliou a následne zasypané triedenou zeminou. Dúfajme,
že pripravovaná expozícia dejín
Bratislavského hradu vezme do úvahy
prítomnosť týchto pamiatok a nájde
sa spôsob prezentovať aj tieto nálezy
formou informačných systémov.
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Archeologický výskum záhradného pavilónu
na Bratislavskom hrade

Abstrakt V rokoch 2008 až
2010 boli v rámci rekonštrukcie
Bratislavského hradu postupne
odkryté v priestore severnej terasy
hradného areálu pozostatky murovaných základov barokového záhradného pavilónu. Výskumom sa podarilo
zdokumentovať dve stavebné etapy
objektu, ktorý bol postavaný a využívaný v období panovania cisárovnej
Márie Terézie. Budova včlenená do
barokovej záhrady bola využívaná na
oddychové spoločenské podujatia.
V súčasnosti je na mieste zaniknutého
objektu vybudovaná jeho kópia, ktorá
sa využíva na verejné podujatia.

Obr. 1 Pôdorys Bratislavského hradu,
poloha pavilónu vyznačená červenou farbou.
Podľa FIALA – FIALOVÁ, Hrady, obr. 82,
upravil J. Kováč.
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V rokoch 2008 až 2010 v rámci rekonštrukcie Bratislavského hradu zrealizovali pracovníci Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave archeologický
výskum, zameraný na odkrytie pozostatkov barokového záhradného pavilónu
v juhovýchodnej časti severnej terasy hradného areálu (obr. 1) (Lesák – Vrtel
– Kováč 2011; Kováč – Lesák – Vrtel 2014, 143 – 152). Hlavnou úlohou archeo
logického výskumu bolo odkrytie zachovaných pozostatkov murív záhradného
pavilónu pre podrobný opis pozostatkov stavby, pretože sa predpokladala
výstavba kópie tejto budovy v jej pôvodnom rozsahu. Základné informácie
o vzhľade a usporiadaní budovy, známej v súčasnosti pod viacerými názvami,
ako záhradný pavilón, zimná záhrada alebo oranžéria, boli známe najmä z historických správ a historických mapových podkladov (obr. 2, 3). Do konca 17. storočia mal hrad najmä charakter pevnosti s dominantným vojenským využitím.
Stavebná realizácia záhradného pavilónu súvisí až s barokovou úpravou hradu
a jeho areálu v priebehu 18. storočia, prípadne až s celkovou úpravou hradného
areálu medzi rokmi 1761 – 1765. Plán Bratislavy od M. Marquarta z roku 1765
znázorňuje už vybudovaný barokový areál hradu so záhradným pavilónom a záhradou. Záhradný pavilón sa nachádzal v osi historickej barokovej záhrady. Na
pláne s francúzskym popisom približne zo sedemdesiatych rokov 18. storočia sa
uvádza, že ide o „sale terraine avec un Jeu de Passe“ – „prízemnú sálu s loptovňou“. Výrazné stavebné úpravy záhradného pavilónu spadajú do obdobia
barokových úprav vedených F. A. Hillebrandtom, ktorý v roku 1762 nastúpil
do funkcie hlavného architekta Uhorskej kráľovskej stavebnej komory a bol
autorom projektu zásadnej prestavby bratislavského hradného paláca. Na mieste
menšieho pavilónu sa mala vystavať nová väčšia budova, prispôsobená na loptové hry, tzv. loptovňa. Paralelne so záhradou bola postavená krytá zimná
jazdiareň. Severná záhrada Bratislavského hradu, ktorej dôležitou súčasťou bol
aj spomenutý záhradný pavilón, bola stupňovito upravená na štyri terasy, spájané schodiskami a obklopená plným múrom. Reforma štátnej správy nastolená
Jozefom II. (1780 – 1790) poznačila aj Bratislavu a hrad. V roku 1784, v rámci
reformy školstva, Jozef II. rozhodol o adaptovaní Bratislavského hradu na účely
generálneho seminára na výchovu katolíckeho duchovenstva. Obdobie generálneho seminára sa skončilo v roku 1802, keď hrad prešiel do majetku vojenského
eráru. Bratislavy sa dotkli napoleonské vojny a v roku 1809 aj priame delostrelecké ostreľovanie. Najväčšiu škodu však hrad utrpel pri ničivom požiari v roku
1811, po ktorom zdevastovaný hrad už len postupne chátral.
Archeologický výskum sa na mieste zaniknutého záhradného pavilónu začal realizovať v júni 2008 (obr. 4, 5). Objekt s celkovými vonkajšími rozmermi
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Obr. 2 Bratislavský hrad – výrez z plánu
Bratislavy od M. Marquarta z roku 1765.
MUSILOVÁ – LESÁK – KOVÁČ – VRTEL –
RESUTÍK, Archeológia, 9.

Obr. 4 Murivá záhradného pavilónu,
archeologický výskum MÚOP, august 2008.
Foto: J. Kováč.

Obr. 3 Bratislavský hrad – východné priečelie
po barokových úpravách. MENCLOVÁ,
Hrad Bratislava, tab. X, obr. 23.

Obr. 5 Murivá záhradného pavilónu, pohľad
z paláca, archeologický výskum MÚOP,
august 2008. Foto: J. Kováč.
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27, 5 x 9 m bol situovaný v línii najvyššej severnej terasy pôvodnej barokovej
záhrady, v jej juhovýchodnej okrajovej
časti. Založili ho v priestore bývalej
hradnej priekopy, pričom sa svojou južnou stenou dotýkal líca fasády severného krídla hradného paláca. Odokryté
murivá základov a nadzákladových
častí stavebnej konštrukcie sa zachovali
len čiastočne, dispozičné riešenie objektu však bolo veľmi dobre viditeľné.
Archeologický výskum postupne odokryl vnútorné členenie stavby, ktorej
interiér pozostával zo štyroch samostatných miestností (obr. 6, 7). Na základe
získaných poznatkov bolo možné
doložiť dve stavebné fázy objektu.
V prvej fáze tvorili budovu pavilónu
tri súmerné miestnosti s centrálnym
vstupným schodiskom, ktoré boli
pripojené k severnej vonkajšej obvodovej stene paláca. Celkové rozmery
zachovanej staršej fázy stavby záhradného pavilónu sú 22,5 x 7,5 m.
V ďalšom období sa prestavbou plocha
pavilónu zväčšila na konečné rozmery
27,5 x 9 m, pretože k nemu z čelnej
strany od vstupu z barokovej záhrady
pristavali jednotraktovú miestnosť.
Vznikla tým mladšia fáza stavby
pavilónu, do ktorej bola prvá stavebná
fáza objektu s tromi miestnosťami
úplne začlenená. Spôsob založenia
základov staršej a mladšej fázy stavby
bol rozdielny vzhľadom na umiestnenie
mladšej rozšírenej časti do nestabilného priestoru zasypanej stredovekej
hradnej priekopy (obr. 8). Pri staršej
fáze budovy bolo základové murivo
viazané priamo na južný skalný svah
hradnej priekopy. Základ mladšej časti
stavby založili vzhľadom na jej rozsah
aj charakter terénu dvoma spôsobmi.

Z východnej strany sa obvodové
murivo rozšírenej stavby nachádzalo
v kontakte s hmotou staršieho murovaného premostenia priekopy a stavba
sa tu dostala aj do kontaktu s klenbou
podzemnej chodby, ktorá vychádzala
zo severného suterénu hradného paláca. Murivo mladšej stavby pavilónu
v severnej a západnej časti založili do
priestoru zasypanej priekopy formou
kolovej konštrukcie so zvislými a horizontálnymi drevenými konštrukčnými
prvkami. Celkovo bolo pod základovou
hmotou mladšej fázy pavilónu osadených 61 kolov, po ktorých sa po odstránení základov stavby podarilo zachytiť
sústavu kolových jám. Tieto úpravy
mali postačovať na to, aby zmienená
konštrukcia dokázala preniesť a rozložiť hmotnosť stavebných prvkov
obvodového plášťa stavby bez statických porúch, spôsobených poklesom
nadzemnej hmoty stavby.
Na otázku datovania stavby záhradného pavilónu je možné odpovedať
najmä na základe historických prameňov. Nápomocná nebola ani vertikálna
stratigrafia náleziska, pretože tento
objekt bol založený na heterogénnom
zásype stredovekej hradnej priekopy.
Na základe poznatkov z výskumu
možno výstavbu oboch fáz záhradného pavilónu datovať do 18. storočia.
Novovybudovaná stavba záhradného
pavilónu si kvôli súčasným potrebám
nezachovala pôvodné vnútorné členenie priestoru a pôvodný záhradný
pavilón kopíruje len rozmermi a aj
vonkajším vzhľadom. V súčasnosti je
novovybudovaná kópia barokového
záhradného pavilónu sprístupnená
verejnosti. Nové priestory sú využívané
na výstavné a spoločenské podujatia.
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Obr. 6 Plán murív pavilónu – dokumentácia
z archeologického výskumu MÚOP, 2008.
Zameranie: Ing. V. Šuľan, D. Bošková.
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Obr. 7 Plán hradu s murivami pavilónu –
dokumentácia z archeologického výskumu
MÚOP, 2008. Zameranie: Ing. V. Šuľan,
D. Bošková.
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Obr. 8 Schematické znázornenie založenia
murív záhradného pavilónu do zásypu
zaniknutej severnej priekopy. Autor: J. Kováč.
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Archeologický výskum severnej terasy
na Bratislavskom hrade

Abstrakt V príspevku sa opisuje
spôsob a priebeh výskumu rozsiahlej
plochy severnej terasy Bratislavského
hradu s charakteristikou zachovalosti
archeologického terénu. Pozornosť
je sústredená na nálezy kamenných
murovaných stavieb antického typu
z obdobia keltského oppida v 1. storočí
pred n. l. V prípade cisterny, zasekanej
do podložia južne od zistených
stavieb, článok upozorňuje na
spresnenie datovania vzniku objektu,
konkrétne na začiatok 15. storočia.

Bratislavský hrad, severná terasa, rozloženie
sond výskumu v rokoch 2009 – 2010.
Foto: B. Resutík.
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Rozsiahly archeologický výskum Bratislavského hradu na ploche severnej
terasy potvrdil polykultúrny charakter lokality. Objavenie torz antickej murovanej architektúry na Bratislavskom hrade dodáva mimoriadny akcent významu
bratislavského keltského oppida v 1. storočí pred n. l.
Archeologický výskum na severnej terase Bratislavského hradu sa uskutočnil metódou plošných sondážnych výkopov s ponechaním kontrolných blokov.
Sondy mali rozmer 5 m x 5 m a kontrolné bloky mali šírku 1,5 m. Orientácia
sond sa zvolila kolmo na severnú stenu Žigmundovho paláca. Priestor priekopy
sa preskúmal kolmými rezmi v smere sever – juh. Spolu sa otvorilo 136 sond,
alebo ich častí. V roku 2010 sa otvorili tri nové sondy na juhovýchode plochy
a preskúmala sa trasa výkopu kanalizácie od prístavby oranžérie po východnú
terasu.
Preskúmaná plocha pomohla zdokumentovať postupnosť umelých zásahov
do prirodzeného terénu hradného kopca. Pôvodný prírodný terén na severnej
terase pozvoľna klesal smerom na sever. Pomerne málo výrazný hrebeň sa nachádzal v strede plochy s priebehom v smere juh – sever. Terén klesal smerom
na východ, smerom na západ si udržiaval vyššiu úroveň s miernym poklesom
smerom na západ. V priestore pri západných a severných hradbách sa prejavoval výraznejším klesaním.
Najstaršie umelé zásahy do povrchu terénu možno položiť do obdobia neskorej kamennej doby, keď sa na východnom svahu kumulujú kultúrne vrstvy
v snahe rozšíriť sídliskovú terasu. Charakter konfigurácie terénu výrazným
spôsobom ovplyvnila neskorá laténska doba.
Rozsiahle deštruktívne zásahy do povrchu severnej terasy sa vzťahujú na
otvorenie kameňolomu. V období predchádzajúcich výskumov sa ploche severnej terasy nevenovala výrazná pozornosť, pravdepodobne vzhľadom na predpoklad narušenia pôvodného terénu (Štefanovičová 1975, 9). S najväčšou pravdepodobnosťou sa tak udialo na začiatku 15. storočia, kameňolom sa používal
do 16. storočia. Vyťažený kameň sa využil pri stavbe Žigmundovho paláca a pri
stavbe kamenných hradieb. Jeho existenciu zachytáva Pieroniho plán z roku
1642. Pomerne jasne sa rysuje juhozápadný okraj kameňolomu s výraznou šijou
nájazdovej rampy smerom k Žigmundovmu palácu. Rampu využili v 18. storočí
ako základ pre centrálne schodisko barokovej záhrady.
Kameňolom v priebehu 17. storočia získava pomerne hustú zástavbu jednotlivými stavbami tzv. vojenského mestečka, čo z jeho priestoru robí pomerne zaujímavý archeologický terén, nehľadiac na to, že pri definitívnom
zásype jamy kameňolomu sa sem dostáva materiál z drevo-hlinitého valu
západnej strany hradného vrchu s obsahom eneolitických, neskorolaténskych
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murivá v nadzákladovej časti so starostlivo lícovaným vonkajším povrchom s pravidelnými radmi lomových
kameňov, kladených na hrubé vrstvy
ložnej malty vápenného charakteru
s prímesou štrku. V prípade obytných
stavieb sa na vnútornej strane nachádzajú interiérové omietky. V základovej časti muriva sa nachádzajú lomové
kamene v radoch, ale už nemajú tak
starostlivo lícovaný povrch, mierne sa
rozširujú v podobe soklového odskoku
a v najnižšej časti základov sa nachádzajú iba nasucho kladené lomové
kamene spájané hlinou, ktoré dosahujú
vždy až na povrch skalného podložia.
Tam, kde je skalné podložie vyššie,
tam je vrstva nasucho kladeného kameňa menšia, prípadne úplne chýba.

Bratislavský hrad, severná terasa,
zvyšky konštrukcií barokovej záhrady,
rok 2009. Foto B. Resutík.

Bratislavský hrad, severná terasa,
rez negatívom muriva rímskej stavby IV,
rok 2009. Foto B. Resutík.

B

a včasnostredovekých nálezov.
V severnej časti barokovej záhrady
stavebné založenie terasy nepoškodilo
stredoveké ani novoveké kultúrne
vrstvy. Tie sa tu zachovali aj napriek
výstavbe amfiteátra, ktorého pódium
sa nachádzalo na vyššej úrovni. Vrstvy
zo starších období stredoveku sa
v týchto polohách zachovali dodnes
a neboli preskúmané po prerušení archeologického výskumu v roku 2010.
Významným objavom v juhovýchodnej časti severnej terasy je
komplex štyroch samostatných murovaných stavieb postavaných rímskou
antickou stavebnou technikou. Zvyšky
stavieb sa zachovali v rôznej kvalite
zachovania stavebných konštrukcií.
Najlepšie zachované časti obsahujú
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Bratislavský hrad, severná terasa, odkrytá
rímska stavba II, rok 2014. Foto: B. Resutík.

193

Branislav Resutík
ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY
B.8
Archeologický výskum severnej terasy na Bratislavskom hrade
B

Pod negatívom muriva sa rozumie
mladší výkop v smere priebehu muriva, kopaný za účelom získania stavebného materiálu v období od 9. po
13. storočie. Výkop je vyplnený drobnými úlomkami ložnej malty s drobnými úlomkami kameňov, nevhodných
na ďalšie stavebné použitie. Na dne
negatívu muriva sa obyčajne nachádza
vrstva nasucho kladených kameňov
z najnižšie položenej časti základu.
Najmladšie deštrukcie neskorolaténskych murovaných stavieb pochádzajú
z druhej polovice 18. storočia a vznikajú v súvislosti so stavbou terasovito
členenej barokovej záhrady.
Z hľadiska riešenia otázok chronologického zaradenia vzniku, existencie
a zániku kamenných stavebných architektúr v neskorolaténskom prostredí
z 1. storočia pred n. l., je skúmaný
priestor juhovýchodnej časti severnej terasy mimoriadne významný.
Vzhľadom na zachovanie súvislých
kultúrnych vrstiev možno sledovať
vzťahy starších objektov a vrstiev
v subpozíciách pod základmi, dlážkou
a terénnymi niveletami, rovnako ako
mladších objektov v superpozíciách
nad murovanými stavbami, objasňujúcimi vývoj lokality po zániku funk
čnosti neskorolaténskych stavieb.
Dominantné postavenie v rámci
murovaných stavieb na juhovýchode
severnej terasy patrí rímskej stavbe II.
Ide o rozsiahlu stavbu obdĺžnikového
pôdorysu so stranami dlhými 17,10
m x 13,15 m. Dlhšia os stavby je
orientovaná v smere severo-severozápad – juho-juhovýchod. Obvodové
steny s hrúbkou 89 cm až 91 cm
sú budované z lomového kameňa,
kladeného do pravidelných riadkov

spájaných tvrdou vápennou maltou.
Obvodové steny sa zachovali miestami
do výšky 70 cm so zachovanou interiérovou omietkou.
V interiéri sa nachádza liata
hladená vápenná dlážka s prímesou
drobného riečneho štrku. Interiérová
časť bola zaplnená stavebnou deštruk
ciou, ktorá pozostávala z väčších

Rímskia stavba II, povrch interiéru prízemia,
pôvodne s podstavami ôsmich stĺpov,
rok 2014. Foto: B. Resutík.
Rímska stavba II, kamenná platňa podstavca
stĺpu, rok 2014, Foto: B. Resutík.
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blokov strhnutého muriva aj s riadkami kameňov s hrubými ložnými
špárami vyplnenými tvrdou vápennou
maltou. V rámci deštrukcie vystupujú
rozsiahle bloky iného druhu dlážky
s brúsenou hornou stranou s výzdobou
v podobe vkladaných pásov bielych
a čiernych mozaikových kamienkov.
Možno predpokladať, že stavba mala
dve podlažia. Bloky deštruovaného
muriva dosahovali šírku okolo 60 cm.
Vo vrstve tesne nad terazzovou
dlážkou sa nachádzala vrstva obsahujúca veľké množstvo zhoreného dreva
v podobe uhlíkov, pravdepodobne
z konštrukcie stropu stavby a oporného systému vyššieho podlažia,
ktoré pravdepodobne pozostávalo zo
systému ôsmich stĺpov posadených na
štvoruholníkových podstavách s murovaným základom. Podstavy stĺpov
majú rozmery strán okolo 55 cm x
50 cm, sú od seba vzdialené asi 3 m.
Na povrchu podstáv stĺpov je jasne
čitateľný jemný rukopis kamenárskeho
otesávania. Na niektorých je na povrchu vyrytá kružnica, pravdepodobne
predstavujúca prierez stĺpa s vyrytým
námerným krížom na osadenie stĺpov.
Dlážka je pod tlakom sutiny na viacerých miestach preliačená a pôvodnú
niveletu si zachováva iba pri stenách
a podstavách stĺpov, kde ju udržujú
rozšírené základy.
Vo vrstve nad dlážkou sa nachádzali keramické zlomky neskorolaténskej maľovanej keramiky, tuhových
situlových hrncov zdobených zvislým hrebeňovaním, mís s dovnútra
vtiahnutým okrajom a torzo tuhovej
trojnožky, patriace k bežnej keramickej výbave objektov v prostredí
bratislavského oppida. Nálezy dopĺňali

antické importy v podobe zlomkov
amfor datovaných do obdobia rímskej
republiky, do 2. až 1. storočia pred n.
l. (Freed 1996, 154) či nález medeného tepaného zvonca s masívnym
liatym uchom. Nad vrstvou stavebnej
deštrukcie sa v superpozícii k murovanej stavbe nachádzala ílová dlážka
drevozemného čiastočne zahĺbeného objektu kolovej konštrukcie
z 12. storočia.
V susedstve stavby smerom na
západ sa nachádzajú neskorolaténske
stavby v podobe drevohlinitých stavieb s kolovou konštrukciou s ílovohlinitými dlážkami s orientáciou osí
približne v smere sever – juh.
V tesnom susedstve smerom na
juhovýchod sa nachádzala rímska
stavba III. Stavba mala zhodnú orientáciu s rímskou stavbou II. Stavby sa
vzájomne rešpektovali, z čoho možno
odvodzovať ich spoločnú príslušnosť k jednému zložitejšiemu stavebnému komplexu. Stavbu sa podarilo
odkryť iba v západnej časti pôdorysu.
Zachytili sa dve samostatné ramená
v tvare písmena L. V strede, smerom
na západ, sa nachádzal prejazdný
otvor so šírkou 384 cm. V kompaktnej podobe sa zachovala severná časť
pôdorysu s obvodovým murivom
postaveným z lomového kameňa,
kladeného do pravidelných riadkov
s výrazne vyplnenými ložnými špárami. Na lícovanom ukončení, pri prejazdnom otvore sa nachádzali veľké
otesané kvádre. Úroveň interiérovej
úpravy povrchu sa nenašla, odvodiť
ju možno podľa základového rozšírenia muriva smerom dovnútra stavby.
V úrovni pod základovým rozšírením
muriva sa nachádzali zvyšky hlinitých
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výmazov stien starších laténskych
stavieb a ílovo-pieskových dlážok.
Južná časť pôdorysu stavby sa zachovala iba v základovej časti, obsahovala
nasucho kladené lomové kamene pod
murovanou časťou základového muriva. Vyššie časti muriva zničila časť
stredovekého výkopu, súvisiaceho
s úpravou vonkajšieho okraja priekopy
paláca Bratislavského hradu.

Bratislavský hrad, celková situácia rímskych
murovaných stavieb. Výskum v rokoch
2008 až 2014.

Smerom na sever od rímskych
stavieb II a III sa nachádzal zvyšok
rímskej stavby IV. Ide o zachytenú
časť pôdorysu dvoch murív zahnutých
v pravom uhle, vytvárajúcich dlhú
chodbu s vnútornou šírkou okolo 3 m,
s ramenami dlhými 13 m v smere
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západ – východ a 9,4 m v smere
sever – juh. V severnej časti sa našiel
úsek s interiérovou úpravou povrchu
v podobe ílovo-pieskovej dlážky.
Zároveň sa tu zachovali murivá v podobe negatívu, na jednom krátkom

Bratislavský hrad, severná terasa, cisterna
situovaná južne od rímskych stavieb. Z juhu
ju narušila priekopa paláca, rok 2009.
Foto: B. Resutík.
Bratislavský hrad, severná terasa, do skaly
vytesaná cisterna situovaná pri severnom
okraji rímskej stavby II, narúšajúca rímsku
stavbu VI, rok 2013. Foto: B. Resutík.
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úseku aj v podobe základového muriva v primárnej polohe, dosahujúceho
skalné podložie. V západnej časti sa
murivá zachovali iba v podobe nasucho kladeného základu bez zachovania
interiérového alebo exteriérového
povrchu. Celková orientácia stavby
je odlišná od dvoch susedných murovaných stavieb, ale totožná s orientáciou rímskej stavby I, zachytenej na
západnom okraji severnej terasy pod
jazdiarňou Bratislavského hradu.
V tesnom susedstve s rímskou
stavbou II sa v zhodnej orientácii
nachádzali pozostatky ďalšej stavby
– rímskej stavby VI, pravdepodobne
rovnakého charakteru. Zachoval sa
z nej 458 cm dlhý úsek juhozápadného
muriva s juhozápadným nárožím.
Murivo sa zachovalo iba v podobe
nasucho kladeného základu. Zo severozápadnej časti jeho priebeh prerušila
trasa teplovodného kolektora zo 70. rokov 20. storočia, zo severu stavbu
zničil kameňolom a z východnej
strany ho zničila do podložia vysekaná
cisterna. Cisterna mala zhodný tvar
s cisternou opísanou v polohe južne
od rímskej stavby II, kde sa predbežne
datovala do neskorej laténskej doby
(Resutík 2012, 153). Jej stratigrafický
vzťah k stavbe nebol jasný, pretože
pôvodný sled vrstiev bol prerušený
priebehom spomínaného kolektora.
Materiál v zásype obsahoval deštrukcie rímskych stavieb. Na základe
zistenej situácie pri rímskej stavbe VI,
kde výplň druhej cisterny obsahovala
popri neskorolaténskych nálezoch aj
nálezy zlomkov keramiky z 15. storočia, možno cisternu datovať do 15.
storočia. Rovnako sú datované nálezy
keramiky a tehál pochádzajúcich

z výkopu ryhy, dreveného potrubia
na zvod zachytenej vody, smerujúce
z juhu do cisterny. Ryha narúša celistvosť dlážky v severnej časti rímskej
stavby II. Z toho vyplýva, že bola vykopaná v čase, keď už zvyšky rímskej
stavby II neboli viditeľné nad terénom.
Zhotovenie cisterien na zachytávanie
vody môžeme teda časovo zaradiť do
obdobia žigmundovskej prestavby
hradu v prvej polovici 15. storočia.
Na základe výsledkov archeologického výskumu možno konštatovať, že
akropola bratislavského oppida bola
v čase svojho najväčšieho rozkvetu
zastavaná viacerými murovanými
stavbami, ktoré vytvárali zložitejšie komplexy obsahujúce aj stavby
s tradičnými keltskými drevohlinitými
konštrukciami.

Návšteva premiérky SR Ivety Radičovej na
výskume severnej terasy Bratislavského hradu
v roku 2009 v sprievode I. Štassela, L. Snopka
a B. Resutíka. Foto: J. Hamšíková.
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Resumé Archeologický výskum
na severnej terase Bratislavského
hradu preskúmal spolu 136 sond
s rozmermi 5 x 5 m. Ako najhodnotnejší terén sa vyhodnotil pás medzi
stredovekou priekopou okolo paláca
hradu a južným okrajom kameňolomu.
Kameňolom otvorili s výstavbou
hradného paláca na začiatku 15. storočia a sám je považovaný za archeo
logický terén, vzhľadom na zistenú
zástavbu zo 17. storočia, pričom do
zásypu kameňolomu sa dostal materiál z hlinitého valového opevnenia
na západnej strane hradného kopca.
V najsevernejšej časti barokovej
záhrady sa nachádzajú ešte doteraz
nepreskúmané vrstvy zo staršieho
stredoveku, ktoré neporušila stavba
terás barokovej záhrady, ani stavba
amfiteátra. Najvýznamnejším nálezom
sa stal komplex štyroch kamenných
murovaných stavieb antického charakteru, datovaných do 1. storočia pred
n. l. Stavby sú spoľahlivo datované
deštrukčným horizontom rímskej
stavby II s obsahom neskorolaténskej
keramiky a mincí. Ostatné stavby sa
zachovali v torzálnej podobe s časťami
nadzákladového muriva, často iba základového muriva, prípadne vo forme
najhlbšie vykopaných základových
pásov vyplnených nasucho kladenými
lomovými kameňmi. Na základe
nejasných stratigrafických vzťahov
terénu, narušeného teplovodným
kolektorom z druhej polovice 20. storočia medzi rímskou stavbou II a do
podložia vytesanou cisternou, sa cisterna v literatúre predbežne datovala
do 1. storočia pred n. l. Situácia pri
odkrytí identického objektu cisterny
severne od rímskej stavby II a z väčšej

časti narúšajúcej rímsku stavbu VI,
upresnila jej datovanie. Cisterny pochádzajú (aj na základe výplne druhej
cisterny) zo začiatku 15. storočia a slúžili na zachytávanie vody počas stavby
Žigmundovho paláca.
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Archeologický výskum jazdiarne
na Bratislavskom hrade

Abstrakt Prvou zo stavieb, ktorá
bola identifikovaná archeologickým
výskumom v rokoch 2009 – 2010 ako
stavba antického charakteru, postavená pre Keltov rímskymi staviteľmi,
je Rímska stavba I v priestore bývalej
barokovej zimnej jazdiarne na severnej terase hradu. Jazdiareň s rozmermi 19 × 43 m bola v jej južnej
polovici postavená nad zasypanou
stredovekou priekopou. Pri stavbe
bol narušený zemný val, ktorý bol
navŕšený na severnom okraji priekopy. Splanírovaním veľkého množstva zeminy z tohto valu si barokoví
stavitelia vytvorili rozsiahlu plochu,
využijúc pritom prirodzený skalný
žulový masív. V zásype priekopy
sa okrem veľkého množstva zvieracích kostí a rôznorodého črepového
materiálu našli aj početné fragmenty
rímskych amfor. Tie sa tam dostali
sekundárne pri planírovacích prácach.
V severnej časti boli základy jazdiarne
nasmerované do priestoru bývalého
kameňolomu. Zdá sa, že iba jej stred
stál na pevnom skalnom podloží,
ktorý tvorí žulový masív hradného
brala. Zostala iba malá neporušená
časť pôvodného terénu, a práve v tej
časti sa podarilo objaviť bezprostredne
po začatí archeologického výskumu
neznámu kamennú murovanú stavbu
so zachovanými interiérovými
omietkami a dlažbami, ktorá dostala
neskôr pracovné označenie Rímska
stavba I. Na dlažbe stavby bol objavený poklad 15 ks zlatých keltských
mincí a 7 strieborných tetradrachiem
a drachiem s nápismi v latinke
BIATEC a NONNOS.

Margaréta Musilová

Archeologický výskum areálu národnej kultúrnej pamiatky – Bratislavského
hradu sa začal po 50-ročnej prestávke v roku 2008 a trvá s prestávkami prakticky dodnes. Výskumom hradného paláca a severnej terasy bol poverený
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave (MÚOP), ktorý už 50 rokov
nepretržite vykonáva archeologické výskumy v pamiatkovej rezervácii mesta.
Archeológovia stáli pred neľahkou úlohou, a síce preskúmať priestor, ktorý bol
osídlený už od 5. tisícročia pred n. l. a prešiel mnohými prestavbami, hlavne
v stredoveku a novoveku. V roku 1811 hrad vyhorel a postupne degradoval až
do polovice 20. storočia. Napriek tomu sa v spleti navážok a sekundárnych zásahov podarilo vyseparovať architektúry, ktoré dnes už môžeme plným právom
označovať ako rímske stavby, postavené na zákazku keltskej nobility niekedy
v druhej tretine 1. storočia pred n. l.
V lete 2008 došlo k objavu dlažby neskororepublikánskeho typu, tzv. opus
signinum (opus caementitium) na nádvorí hradného paláca. Na obhliadku tohto
nálezu prišlo viacero odborníkov, ktorí si neboli istí, či ide skutočne o rímsku
dlažbu, alebo o dlažbu zo stredoveku, alebo renesancie. Nálezové okolnosti
a kvalita však „nepustili“. Zvyšky dlažby sa totiž stratigraficky nachádzali pod
úrovňou veľkomoravského horizontu z 9. storočia. Predstava existencie kvalitnej
rímskej dlažby, pozostávajúcej z farebných kamienkov vytvárajúcich rozetky
a meandre, bola fantastická, ale presnejšie datovať si ju zatiaľ nikto netrúfol.
K potvrdeniu nálezu a k objavu ďalších stavieb podobného charakteru došlo
v roku 2009 na ploche tzv. severnej terasy hradu v miestach, kde sa v rámci
rekonštrukcie hradu a hradného areálu plánovalo vybudovať podzemné parkovisko. Tu sa v 50. rokoch 20. storočia nachádzal amfiteáter, v 18. storočí – počas panovania Márie Terézie – baroková záhrada, záhradný pavilón a zimná
jazdiareň. Vedelo sa, že krytá, resp. zimná jazdiareň, orientovaná severojužne,
bola postavená z juhu nad zasypanou stredovekou priekopou hradu a zo severu
nad zasypaným stredovekým kameňolomom. Zostala iba malá neporušená časť
pôvodného terénu na pevnom žulovom podloží, a práve v tej časti sa podarilo
objaviť bezprostredne po začatí archeologického výskumu kamennú murovanú
stavbu. Architektúra so zachovanými interiérovými omietkami a interiérovou
podlahou dostala neskôr pracovné označenie Rímska stavba I.
Dvojpriestorová stavba je orientovaná v severojužnom smere. Zachovali sa
len spodné časti vstupnej chodby – predsiene a časť veľkej miestnosti, ktorej
východné steny boli použité pri zakladaní východného obvodového múru barokovej jazdiarne. Severný obvodový múr bol zničený stredovekým kameňolomom.
Kamenné múry objektu Rímskej stavby I sú z vonkajšej strany kladené do riadkov
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zo žulových lomových kameňov. Na
nárožiach sa nachádzajú vápencové
kvádre. Žula použitá pri stavbe domu
pochádza priamo zo skalného masívu
hradného kopca, vápencové kvádre
z devínskych lomov. Spájané sú štrkovo-vápennou hydraulickou maltou.
Vnútro tvorí liate murivo. Na kvádroch
sú viditeľné stopy po úpravách špicákom alebo špicatým dlátom, nástrojmi,
aké používali Rimania. Šírka nadzemnej časti zachovaných obvodových múrov je približne 30, 60 a 90 cm, čo sú
násobky rímskej stopy. Murivá so šírkou 90 – 100 cm niesli pravdepodobne
jedno nadzemné podlažie. Z interiérovej strany sú omietnuté. Na interiérových stenách predsiene sa zachovala
dvojvrstvová soklová omietka.
Do budovy sa vchádzalo dole po
schodoch cez predsieň, ktorej vchod
(nem. Windfang) bol umiestnený na
východnej záveternej strane. Vzhľadom
na silné vetry vysoko na kopci to
bol premyslený stavebný projekt.
Predsieň tak zachytávala chlad a prievan. Podobné domy sa nachádzajú
v keltskom oppide Magdalensberg
v Rakúsku. Pri vstupe do budovy
sa našli stopy po drevenej prahovej
konštrukcii s dvoma otvormi v bočných stenách. Bol v nich umiestnený
prahový trám pre dvojkrídlové drevené
dvere. Chodba predsiene mala šírku
1,9 m a dĺžku 7,9 m. Podlahu tvorila
pôvodne liata maltová dlažba typu
terazzo. Výbrusmi sa zistilo, že pozostávala z dvoch vrstiev, hornej krycej
cca 3 cm hrubej, z drvených čiernych
a bielych ostrohranných kamienkov
(nucleus), kde bola ako spojivo použitá
vápenná malta, zmes hydraulického
vápna a piesku. Spodnú vrstvu tvorila

cca 8 cm hrubá zmes riečnych dunajských okruhliakov, hydraulické vápno
a piesok (rudus). Svedčí to o dokonalej
technike, sériovo využívanej v rámci
celej Rímskej ríše. Pri postupnom vyberaní vrstiev zeminy v chodbe vzbudili pozornosť črepy rímskych amfor
medzi keltskými črepmi. Rozhodli
sme sa preto použiť aj detektor kovov.
Zvýšená opatrnosť pri skúmaní stavby,
o ktorej sme predpokladali, že bude
mať súvis s objavenou dlažbou na nádvorí hradu, viedla k jedinečnému objavu – pokladu zlatých a strieborných
mincí – 15 zlatých statérov a 4 tetradrachiem a 3 drachiem.
Po prvýkrát sa na území bratislavského oppida podarilo archeologickým
výskumom objaviť zlaté keltské statéry,
z toho 9 s nápisom BIATEC a 4 s nápisom NONNOS. Nápis NONNOS sa na
zlatých minciach objavuje historicky
vôbec po prvýkrát. Dve zlaté mince
boli bez nápisu. Jedna z nich nesie lunisolárne symboly, slnko a fázy mesiaca.
Druhá, bez označenia, pripomína na reverze skôr polmesiacový hrboľ v dolnej
časti mincovej plochy. V strede hornej
časti so šikmo usporiadanými lúčmi je
symbol v podobe šípky či hrotu kopije.
Zo strieborných mincí boli 4 tetra
drachmy s nápismi. Dve nesú nápis
BIATEC a dve NONNOS. Na reverzoch sa nachádza jazdec alebo jazdkyňa s ratolesťou alebo zdvihnutým
mečom v ruke. Rímske mincovníctvo
malo vplyv na keltské razby strieborných tetradrachiem. Ikonografia
a písmo – latinka na averzoch biatekov
– boli prevzaté z republikánskych denárov monetárov Calena a Corda z rokov
70 – 69 pred n. l. Drobnejšie drachmy,
nazývané aj simmeringy, mávajú na
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averze vavrínovú ratolesť a na reverze
koníka. Koník môže mať prívesky pod
bruchom, alebo nad chrbtom symbol
vtáčika alebo koleso. Predpokladá sa
účasť rímskych odborníkov v mincovni
bratislavského oppida. Okrem mincí
sa na dlažbe, v stuhnutej maltovej
vrstve, nachádzali aj črepy helenistickej sklenej nádobky z prelomu
2. – 1. storočia pred n. l., strieborné
gombíky, úlomky medeného plechu
s nitmi a rímska bronzová pečatná
schránka. Sklo je sodno-vápenatého
zloženia, čo dokazuje, že je antického
pôvodu. Výskumom sa podarilo zistiť,
že ide o helenistické sklo, tvarované do
formy. Vzhľadom na zriedkavý výskyt
helenistického skla v archeologických
kontextoch sa zatiaľ na základe doteraz
zistených najbližších analógií z ostrova
Délos a lokality Tel Anafa v Izraeli
predpokladá, že ide o sklo vyrobené
v rokoch 125 – 69 pred n. l. Privezené
bolo do stredného Podunajska buď ako
luxusný tovar, diplomatický dar, alebo
lup v súvislosti s keltskými žoldnierskymi službami v Stredomorí. Hodnota
skla sa v tom čase rovnala zlatu alebo
striebru. V Európe sa okrem Talianska,
Chorvátska a Španielska našli nálezy
monochrómneho helenistického skla
v oppidách vo Francúzsku. Ďalším
nálezom vo vrstve s mincami bola
rímska bronzová pečatná schránka.
Ide o veľmi starý typ schránky tzv.
jazykovitého tvaru, ktoré sa vyskytujú
od 1. storočia pred n. l. až po 1. storočie n. l. Identickou formou je pečatná
schránka typu Alésia, ktorá pochádza
z Lyonu (Francúzsko), zo svätyne bohyne Kybelé, a je datovaná do neskororepublikánskeho obdobia rokov 44 – 30
pred n. l. Pečatná schránka chránila

voskovú pečať, ktorou sa pečatili
dokumenty – voskové tabuľky alebo
papyrusové a pergamenové zvitky.
V kontexte nálezov na Bratislavskom
hrade sa predpokladá, že bronzová
pečatná schránka môže súvisieť s diplomatickou misiou, resp. dôležitou
diplomatickou korešpondenciou s rímskymi hodnostármi. Pečatnou schránkou mohlo byť zapečatené aj textilné
vrecúško, v ktorom mohli byť uložené
keltské mince. Hypoteticky mohli byť
mince uložené v sklenej nádobke a tá
v textilnom vrecúšku. Okrem kovových a sklených predmetov sa podarilo
získať aj fragmenty modrej omietky,
tzv. egyptskej modrej. Takýto pigment bol zistený aj v keltských oppidách vo Francúzsku, napr. v Corente
a v Rakúsku na Magdalensbergu, na
stenách tzv. terasových domov komplexu b. Celá guľôčka s týmto farbivom
bola objavená aj v interiéri ďalšieho
domu, v Rímskej stavbe II. Podľa
Vitruvia sa nachádzala dielňa na výrobu tejto farby v Pozzuoli v Kampánii.
Na pobreží Galie sa v potopených
obchodných lodiach našlo tiež množstvo tohto pigmentu spolu s amforami
na víno. Všetky tieto drobné, ale
vzácne predmety sa nachádzali uložené
v 20 cm vrstve stvrdnutej hmoty, ktorá
pripomínala spadnutú stropnú omietku.
Možno boli tieto predmety uložené
v miestnosti na poschodí.
Do druhej hlavnej miestnosti sa
vchádzalo z predsiene, pravdepodobne cez drevené dvojkrídlové dvere,
o čom svedčí nález prahového kameňa
s točňou. Steny hlavnej miestnosti
boli omietnuté, zachovala sa len
hrubá soklová omietka, 3 – 5-centimetrová vrstva omietnutá priamo na
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kamenné múry. Výskumom v rokoch
2013 – 2014 boli objavené fragmenty
farebnej omietky – červenej, modrej
a zelenej. Omietky obsahovali mramorovú múčku (marmorino). Na základe
tohto nálezu sa dá predpokladať, že interiérové steny boli farebne omietnuté.
Terazzová dlažba miestnosti (dlažba
č. 1) sa zachovala len torzovito. Hrúbka
murív svedčí o tom, že dom mohol mať
poschodie. Dokazoval by to aj nález
fragmentov ďalšej zatiaľ najkvalitnejšej
terazzovej dlažby objavenej pri tomto
objekte. Dlažba bola upravovaná ľanovým olejom a leštená do hladka ako
mramor. Takáto úprava dlažieb bola
v rímskom neskororepublikánskom až
včasnoaugustovskom prostredí veľmi
obľúbená a rozšírená kvôli jednoduchosti a hydrofóbnym vlastnostiam.
Funkcia hlavnej veľkej miestnosti nie
je ešte jasná. Potvrdilo sa, že predtým
tu stála staršia stavba, ale odlišnej konštrukcie. Svedčí to o stavebnej činnosti
na akropole vo viacerých etapách.
Predpokladáme, že stavba aj so
sedlovou strechou mohla dosahovať
výšku až do 10 m. Steny a priečky
na poschodí mohli byť vybudované podľa analogických stavieb
z Magdalensbergu z hrazdeného muriva
typu „Fachwerk“ alebo z prútia omazaného hlinenou omietkou. Ako bolo
už vyššie spomenuté, pri vykopávkach
v priestore jazdiarne sa našlo množstvo úlomkov rímskych amfor, vyše
800 ks. Južne od Rímskej stavby I sa
nachádzal podlhovastý, do skaly zahĺbený objekt 2/09, ktorý sa interpretuje
ako sklad amfor, na základe analógií
s Bibracte a Corentu vo Francúzsku.
Objavené amfory patria do dvoch
základných okruhov – adriatického

(Lamboglia 2, Dressel 6A) a tyrrhenského (Dressel 1C, Dressel 2, 4), datovaných do tretej štvrtiny, resp. pokročilej druhej tretiny 1. storočia pred n. l.
Nájdené boli aj amfory z oblasti Malej
Ázie (Knidos). Posledné kusy mohli
byť uložené až v dobe augustovskej,
ale väčšia časť súboru rozhodne patrí
dobe predaugustovskej. Súbor preskúmaných amfor, celých aj zlomkov,
nielen z plochy Rímskej stavby I, ale
aj z Rímskej stavby II, sa považuje za
výnimočný v zaalpskej oblasti jednak
množstvom, ale aj rozmanitosťou zloženia. Okrem amfor na víno sa zistili
aj amfory na olej. To by mohlo svedčiť
buď o prítomnosti rímskych občanov,
najskôr obchodníkov, alebo o zmene
stravovacích návykov keltskej šľachty.
Na základe objavu budovy označenej
ako Rímska stavba I a objektu označenému ako sklad amfor predpokladáme, že celý komplex mohol patriť
rímskemu obchodníkovi „negotiatorovi“, ktorý prízemné podlažie veľkej
miestnosti využíval ako sklad vzácneho
tovaru. Známe sú aj historické údaje
o kupcoch z Aquileie, ktorí okolo
polovice 1. storočia pred n. l. vystavali
baziliku na lokalite Nauportus na území
Slovinska. Už dávnejšie bádatelia
predpokladali existenciu veľkého prekladiska vzácneho tovaru, akými boli
kampánska a aretínska keramika, víno,
olej, jantár a drahé kovy, na Jantárovej
ceste v neskororepublikánskom a včasnoaugustovskom období. Možno, že
práve objav stavieb na Bratislavskom
hrade priniesol hľadanú odpoveď.
Romanizácia oblastí východne od Ríma
začala omnoho skôr, ako sa doteraz
predpokladalo.
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Pohľad zo severovýchodu na odkryté murivá
a dlažby Rímskej stavby I. Foto: M. Musilová.

Rímska stavba I, pohľad zo severu na dlažbu
a prahový kameň. Foto: M. Musilová.

Počítačová vizualizácia interiéru hlavnej
miestnosti Rímskej stavby I.
Autori: J. Minaroviech, J. Šimún, STUDIO 727.

Rekonštrukcia prahového kameňa s točňou.
Počítačová vizualizácia: J. Minaroviech,
J. Šimún, STUDIO 727. Foto: M. Musilová.
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Zuzana Zvarová

Výskum a ochrana pamiatkového fondu

Zuzana Zvarová

„Účelom vykonávania výskumov a ich zabezpečovania je to, aby pamiatková
starostlivosť vykonávaná na základe ich výsledkov bola po stránke odbornej
rozvíjaná s maximálnou vedeckosťou, s najvyššou efektívnosťou a maximálnou
účelnosťou, aby pamiatky boli zachované v maximálnej autenticite ich hodnotového i technického stavu, aby kultúrne pamiatky ako doklad vývoja spoločnosti,
ako prejav tvorčích schopností človeka, alebo ako výraz vzťahu k dôležitým
osobám či dejinným udalostiam, boli zachované budúcim generáciám ako
bohatstvo národa a v rámci účelného spoločenského využitia, aby sa stali
významnou časťou kultúrneho a hospodárskeho života spoločnosti.“
Ing. arch. Anna Schwarczová, 1977 1

ODBORNÉ ČINNOSTI
C.1
Výskum a ochrana pamiatkového fondu

Abstrakt Cieľom príspevku je
zmapovať vznik, organizáciu, pôsobenie a formy práce oddelenia výskumu
na Mestskej správe pamiatkovej starostlivosti, ktoré vzniklo v roku 1970.
Výsledkami svojej práce malo priamy
vplyv na proces projektovej prípravy
obnovy kultúrnych pamiatok.

V rámci organizačnej štruktúry a organizačného poriadku bol v roku 1970
zriadený na Mestskej správe pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody
(MSPSOP)2 Útvar výskumu a ochrany pamiatok.3
Jeho úlohou bolo:

• zabezpečovať a vykonávať historické, obhliadkové i sondážne umelecko-his-

C

•

1

SCHWARCZOVÁ, A.: Organizácia výskumu
v Bratislave. Rkp., nepubl., 1977, s. 11.

•

2

•

V príspevku uvádzame celý názov organizácie
platný od roku 1979, dovtedy bol názov organizácie
Mestská správa pamiatkovej starostlivosti v Bratislave
(MSPS).

•

3

V roku 1975 mal MSPSOP tieto útvary, oddelenia (termíny variujú): oddelenie štátnej pamiatkovej
starostlivosti, oddelenie štátnej ochrany prírody, oddelenie výskumu a metodiky, oddelenie archeologického výskumu, stavebno-technické oddelenie, úsek
dokumentácie, úsek osvety a propagácie pamiatok
a prírody, údržbársko-výrobné oddelenie (malo na
starosti chod fontán v meste), ekonomické oddelenie.
Bližšie o náplni práce jednotlivých oddelení v 70. rokoch 20. storočia pozri Pamiatky a príroda Bratislavy,
odborný a informačný spravodajca Mestskej správy
pamiatkovej starostlivosti v Bratislave za roky
1975 – 1976. MSPS Bratislava, 1977.

•
•
•
•
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torické a architektonické výskumy pamiatkových objektov na území Veľkej
Bratislavy (vrátane pripojených obcí);
vykonávať a zabezpečovať výskumy a prieskumy všetkých druhov potrebných
na určenie stavebno-historického vývinu jednotlivých objektov i urbanisticko-architektonických celkov za účelom určenia metodiky ich pamiatkovej
obnovy pre projekčnú činnosť i pre vykonanie stavebných a reštaurátorských
prác, ale i pre vypracovanie dôslednej dokumentácie kultúrnych pamiatok;
vypracovávať programy pamiatkovej obnovy, predovšetkým pre objekty
zložitého stavebno-historického vývoja;
v nadväznosti na ne zabezpečovať urbanisticko-architektonické a architektonické štúdie pamiatkových priestorov a pamiatkových objektov zložitého
stavebného historického vývoja;
spolupracovať s Útvarom hlavného architekta mesta Bratislavy (ÚHA) pri spracovávaní prípravnej územnoplánovacej dokumentácie;
zabezpečovať meračskú dokumentáciu ako podklad pre výskumnú činnosť
oddelenia a pre architektonické a urbanisticko-architektonické štúdie;
robiť výber a návrh objektov a súborov objektov do štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok;
vypracovávať návrhy ochranných pásiem okolo pamiatkových objektov a súborov objektov;
vypracovávať podklady pre územnoplánovaciu činnosť na území Bratislavy;
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• pri týchto úlohách spolupracovať

s Útvarom štátnej pamiatkovej
starostlivosti a Útvarom obnovy
pamiatok na MSPSOP pri určovaní
metodiky záchrany, ochrany a obnovy pamiatkových hodnôt objektov, ich detailov a celkov.

•

C

ODBORNÉ ČINNOSTI
C.1
Výskum a ochrana pamiatkového fondu

4

SCHWARCZOVÁ, A.: Organizácia výskumu
v Bratislave. Rkp., nepubl., 1977, s. 11.

•

5

Realizácia sondážnych výskumov sa celú dobu
stretávala s problémom obsadenia bytov. Podľa vtedy
platných zákonov sa byty mohli uvoľniť až po vydaní
stavebného povolenia. TOMAŠÁK, J.: Koncepcia
obnovy MŠPR v Bratislave na roky 7. a 8. päťročnice.
Pamiatky a príroda Bratislavy. Zborník Mestskej správy
pamiatkovej starostlivosti v Bratislave za rok 1982.
Bratislava : Príroda, 1983, s. 19.

6

Spracovala T. Žišková v rokoch 1972 – 1974 a v roku
1972 J. Ďurovská.

7

J. Horváth v rokoch 1970 – 1974 spracoval historický výskum cintorínov v Devíne, Karlovej Vsi, Lamači,
Cintorín pri Kozej bráne, Ondrejský cintorín, Židovský
cintorín, Martinský cintorín, Cintorín sv. Mikuláša,
Cintorín Slávičie údolie, vo Vrakuni, Podunajských
Biskupiciach, Záhorskej Bystrici, Prievoze, Rači a vo
Vajnoroch.

8

P. Majerová, V. Čapkovičová-Obuchová
a Z. Ševčíková v roku 1974 spracovali oblasť Mlynskej
doliny a jej mlynov.

9

K. Kahoun, J. Kostka, J. Liptay, M. Smoláková
a M. Sura v rokoch 1973 – 1974 spracovali obce
Čunovo, Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka,
Jarovce, Lamač, Petržalka, Podunajské Biskupice,
Rača, Vajnory, Vrakuňa, Záhorská Bystrica.

10

SÚPSOP Bratislava ich zabezpečoval v rokoch
1969 – 1972; spracoval bloky č. 1, 3, 4, 5 – 7, 10, 11,
13, 14, 16 – 34.
11

12

Bratislava, blok č. 2, 19, 5, 12, 8, 9 a 15 v roku 1984.

Stále rastúci počet výskumov a zabezpečovanie projektových dokumentácií vzniesol požiadavku na rastúci počet zaobstaraných meračských
dokumentácií.

•

•
•
•
•

Predmetom výskumov boli: 4
kultúrne pamiatky zložitého vývoja
skúmané sondážne 5 s návrhom
pamiatkovej obnovy;
obhliadkové výskumy objektov
s jednoduchším vývojom s návrhom
obnovy;
objekty, ktoré neboli zapísané do
zoznamu pamiatok, ale boli predmetom pamiatkového „záujmu“;
výskum bratislavských tovární a robotníckych štvrtí; 6
výskum bratislavských cintorínov; 7
výskum technických pamiatok; 8
urbanizmus a územie pripojených
obcí.9

Výskumná činnosť oddelenia
logicky nadviazala na dovtedajšie
poznatky získané výskumami jednotlivcov, ale predovšetkým nadviazaním
na prácu Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody
v Bratislave (SÚPSOP), konkrétne
na jeho základný výskumný materiál
vypracovaný na území pamiatkovej
rezervácie Bratislavy, tzv. blokové výskumy.10 Rozsiahle územie Bratislavy
disponovalo značným pamiatkovým
fondom spracovaným dovtedy len
čiastočne a už v 70. – 80. rokoch
20. storočia to bolo územie s veľkou
stavebnou činnosťou, vo vzťahu
k tomu bola kapacita útvaru výskumu
poddimenzovaná.
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Vzhľadom na tieto fakty nebolo
v silách útvaru výskumu realizovať
pamiatkové výskumy len vlastnými
silami, preto sa časť činnosti tohto
útvaru sústreďovala predovšetkým
na organizačno-investorskú činnosť.
Realizácia výskumov bola objednávaná cez organizáciu Slovenského
fondu výtvarných umení DIELO,
resp. boli zabezpečované dohodami
o vykonaní práce s Filozofickou
fakultou Univerzity Komenského,
Katedrou vedy o umení (napr. výskum
západného úseku hradieb realizovaný
J. Kostkom v 70. rokoch 20. storočia),
Slovenskou vysokou školou technickou – vtedajšou Katedrou vývoja
a dejín architektúry, Projektovým
ústavom kultúry (napr. františkánsky
kláštor na Františkánskom námestí,
autor P. Kresánek, 1976 a tzv. blokové
výskumy),11 Mestským múzeom (dnes
Múzeum mesta Bratislavy), ale aj
v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave, Umenovedným
ústavom SAV a inými odbornými
pracoviskami a inštitúciami.
Pokiaľ to bolo možné, výskumy sa
realizovali v časovom predstihu pred
stavebnými prácami, obyčajne však vo
veľmi krátkom časovom úseku.
Ich realizácia, resp. predmet
vychádzal z plánovania generálnych
opráv a vyprázdňovania priestorov
pamiatkových objektov, čo bolo zase
podmienené kapacitami stavebných
podnikov a ich materiálovými možnosťami. Niektoré výskumy sa realizovali súbežne so stavebnými prácami
(napr. výskum Pálffyho paláca na
Ventúrskej ulici 12 v roku 1974, autor
Z. Ševčíková).

Realizovali sa výskumy základné (orientačné, informačné, evidenčné…), aplikované (povrchové,
hĺbkové) i špeciálne (tematické  –  určité okruhy pamiatok, pamiatkové
detaily, geofyzikálne, geochemické,
C 14 a pod.).
V snahe o multidisciplinárny
výstup sa kolektív postupne do roku
1974 rozšíril o historika-pamiatkara,
historika umenia a architekta, od roku
1975 o archeológa, neskôr i fotografa
a pomocný technický personál (technický pracovník sondér, konštruktér,
kreslič).
Úlohou historika bolo zabezpečiť archívno-historický výskum na
základe literatúry a rôznorodých
archívnych materiálov ako základ
komplexného poznania objektu, ktorý
bol podkladom pre historika umenia
a iné odborné profesie.
Historik umenia zabezpečoval
a vykonával výskumy na zistenie
stavebno-historického vývoja architektúry a iných objektov a ich slohovo-umelecké a kvalitatívne hodnotenie, ako aj vypracovanie návrhov
pamiatkovej obnovy.
Architekt spolupracoval pri
vykonávaní a spracovaní výsledkov výskumov, predovšetkým však
v rámci návrhov na pamiatkovú
obnovu ako podkladu pre projektovú
činnosť. Architekt bol medzičlánkom výskumu a projektových prác
zabezpečovaním a vypracovávaním
architektonických a urbanisticko-architektonických štúdií a tiež zabezpečovaním meračskej dokumentácie
ako podkladu pre výskumné a projekčné práce.12
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Kým výskum bývalého Pálffyho paláca na
Ventúrskej ulici 12 v roku 1973 realizovali len historici
umenia, významný pamiatkový výskum Michalskej
veže (1974 – 1975) sa už riešil komplexne spolu
s historikom (V. Obuchová), s historikom umenia
(Z. Ševčíková ) a architektom (Z. Pagáčová). Výsledky
tohto výskumu ovplyvnili charakter obnovy veže.
Kolektívny výskum sa uskutočnil aj na dome na
Prepoštskej ulici 4, na Hviezdoslavovom námestí 26,
na prízemí objektu na Klariskej ulici 8 a 12, ako aj
domu č. 10, kde bol výskumom zistený neskorogotický
arkádový dom, doložený aj archeologickým
výskumom. Za veľmi závažné môžeme považovať aj
výsledky výskumu suterénu paláca na Panskej ulici
41, kde bol zistený nielen zachovaný renesančný
most pred Vydrickou bránou, ale odkrytý bol aj
stredoveký dom zachovaný pod úrovňou terénu (spolu
aj s omietkou, schodmi a dlažbou), výskum suterénu
na Hviezdoslavovom námestí 14, výskum priekopy
a hradieb v záhrade U Červeného raka, ktorý mal
priamy dopad na podobu realizácie obnovy priekopy.
Ševčíková, Z.: Historik umenia v pamiatkovom
výskume na Mestskej správe pamiatkovej
starostlivosti. Rkp., nepubl., 1977, s. 23 – 24.
14

ŠEVČÍKOVÁ, Z.: Historik umenia v pamiatkovom
výskume na Mestskej správe pamiatkovej
starostlivosti. Rkp., nepubl., 1977, s. 21.
15

O jej bližšom zložení a fungovaní sa mi nepodarilo
zistiť žiadne bližšie detaily.
16

STANEK, J.: Správa o činnosti Mestskej správy
pamiatkovej starostlivosti v Bratislave za rok 1970.
In: Bratislava. Spisy Mestského múzea v Bratislave,
zv. VII, 1971. Bratislava : Osveta, 1972, s. 374 – 376.
17

Pamiatky a príroda Bratislavy, odborný
a informačný spravodajca Mestskej správy
pamiatkovej starostlivosti v Bratislave za roky
1975 – 1976. Bratislava : MSPS, 1977, s. 59.
18

MELICHERČÍK, M. a kol.: Obchodná ulica
a výsledky doterajších podrobných povrchových
umelecko-historických a architektonických výskumov.
Pamiatky a príroda Bratislavy. Zborník 7, Bratislava :
vyd. Príroda pre MSPSOP, 1982, s. 191 – 210.
19

ŠEVČÍKOVÁ, Z.: Historik umenia v pamiatkovom
výskume na Mestskej správe pamiatkovej
starostlivosti. Rkp., nepubl., 1977, s. 23.

Úlohou pomocných technických
pracovníkov boli kresličské, konštruktérske, prípadne pisárske práce, ako
i výpomoc pri sondážnych prácach.
Podiel jednotlivých profesií na
výskume bol rôzny, závisel od charakteru objektu a typu výskumu. Práca
bola organizovaná v zmysle rozpísaných ročných plánov do pracovných
harmonogramov, vypracovávaných
pre každého pracovníka zvlášť, ale
s ohľadom na prácu v skupine. Takto
organizovaná práca sa v praxi osvedčila, o čom svedčí výrazný nárast
poznatkov o objektoch, pružnosť zásahov v teréne, dokumentovanie nálezov
a nálezových situácií a rýchle spracovávanie výsledkov výskumov.
Prvou vedúcou útvaru výskumu
bola Ing. arch. Anna Schwarczová.
K ťažiskovým osobnostiam pri konštituovaní a hľadaní podoby útvaru
výskumu patrili V. Čapkovičová-Obuchová, V. Ferus, M. Grígerová,
K. Klinčoková, Z. Ševčíková,
J. Zvarová-Husárová a od roku 1975
P. Baxa.13
Súčasťou každého výkumu bola
textová časť, výkresová časť analýzy
a návrhu na pamiatkovú obnovu, kde
bola vyjadrená pamiatková konštanta,
časti variabilné z hľadiska novej funkcie, hodnotné detaily alebo miesta,
ktoré vyžadovali reštaurátorský prístup aj s bližším metodickým označením (konzervovať, rekonštruovať,
použiť náznakovú rekonštrukciu atď.).
Ambíciou spracovateľov bolo na
základe výsledkov výskumu posúdiť
architektonickú, urbanistickú a spoločenskú hodnotu pamiatky.
Výsledky výskumov sa stali
„základom pre komplexné, jasné
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a zrozumiteľné zhodnotenie významu
pamiatky a následne záväzným podkladom pre ďalšiu projekčnú činnosť“.14
V záujme zabezpečenia odbornej
kvality výskumov boli výskumy ešte
v priebehu ich vykonávania
(„v záujme vyvarovania sa subjektívnych názorov“) predkladané vedeckej
rade,15 zloženej z odborníkov všetkých
zainteresovaných profesií, prípadne
konzultované s rôznymi vedeckými inštitúciami, alebo hodnotené formou expertíznych posudkov, neskôr túto radu
nahradili interné kvalitárske výbory.
Obsah a aj predmet jednotlivých
výskumov bol veľmi rozmanitý, pretože aj predmet činnosti, do ktorých
MSPSOP zasahovala, bol veľmi
široký. V roku 1970 vykonali pracovníci vizuálny prieskum 116 objektov
z 19. – 20. storočia, vytypovaných
na zápis do zoznamu kultúrnych
pamiatok (KP), vypracovali doplnený zoznam vojakov pochovaných
na Slavíne, preskúmali a zhodnotili
všetky portály obchodov a výkladov
v pamiatkovej rezervácii a navrhli ich
vhodné pamiatkové úpravy, vypracovali návrh na zriadenie a vyhlásenie
ochranného pásma Bratislavského
hradu a Slavína.16
Ťažiskovou činnosťou na začiatku
70. rokov 20. storočia bolo vypracovanie Koncepcie záchrany a zveľaďovania pamiatok na roky 1971 – 1975,
ktorá obsahovala opis každého vybraného objektu, jeho historický,
technický a majetkovoprávny opis,
potrebu náhradných bytov, potrebu
finančných prostriedkov nevyhnutných na opravu a návrh na správne
využitie objektu. Elaborát okrem toho
zahrňoval aj otázku dopravy v Starom

Meste a jeho slávnostné osvetlenie.
Táto koncepcia bola prijatá v roku
1971 Predsedníctvom Mestského
výboru KSS a Radou Národného výboru hl. mesta SSR Bratislava (NVB)
a Program obnovy historického jadra
sa stal súčasťou volebného programu
Národného frontu hl. mesta SSR
Bratislavy.17
V rokoch 1971 – 1974 útvar
výskumu zabezpečil základný „evidenčný prieskum“ území pripojených
obcí, sám realizoval čiastočný výskum
Obchodnej ulice,18 hĺbkové sondážne
výskumy na území pamiatkovej rezervácie, na základe ktorých boli vypracované pamiatkové zámery a návrhy
pamiatkovej obnovy jednotlivých
objektov (napr. výskum a pamiatková
obnova objektov na Michalskej ulici 8,
10, 12, 14 a 10, Klariskej ulici 3 a na
Zámočníckej ulici 12). Medzi rokmi
1971 – 1977 bolo na oddelení výskumu
spracovaných 162 pamiatkových zámerov s pokynmi na obnovu.19
Útvar výskumu zabezpečil v 70. rokoch 20. storočia spracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie na
Hradný kopec (spracovateľ Štátny projektový a typizačný ústav (ŠPTÚ), autori Ing. arch. Skoček, Ing. arch. Titl),
architektonickej štúdie dotvorenia priestorov ulíc Klobučnícka
a Laurinská (autori Ing. arch. Brtko,
Ing. arch. Dráč), architektonickej
štúdie riešenia priestorov Hlavného,
Františkánskeho a Primaciálneho
námestia, Sedlárskej a Klariskej ulice
(autori Ing. arch. Németh, Ing. arch.
Gašparec, Ing. arch. Lipták, Ing. arch.
Pastorek, Ing. arch. Puškár), spracovanie štúdie sprístupnenia archeologickej

217

Zuzana Zvarová

20

SCHWARCZOVÁ, A.: Organizácia výskumu
v Bratislave. Rkp., nepubl., 1977, s. 13.
21

SURA, M.: Činnosť oddelenia výskumu pamiatok
a metodiky. In: Pamiatky a príroda Bratislavy, odborný
a informačný spravodajca Mestskej správy
pamiatkovej starostlivosti v Bratislave za roky
1975 – 1976. Bratislava : Príroda pre MSPS Bratislava,
1977, s. 55 – 57.
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V roku 1971schválila Rada NVB prvú koncepciu vykonávania štátnej pamiatkovej starostlivosti
v Bratislave, ktorá riešila predovšetkým záchranu
objektov v havarijnom stave. MIŠÚN, Ľ.: Obnova
ŠMPR z hľadiska zákonov, smerníc a uznesení.
Pamiatky a príroda Bratislavy, zborník 7, Bratislava :
Príroda pre MSPSOP, 1982, s. 35 – 53.
23

O zložitosti procesu od výskumu po realizáciu
svedčí fakt, že ak bol projekt obnovy schválený
na konci roka 1986, jeho realizácia bola zaradená
až na rok 1989. DOBŠOVIČ, J.: Zabezpečenie
predprojektovej a projektovej prípravy obnovy
nehnuteľných kultúrnych pamiatok v 8. 5RP. Mestská
správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody,
1968 – 1988, Bratislava : Príroda, 1988, s. 22.
24

Objem plánovaných prostriedkov na roky
1986 – 1990 bol 528 miliónov Kčs. TOMAŠÁK, J.:
K problematike zabezpečenia historického jadra
Bratislavy v 8. 5RP. Pamiatky a príroda Bratislavy,
zborník 11, MSPSOP Bratislava. Bratislava, 1989,
s. 99. Tieto úlohy sa odrazili aj na zvýšení počtu
zamestnancov. V čase vzniku mala MSPS 9 za
mestnancov, v roku 1973 už 25 zamestnancov,
v roku 1976 pracovalo na MSPSOP 50 pracovníkov,
v roku 1980 to bolo 67, v roku 1983 81 pracovníkov
a v roku 1986 už 126 zamestnancov. Ich priemerná
mzda bola v roku 1976 2 300 Kčs, v roku 1980 2 547
Kčs. MOSNÁ, D.: Hospodárska činnosť MSPSOP za
6. päťročnicu, Pamiatky a príroda Bratislavy. Zborník
Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti v Bratislave
za rok 1982. Bratislava : Príroda, 1983, s. 67;
OBUCHOVÁ, V.: História MSPSOP. Rkp., nepubl.,
nedatované.
25

TOMAŠÁK, J.: Názor na možnosť komplexnej
obnovy štátnej pamiatkovej rezervácie v Bratislave
v budúcnosti. Pamiatky a príroda Bratislavy,
odborný a informačný spravodajca Mestskej správy
pamiatkovej starostlivosti v Bratislave. Bratislava :
Obzor, 1982.
26

Geodézia mala na meračské dokumentácie
700 000 korún ročne, na projekčné práce mal IV. ateliér
Stavoprojektu minimálne 4,5 – 6 mil. korún ročne,
Stavebný podnik Bratislava mal 1, 30 miliónov korún
ročne, stavebno-technické výskumy sa >>

lokality antickej Gerulaty (autori
Ing. arch. Režucha, Ing. arch. Brtko).20
V druhej polovici 70. rokov 20. storočia okrem realizácie výskumov jednotlivých objektov sa útvar výskumu
podieľal aj na vypracovaní zoznamu
pamätných hrobov významných
činiteľov robotníckeho hnutia a KSČ,
koncepcii spracovania informačných
tabúľ objektov zapísaných do zoznamu
kultúrnych pamiatok, spolupracoval
so SÚPSOPom Bratislava na Súpise
pamiatok národných dejateľov a na
kategorizácii pamiatok. Spracoval
obhliadkové výskumy 105 objektov
vytypovaných na zápis do zoznamu
pamiatok.21
Výskumná činnosť sa podstatne
zintenzívnila v druhej polovici 70. rokov 20. storočia.22 Rada NVB uznesením č. 127 zo dňa 8. júna 1976 uložila
MSPSOP vypracovať novú koncepciu
pamiatkovej starostlivosti v Bratislave,
ktorú aj uznesením č. 47 dňa 1. marca
1977 schválila. V roku 1979 konštatovala Rada NVB (zasadnutie dňa
20. novembra 1979) nedostatočné
zabezpečenie obnovy historického jadra
Bratislavy23 a uznesením č. 286 poverila
MSPSOP gestorstvom a koordináciou
komplexnej obnovy historického jadra
Bratislavy s potrebou definovania potrieb pri jeho obnove pre 7. a 8. päťročnicu (roky 1981  –  1985, 1986  –  1990).24
Týmto uznesením zároveň rozšírila pôsobnosť MSPSOP o inžiniersku činnosť
a v roku 1980 začala platiť nová organizačná štruktúra organizácie. Vytvorili sa
dva útvary: Útvar architektúry a obnovy
pamiatok a Útvar výskumu a ochrany
pamiatok, ktorý sa venoval koncepcii
obnovy, výskumným prácam a zásadám
pamiatkovej starostlivosti.25
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Uznesenie Rady NVB konkretizovalo požiadavky na zabezpečenie meračských, prieskumových
a projekčných prác. Predpokladalo
sa, že obnova mestskej pamiatkovej
rezervácie (MPR) bude ukončená do
roku 2000.26
Rada NVB uznesením č. 72/1980
schválila koncepciu obnovy a rekonštrukcie Pamiatkovej rezervácie
Bratislava, ktorú zabezpečoval odbor kultúry NVB prostredníctvom
MSPSOP a ktorá bola od roku 1981
rozšírená o zabezpečenie akcie
„úprava hradného vrchu“.27
V rokoch 1979 – 1980 sa popri
výskumoch jednotlivých objektov v historickom jadre dostala do
popredia opäť otázka ochrany architektúry 19. – 20. storočia a ľudovej architektúry pripojených obcí.
Útvar výskumu spracoval v rokoch
1978 a 1979 v spolupráci s FiF UK
v Bratislave a FA VŠT podrobný evidenčný súpis umeleckoremeselných
detailov bloku č. 15.28
Od roku 1976 sa výsledky výskumov jednotlivých objektov spracovávali v materiáloch s názvom Program
pamiatkových úprav (PPÚ).29 Program
pamiatkových úprav bol jedným
z prvých a základných materiálov
predprojektovej a projektovej prípravy
obnovy pamiatky. Spresňoval údaje
o kultúrno-spoločenských hodnotách
pamiatky vrátane jej prostredia, určoval
podmienky jej ochrany a uplatnenia,
metodiku obnovy, potreby zachovania, odstránenia či doplnenia jednotlivých prvkov alebo častí objektu.
Spresňoval podmienky ochrany formou
požiadaviek na odstránenie rušivých
zásahov do pamiatky a jej prostredia,

vyslovoval osobitné požiadavky na
projektovú dokumentáciu, realizáciu,
využitie a sprístupnenie priestorov
pamiatky, požiadavky na reštaurátorské
práce.
Dokumentácia programu pamiatkových úprav obsahovala vzájomne
neoddeliteľné časti: textovú, grafickú,
výkresovú časť s tabuľkami architektonických detailov s fotografiami.
O potrebe a opodstatnení spracovania tejto dokumentácie svedčí fakt,
že od januára do októbra roku 1986
bolo spracovaných 41 PPÚ (napr. na
objekty Michalská ulica 3 – bývalý
Jesenákov palác, Hviezdoslavovo
nám. 17, Keglevichov palác,
Kapitulská ulica 20 – bývalé Collegium
Emericanum…).30 Vypracovanie týchto
materiálov prebiehalo následne v 80.
(a aj v 90.) rokoch 20. storočia nadväzne na stavebné obnovy pamiatok,
pretože v rokoch 1982 – 1985 vypracovala MSPSOP Koncepciu obnovy
historického jadra na roky 1986 – 1990,
ktorá bola uznesením Rady NVB
č. 3/85 z 8. januára 1985 schválená.
Čo sa týkalo zabezpečovania
a vypracovávania urbanisticko-architektonických a architektonických
štúdií, najzávažnejším projektovým
dokumentom tohto obdobia bolo rozpracovávanie územného projektu zóny
Pamiatkovej rezervácie Bratislava
(spracovaného v rokoch 1974 až 1977
ÚHA v Bratislave v mierke 1 : 1000)
do podrobnejších mierok, ktorý
v spolupráci s MSPSOP spracoval
Stavoprojekt v Bratislave.31
Začiatkom 80. rokov 20. storočia
bolo hlavnou úlohou útvaru výskumu (spolu s inými útvarmi organizácie) vypracovať kategorizáciu
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mali zabezpečiť v objeme 2,5 mil. korún za celú
7. päťročnicu, reštaurátorské výskumy v objeme
3 mil. Kčs ročne. TOMAŠÁK, J.: Záchrana pamiatok
v Bratislave. Mestská správa pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody, 1968  – 1988. Bratislava : Príroda,
1988, s. 7 – 18.
27

MONCOĽ, M.: MSPSOP v prvom roku
7. päťročnice. Pamiatky a príroda Bratislavy. Zborník
Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti v Bratislave
za rok 1982. Bratislava : Príroda, 1983, s. 11.
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28

GRÍGEROVÁ, M.: Blok č. 15 v štátnej mestskej
pamiatkovej rezervácii v Bratislave – súpis umelecko-historických detailov. Pamiatky a príroda Bratislavy,
odborný a informačný spravodajca Mestskej správy
pamiatkovej starostlivosti v Bratislave. Bratislava :
Obzor, 1982, s. 60 – 61.
29

Boli spracované v súlade s úpravou Ministerstva
kultúry Slovenskej socialistickej republiky
z 28. decembra 1975 č. MK 3503 / 1975-OP
o dokumentácii obnovy nehnuteľných kultúrnych
pamiatok (reg. v čiastke 19 / 1976 Zb.).
30

MORÁVKOVÁ, Z.: Program pamiatkových úprav
– jedna z hlavných úloh útvaru výskumu a ochrany
pamiatok v roku 1986. Pamiatky a príroda Bratislavy,
10. MSPSOP Bratislava, 1988, s. 99 – 101.
31

SCHWARCZOVÁ, A.: Organizácia stavebno-historického výskumu v Bratislave. Pamiatky a príroda
Bratislavy, zborník Mestskej správy pamiatkovej
starostlivosti v Bratislave. Bratislava : Príroda, 1982,
s. 73.
32

ZEMKOVÁ, M.: Hodnotenie pamiatkových
objektov v Bratislave z hľadiska ich kultúrno-spoločenského významu. Pamiatky a príroda
Bratislavy, 10. MSPSOP Bratislava, 1988.
33

GRÍGEROVÁ, M. – BAUER, P.: Farebnosť uličných
fasád v ŠMPR v Bratislave. Pamiatky a príroda
Bratislavy, 7. Bratislava : Príroda, 1982.
34

Samostatné kategorizovanie fasád sa často
dostalo do rozporu s kategorizáciou objektu ako celku.
35

Taktiež pozn. 32.

36

ŠEVČÍKOVÁ, Z.: Historik umenia v pamiatkovom
výskume na Mestskej správe pamiatkovej
starostlivosti. Rkp., nepubl., 1977, s. 23.
37

Zadávateľmi práce bola MSPSOP Bratislava,
Národný výbor hl. mesta SR Bratislava a Výskumný
ústav sociálneho rozvoja a práce Bratislava. Autorkou
projektu bola Ing. arch. A. Schwarczová, >>

pamiatkových objektov. Dlhodobé
plánovanie obnovy pamiatok nastolilo
požiadavku na hodnotové diferencovanie kultúrnych pamiatok a objektov
na pamiatkovom území, na ich kategorizáciu. Túto požiadavku nastolil
smerný materiál schválený uznesením
vlády SSR č. 126 z roku 1976 Zásady
ďalšieho rozvoja štátnej pamiatkovej
starostlivosti. Spracovaním návrhu
kategorizácie kultúrnych pamiatok bol
poverený SÚPSOP v Bratislave v roku
1976 s tým, že bolo „žiaduce, aby sa
venovala starostlivosť štátu v prvom
rade pamiatkam mimoriadneho politického, historického a umeleckého
významu, s cieľom ich prioritného začlenenia do súčasného životného prostredia a spoločenského vedomia“.32
S termínom kategorizácia pamiatok
pracoval útvar pamiatok už vo svojej
hlavnej úlohe na rok 1981 Farebnosť
uličných fasád objektov v ŠMPR.33 Do
roku 1976 boli výskumy fasád realizované na 66 objektoch.34 Východiskom
pre zaradenie objektu do príslušnej
kategórie boli výsledky výskumu
objektu. Na ich základe bol pre každý
objekt spracovaný Metodický list pre
obnovu pamiatky zapísanej v Štátnom
zozname nehnuteľných kultúrnych
pamiatok, ktorý sa stal základom pre
definovanie pamiatkových hodnôt objektu a určenie spôsobu jeho obnovy.35
Od roku 1971 do roku 1988 vypracoval útvar výskumu spolu 162
pamiatkových zámerov s pokynmi na
obnovu.36
Unikátnym počinom, ktorý svojou
interdisciplinárnosťou nemal podľa
našich poznatkov v dovtedajšom
skúmaní kultúrneho dedičstva na
Slovensku obdobu, bolo spracovanie
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Kultúrno-historickej a sociologickej topografie a bonity Bratislavy.37
Spracoval ju v rokoch 1989 – 1990
kolektív historikov, historikov umenia,
archeológov, ekológov, sadovníkov,
sociológov a architektov. Boli spracované tri územné celky severne od
historického jadra,38 spolu 53 ulíc
a asi 700 objektov. Výsledkom bol
materiál, ktorý obsahoval kmeňový
list pre každú ulicu i pre každý objekt
so základnými historickými, architektonickými, sadovníckymi údajmi
a 10 výkresov pre celé spracované
územie.39
Rok 1989 priniesol postupne zánik
dovtedajších odberateľsko-dodávateľských vzťahov, ako aj zánik mnohých
inštitúcií, ktoré sa na obnove kultúrnych pamiatok v Bratislave podieľali
a pre ktoré sa výskumné dokumentácie
spracovávali.
MSPSOP sa v roku 1990 pretransformovala na Mestský ústav ochrany
pamiatok (MÚOP) v Bratislave,
ktorý sa od roku 1995 zmenil z rozpočtovej organizácie hlavného mesta
na príspevkovú. Rok 1995 bol pre
existenciu MÚOPu kritický. Magistrát
hl. mesta SR Bratislavy zásadným
spôsobom znížil príspevok na fungovanie organizácie (až takým spôsobom, že hrozil jej zánik) a vedenie
ústavu začalo riešiť otázku získavania
vlastných príjmov. Zároveň po roku
1989 nastal v pamiatkovej rezervácii
nový rozmach obnovy kultúrnych
pamiatok a pomerne veľká pozornosť
investorov sa obrátila aj na objekty
v pamiatkovej zóne. Tu sa predmetom
obnovy stali hlavne dovtedy neskúmané administratívne objekty a dopyt
po výskumných prácach, hlavne pre

súkromných majiteľoch, po niekoľkých rokoch stagnácie vzrástol.
Tieto faktory viedli k tomu, že od
roku 1993 MÚOP rozšíril svoju činnosť o podnikateľské aktivity, ktorých
ťažiskovým predmetom boli práve výskumy (archeologické, architektonicko-historické a umelecko-historické).40
V organizačnej štruktúre ústavu aj
v 90. rokoch 20. storočia fungovalo
oddelenie umelecko-historického
výskumu.
Materiály spracované v 90. rokoch 20. storočia mali naďalej podobu programov pamiatkových
úprav a tvorila ich textová a grafická
časť s výkresmi analýzy stavebného
vývoja ako aj návrhu pamiatkovej
obnovy. Ich predmetom boli ťažiskové objekty v pamiatkovej rezervácii
(napr. PPÚ objektu Hlavné námestie
čísla 2, 3, 7, 8, Klariská ulica čísla
3, 5, 6, 7), z územia pamiatkovej zóny
centrálna mestská oblasť sa skúmali
objekty na uliciach Panenská, Štúrova,
Šafárikovo námestie…41
Okrem výskumov jednotlivých
objektov boli v 90. rokoch 20. storočia
spracované aj koncepčné metodické
materiály územných celkov alebo
materiály riešiace parciálne úlohy
pri obnove pamiatkovej rezervácie,
napr. Historický exteriérový dizajn:
dlažba, obchodné partery, verejné
osvetlenie, 1992. Pre potreby zmapovania a aj osvety na územiach pamiatkových zón ľudovej architektúry bol
spracovaný materiál Ľudová architektúra Bratislavy, Rukoväť ľudovej
architektúry Bratislava, 1996.
Spracovateľmi týchto materiálov boli odborní pracovníci ústavu,
ťažiskovými pracovníkmi boli Mária

221

Zuzana Zvarová
ODBORNÉ ČINNOSTI
C.1
Výskum a ochrana pamiatkového fondu
C

oponentom práce bol dr. Š. Holčík. Kultúrno-historická
a sociologická topografia Bratislavy. Zborník zo
seminára 15. – 16. novembra1990, Bratislava.
38

1. celok tvorili ulice Mierové nám., Suché mýto,
Hurbanovo nám., Októbrové nám., Kapucínska ul.,
Zámocká ul., Mudroňova ul., Šulekova ul. a Palisády.
2. celok tvorili tieto ulice: Banskobystrická ul.,
Námestie slobody, Kollárovo nám., Námestie 1. mája
a Hodžovo nám. 3. celok tvorili: Mariánska ulica,
Kollárovo nám., Mickiewiczova a Špitálska ul. Pre celé
územie sa prijalo označenie Zóna A4.
39

Obsahovala výkresy: slohová analýza, bonita,
hierarchia uličných priestorov, priestorová a funkčná
profilácia priestoru, vlastnícke vzťahy, stavebné
a prírodné celky nad terénom a pod terénom, kultúrno-historické hodnoty a spoločenský význam, exteriérové
aktivity, rozmiestnenie základnej občianskej vyba
venosti, doprava, zásahy do technickej infraštruktúry,
stavebno-priestorové zásahy.
40

Podnikateľskú činnosť mali zabezpečovať pracovníci MÚOPu mimo hlavnej pracovnej činnosti, hodinová sadzba bola vyrátaná na 178 Kčs bez nákladov
na činnosť. Z tejto sumy patrilo spracovateľovi maximálne 42,5 %, metodickému vedúcemu úlohy 4 %, pri
zisku do 50 000 Kčs získali 4 ekonomickí zamestnanci
spoločnú odmenu maximálne 10 800 Kčs. MÚOP
v Bratislave, Pravidlá hospodárenia Mestského ústavu
ochrany pamiatok v Bratislave pre podnikateľskú činnosť. Rkp., nepubl., 1993.
41

Zoznam spracovaných PPÚ s uvedením autora je
na oddelení dokumentácie MÚOP.
42

Zoradené abecedne.

43

Na zmienku stojí, že medzi rokmi 1980 – 1988 bolo
na území pamiatkovej rezervácie výskumami identifikovaných 40 stredovekých objektov.
44

Dnes sú čoraz viac kladne hodnotené.

Grígerová, Peter Horanský, Klára
Hrončoková, Ivo Štassel, Alex Tahy.42
V roku 2002 vznikol zákonom
č. 49/2002 o ochrane pamiatkového
fondu Pamiatkový úrad SR. Tento
zákon nastolil právny, obsahový
i formálny rámec vykonávania urbanisticko-historických, architektonicko-historických a umelecko-historických pamiatkových výskumov, ktoré
sa z inštitucionálnej bázy presunuli do
privátnej sféry. Odvtedy zabezpečuje
MÚOP architektonicko-historické výskumy rozličným subjektom subdodávateľským spôsobom.
Spektrum výskumných tém
MSPSOP bolo neobyčajne široké.
Ich predmetom bol pamiatkový fond
historického jadra sústredený na
meštiansku architektúru, barokové
paláce a opevnenie. Ako jedna z prvých na území Slovenska sa MSPSOP
venovala, už od 70. rokov 20. storočia,
systematickému výskumu historických
cintorínov, architektúre robotníckych
kolónií a mapovaniu hodnôt architektúry 19. a začiatku 20. storočia.
Za prelomové v procese uvedomenia si spoločenských a kultúrnych
hodnôt technických pamiatok možno
považovať výskumy a mapovanie
technických pamiatok a organizovanie
prvého slovenského sympózia na tému
Technické pamiatky Bratislavy (1983).
Za ťažiskové obdobie výskumnej
činnosti MSPSOP možno považovať
roky 1975  –  1985 (1988). Bolo to
obdobie systematického komplexného interdisciplinárneho skúmania
predovšetkým meštianskej architektúry a opevnenia historického jadra
mesta, ktorého intenzitu môžeme
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porovnať s výskumami najvýznamnejších historických miest vtedajšieho
Československa.
Výskumná činnosť MSPSOP na
území pamiatkovej rezervácie bola
veľmi intenzívna 43 a realizoval ju
pomerne stabilný spracovateľský
kolektív.
To umožňovalo v čase pomerne
rýchlu konfrontáciu čiastkových
výsledkov s dovtedajšími poznatkami
a zároveň vytváralo podmienky na
zovšeobecnenie výsledkov výskumov
a vytvorenie pokusu o syntézu nadobudnutých poznatkov.
Výskumy sa vyznačovali vysokou
komplexnosťou a interdisciplinárnosťou a viedli jednak k vypracovaniu
podrobných kvalitných geodetických
zameraní objektov 44 a následne k realizácii ďalších stavebno-technických
a reštaurátorských výskumov.
Rozsiahle plošné výskumy na
území pamiatkovej rezervácie v kombinácii so sondážnymi výskumami
nastolili závažné a dodnes aktuálne
výskumné témy: otázku typológie
a datovania stredovekého domu mesta
(prvýkrát sa na Slovensku objavila
otázka existencie stredovekých vežových domov a domov s vežou), otázku
historickej komunikačnej siete a technickej infraštruktúry mesta; priniesli
množstvo poznatkov o stavebných
technikách a postupoch. Poznatky
z výskumov hradbového systému
mesta viedli autorov k vypracovaniu
nových téz o prvotnom urbanistickom
vývoji mesta ako i o vývoji a podobe
urbanisticko-architektonickej štruktúry stredovekého mesta. Za prelomové možno považovať definovanie
podhradského mesta 13. storočia ako

jedného územného sídelného útvaru
hradu, hradného kopca a zástavby pod
ním.
Výskumy zistili dovtedy nepredpokladanú koncentráciu zachovaných
ranostredovekých, stredovekých
a renesančných hmôt, čo viedlo
k prehodnoteniu pamiatkových hodnôt
meštianskej architektúry jadra mesta.
Výsledky týchto výskumov zostávajú
nateraz v platnosti a odbornou obcou
boli prijaté a akceptované.
Výsledky týchto výskumov zaradili
Bratislavu k významným historickým
sídelným štruktúram Slovenska a zdôvodnili potrebu jej ochrany. Potvrdili
opodstatnenosť a nezastupiteľnosť
tohto typu výskumu pre poznanie
dejín mesta i Slovenska a v neposlednom rade položili kvalitný základ pre
ďalšie výskumy pamiatok.
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Analýza stavebného vývoja fasády
objektu na Františkánskom nám. 10, 1988.
Autor: I. Štassel. MÚOP v Bratislave,
odd. dokumentácie, sign. V 614.
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Analýza stavebného vývoja fasády objektu
na Františkánskom nám. 10, 1988. Nákres
charakteru murív. Autor: Š. Valent. MÚOP
v Bratislave, odd. dokumentácie, sign. V 614.
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Analýza stavebného vývoja suterénu objektu
na vtedajšej Nálepkovej, dnes Panskej ulici 16,
1988. Autor: M. Zemková. MÚOP v Bratislave,
odd. dokumentácie, sign. V 1414.
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Ivo Štassel

Abstrakt Predložené príspevky
sa venujú pamiatkovo chráneným
územiam Bratislavy, kde sa nachádza
najväčšia koncentrácia historickej
zástavby mestského typu (pamiatková
rezervácia a centrálna pamiatková
zóna) ale aj zástavby ľudovej architektúry (zóny prímestských obcí).
Špeciálnou prílohou je zoznam navrhovaných zón, ktoré vyhlásené nikdy
neboli, ale kde sa nachádza hodnotná
zástavba vytvárajúca charakteristický
kolorit mesta.

Už v období medzi dvoma svetovými vojnami, keď v Bratislave pôsobil
Štátny referát na ochranu pamiatok, bolo známe, že stredoveké jadro mesta je
územím s najväčšou koncentráciou pamiatkových hodnôt. Vtedajšie analýzy
(V. Mencl a iní) ukázali, že najstaršie jadro mesta obsahuje veľké množstvo
domov stredovekého pôvodu, ktoré vznikli už pri vzniku slobodného kráľovského mesta koncom 13. storočia. Vtedajšia pamiatková ochrana sa však týkala
iba jednotlivých objektov s najväčšou historickou hodnotou a nemala územný
charakter. Pokrok v rozsahu pamiatkovej ochrany nastal až po druhej svetovej
vojne a po zmene legislatívy. Povereníctvo kultúry na základe uznesenia Zboru
povereníkov zo dňa 5. októbra 1954 zriadilo na území Bratislavy Štátnu mestskú pamiatkovú rezerváciu Bratislava (vyšlo v Úradnom vestníku č. 132/54).
Pamiatková rezervácia Bratislava bola opätovne vyhlásená Nariadením vlády
SR o pamiatkových rezerváciách Bardejov, Bratislava, Kežmarok, Levoča,
Prešov, Spišská Kapitula a Spišská Sobota v zbierke zákonov Národnej rady
SR, č. 596/2001, čiastka 231, uverejnenej 30. decembra 2001. Tým bola pre
stredoveké jadro mesta a hradný kopec nastolená plošná územná ochrana, ktorá
mala zaručiť pretrvanie tohto územia a ochranu jeho pamiatkových hodnôt.
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Plocha dnešnej rezervácie sa skladá z dvoch častí, ktoré boli v minulosti samostatné a mali odlišný historický vývoj. Západnú časť tvorí areál
Bratislavského hradu s Podhradím; východnú časť tvorí stredoveké jadro mesta
zovreté prstencom hradieb. Západná časť rezervácie je výškovo aj hierarchicky
členená, keďže dominantné postavenie tu mal od stredoveku Bratislavský hrad
na vrchole hradného kopca. Zástavba Podhradia sa vinula okolo kopca, čím
vytvárala jeho podnož. Areál hradu bol opevnený, zatiaľ čo Podhradie nemalo
svoj vlastný opevňovací systém. Východná časť rezervácie je kompaktnejšia
a ucelenejšia vzhľadom na to, že tvorila jadro stredovekého mesta a bola preto
hierarchicky jednotnejšia a hodnotovo vyrovnanejšia. Hranice rezervácie zovreli
obe tieto časti do jedného celku, pretože každá z nich disponuje inými výraznými hodnotami. Hradný kopec bol už od staroveku (ako akropola keltského
oppida) mocenským sídlom celého kraja a toto postavenie si zachoval aj počas
stredoveku a časti novoveku ako centrum stolice (župy). Podhradie tvorilo
nielen ekonomické zázemie hradu, ale malo aj vlastnú históriu – napr. územie
Vydrice s prastarým dunajským brodom.
Veľkú ujmu utrpela pamiatková rezervácia – jej podhradská časť – v 60. rokoch minulého storočia. Nové premostenie Dunaja v oblasti Rybného námestia v tretej štvrtine 20. storočia bolo sprevádzané intenzívnou asanáciou
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medzi starovekým dunajským brodom
a centrom podhradskej aglomerácie,
neskorším mestom. Deštrukčný zásah
zo 60. rokov 20. storočia zničil nielen
väčšinu zástavby Podhradia, ale
presmeroval aj hlavné komunikačné
trasy nadväzujúce na Vydrickú bránu.
Medzi Dunajom a hradným kopcom
vznikla akási nedefinovaná, rozbitá
voľná plocha, ktorej chýbali akékoľvek stopy po historickom urbanizme.
Rehabilitácia tohto narušeného
územia bude veľmi ťažká, pokiaľ sa
zásadne nezmení prístup k riešeniu
dopravy v Starom Meste.
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podhradských štvrtí. Tým došlo nielen
k zničeniu samotných historických
objektov, ale hlavne k zničeniu pôvodnej urbanistickej štruktúry južného
Podhradia. Z celej zničenej južnej
zástavby bola najcennejšia práve oblasť vydrického Podhradia a to preto,
že obsahovala stopu po pôvodnej
komunikácii vedúcej k dunajskému
brodu. K tomu brodu, ktorý stál pri
zrode slobodného kráľovského mesta,
neskoršej Bratislavy. Z tohto hľadiska
bola tým najcennejším dedičstvom
asanovanej časti Podhradia práve tá
časť, ktorá fixovala trasu spojnice

Najcennejšie územie mesta s historickou
zástavbou – súčasný pohľad z veže
františkánskeho kostola. Foto: I. Štassel.

230

Mestská správa pamiatkovej starostlivosti (MSPS, potom MSPSOP)
a neskôr Mestský ústav ochrany pamiatok (MÚOP) metodicky usmerňovali dianie v pamiatkovej rezervácii
v rokoch 1968 až 2002. Na základe
svojej výskumnej činnosti a archívno-historickému bádaniu dospeli odborní pracovníci k takým poznatkom,
ktoré ich oprávňovali na najvyššej
odbornej úrovni usmerňovať rozvoj
chráneného územia, ako aj obnovu
jednotlivých objektov rezervácie.
Bol zavedený štandardný postup, že
pred realizáciou pamiatkovej obnovy objektu bol na ňom vykonaný
stavebno-historický výskum a následne program pamiatkových úprav.
Výskum taxatívne určil najväčšie
pamiatkové hodnoty daného objektu
a v programe boli potom určené
postupy, ako tieto hodnoty zachovať, chrániť a prezentovať. V období
fungovania MSPSOP bola táto organizácia zodpovedná aj za stavebnú
a umeleckoremeselnú realizáciu
komplexných obnov (po roku 1990 sa
táto zložka odčlenila), takže existovala silná odborná kontrola nad celým procesom prípravy aj realizácie
pamiatkovej obnovy. Jedným z najvýznamnejších počinov obdobia do
roku 1989 bola obnova Richtárskej
(Kráľovskej) cesty, ktorá sa nachádza
v línii bývalého Korza (Michalská
ulica, Sedlárska ulica a Rybárska
brána). Na tejto trase bolo určené
venovať sa nielen obnove súvisiacich
objektov, ale aj uličnému interiéru
(dlažby a obchodné partery). Po roku
1990, v nadväznosti na zmenu majetkovoprávnych vzťahov, sa mestský ústav zameriaval viac na citlivé

dotváranie verejných priestranstiev.
Vznikli metodické materiály, ktoré sa
venovali dláždeniu ulíc, verejnému
osvetleniu a obchodným výkladom.
Tieto slúžili ako podklady pre úpravu
ulíc a námestí v rezervácii.
V roku 2003 vypracoval Krajský
pamiatkový úrad Bratislava v spolupráci s naším ústavom Zásady
ochrany pamiatkového územia MPR
Bratislava – Podhradie, časť Vydrica
a Zuckermandel. Zásady mali slúžiť
ako smerný pamiatkový materiál pre
usmernenie novej zástavby v oblasti
Zuckermandla a Vydrice. Zásady
boli následne premietnuté do zadania
Územného plánu zóny Podhradie,
ktoré bolo schválené uznesením
Mestského zastupiteľstva č. 422/2004
zo dňa 24. júna 2004. V nasledovnom roku bol vypracovaný a odsúhlasený samotný Územný plán zóny
Podhradie, podľa ktorého sa realizovala nová zástavba Zuckermandla
a bude sa realizovať výstavba Vydrice.
Po roku 2004 začal Krajský pamiatkový úrad Bratislava pracovať na
vytvorení zásad ochrany zvyšnej časti
pamiatkovej rezervácie, zahŕňajúcej celé jej územie okrem Vydrice
a Zuckermandla. Zásady boli dokončené v roku 2012 a podľa § 29, ods.
2 pamiatkového zákona predstavujú
záväzný dokument pre vykonávanie
základnej ochrany Pamiatkovej rezervácie Bratislava a sú súčasťou územného priemetu ochrany kultúrnych
hodnôt územia, ktorý je podkladom
na spracovanie územno-plánovacej
dokumentácie podľa zákona SNR č.
50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších zmien a doplnkov.
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Analytický výkres – Zásady ochrany
pamiatkovej rezervácie Bratislava z roku 2005
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Pamiatková zóna
– centrálna mestská oblasť
Jana Hamšíková
Od roku 1954 bolo centrum
Bratislavy chránené ako mestská
pamiatková rezervácia. Kultúrno-historické, architektonické a urbanistické hodnoty územia mimo historického jadra neboli nijako chránené,
pamiatková ochrana sa týkala len
jednotlivých objektov vyhlásených
za kultúrne pamiatky (kostoly, paláce
a pod.) Vyhláseniu ďalších chránených
území predchádzali roky venované ich
výskumu, analýza území z hľadiska
historického vývoja, urbanizmu, až po
určenie pamiatkových hodnôt jednotlivých objektov súboru.
Prvým veľkým počinom chrániť
plošne rozsiahle územie bratislavského
hradného kopca bol návrh na vyhlásenie pamiatkovej zóny centrálna mestská oblasť (PZ CMO) sever, ktorý bol
spracovaný v júni 1985. Ministerstvo
kultúry v pripomienkovom konaní odporúčalo vyhlásiť jedným nariadením
pamiatkovú zónu (PZ) celého územia,
nie čiastkové hraničné územia za samostatné zóny. Toto odporúčanie nebolo
akceptované a v ďalších rokoch sa postupne spracovávali územia: máj 1990
– CMO východ, október 1990 – CMO
juh, november 1991 – CMO stred.
Poriadok do jednotlivých vyhlášok
urobila až vyhláška Okresného úradu
Bratislava č. 1/92, ktorá vyhlásila jedno
územie PZ CMO, ktoré v sebe zahŕňalo
všetky predchádzajúce PZ. Pamiatková
zóna bola navrhnutá veľkoryso, siahala
až po Šancovú ulicu, jej plocha prakticky kopírovala plochu Mestskej časti
(MČ) Staré Mesto.

Do platnosti vstúpilo toto nariadenie 1. októbra 1992. Rozmach
stavebných aktivít v 90. rokoch
20. storočia na území PZ CMO spôsobil obrovský nárast agendy štátnej
správy pri vykonávaní pamiatkového
dozoru a pamiatkovej ochrany na
území pamiatkovej zóny. Situácia sa
stala ešte zložitejšou po prijatí nového pamiatkového zákona (zákon
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu), ktorý nariadil, aby
všetky územia, ktoré sú vyhlásené za
pamiatkové rezervácie, ako aj pamiatkové zóny, mali spracované Zásady
ochrany pamiatkového územia, ktoré
presne zadefinujú hodnoty územia
a presne určia postupy a možnosti
stavebných aktivít v tom-ktorom
chránenom území. Ešte pred samotným spracovaním týchto zásad
Pamiatkový úrad SR (PÚ SR) vykonal
revíziu na území PZ CMO a nariadil
jej zúženie. Toto rozhodnutie bolo
rozporované a nakoniec po rôznych
prieťahoch na súdoch bolo rozhodnuté, že platí pôvodná rozloha PZ
CMO tak, ako ju vymedzila vyhláška
z roku 1992. Vypracovanie Zásad
sa vlieklo niekoľko rokov. Prvým
pokusom o spracovanie tohto enormne
rozsiahleho územia spravil kolektív
odborných pracovníkov MÚOPu
v rokoch 2005 – 2007 pod vedením
Ing. arch. J. Gregorovej. Spracovaný
materiál bol predložený na vyjadrenie
Odborno-metodickej komisii PÚ SR,
ktorá ho v zásade akceptovala, analytická časť bola prijatá bez pripomienok, tie boli k návrhovej časti
zásad. Nakoniec novú verziu Zásad
spracoval PÚ SR, do materiálu použil
nami spracovanú analytickú časť.
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Zásady ochrany pamiatkového územia
pamiatková zóna Bratislava – centrálna mestská oblasť boli nakoniec
schválené v roku 2015, vypracoval ich
Krajský pamiatkový úrad Bratislava
„ako sumarizujúci a hodnotiaci
materiál, ktorý je v regulačnej časti
východiskovým podkladom pre rozhodovanie orgánu na ochranu pamiatkového fondu a usmerňovanie rozvoja
pamiatkového územia s požiadavkami
na jeho rehabilitáciu a primeranú
adaptáciu vo vzťahu k historickej zástavbe a jej charakteristickým prvkom
vrátane určujúcich a dotvárajúcich
prvkov zelene“ (textová časť, s. 4).
Literatúra a pramene
Generel záujmov štátnej pamiatkovej starostlivosti
na území Bratislavy – pamiatkový súbor CMO
sever. Spracoval MSPSOP, rkp., jún 1985, 30 s.
Archív MÚOP.
Návrh nariadenia Národného výboru hlavného
mesta SSR Bratislavy o vyhlásení pamiatkovej
zóny CMO – sever. Rkp., august 1989, 10 s.
Archív MÚOP.
Vyhláška Okresného úradu Bratislava č. 1/92
zo dňa 18. augusta 1992 o pamiatkovej zóne
Bratislava – centrálna mestská oblasť, BratislavaDúbravka, Bratislava-Lamač. Rkp., 1. október
1992, 13 s. Archív MÚOP.
Zásady ochrany pamiatkového územia pamiatková zóna Bratislava – centrálna mestská oblasť. Spracoval KPÚ Bratislava. Rkp.,
Bratislava 2015, 233 s.
http://www.pamiatky.sk/Content/PZ_ZASADY/
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Pamiatkové zóny ľudovej
architektúry
Jana Hamšíková
Rovnaká pozornosť pamiatkarov – architektov, urbanistov, akú si

zasluhujú mestské pamiatkové zóny,
by mala byť venovaná aj zachovaným
jadrám vidieckych sídiel, ktoré majú
dnes už častokrát torzovito zachovanú
ľudovú architektúru.
Výskumu ľudovej architektúry
v prímestských obciach Bratislavy
začali pamiatkari venovať pozornosť
koncom 80. rokov 20. storočia. Bolo
to najmä pod vplyvom plánovanej
sídliskovej výstavby v tesnej blízkosti
pôvodných urbanistických štruktúr
obcí, prípadne samotné plochy zastavané ľudovou architektúrou boli
chápané ako niečo prežité, ako priestorový rezervoár pre hromadnú bytovú
výstavbu. V tomto smere boli spracované viaceré štúdie rozmerných sídlisk
na území obcí Rača, Devínska Nová
Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka.
Sídliskové komplexy, ktoré vyrástli
v prímestských obciach Bratislavy,
boli postavené bez analýzy historického prostredia. Ich výstavbou vznikli
nenapraviteľné škody v pôvodných
autentických historických územiach,
ktoré zostali v torzovitej podobe,
prípadne celkom zanikli (Karlova Ves,
Vrakuňa, Petržalka).
V mnohých smeroch tento vývoj
nebolo možné zastaviť, pretože je
výsledkom dlhoročnej vzájomnej inter
akcie mesta a dediny. Vidiek profitoval
z blízkosti mesta a jeho infraštruktúry
(cesty, železnica, pracovné príležitosti),
na druhej strane postupne prichádzal
o časť svojej samostatnosti (vlastná
samospráva, chotárne pozemky…). Pre
mesto boli obce zdrojom pracovných
síl, kvalitných potravín na mestských
trhoch, neskôr sa stali aj priestorom na rekreáciu obyvateľov mesta.
V 60. rokoch 20. storočia dochádza
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Rača – pohľad na obec. Pôvodné sídlo obce
zastavané hlavne ľudovou architektúrou
v kontraste s panelovými domami
rozrastajúceho sa sídliska Barónka.
Foto: V. Kamenická, 80. roky 20. storočia.

k výraznému vyprázdňovaniu dedinských domov, zostávajú v nich dožívať
starí ľudia, mladá generácia sa sťahuje
na sídliská do bytov, ktoré svojím
štandardom vysoko prevyšujú dedinskú
úroveň bývania.
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V súčasnosti postupne aj medzi
širokou kultúrnou verejnosťou začína prevládať diferencovaný pohľad
na kvalitu života v meste. Samotné
mestské časti si uvedomujú svoju individualitu a osobitosť, svoj potenciál,

ktorý je skrytý práve v urbanistickej
a krajinnej jedinečnosti dedinského
sídla. Územie Bratislavy je plné týchto
kontrastov, kde uniformita a monotónnosť sídliska je v kontraste s atraktívnou pôvodnou logickou skladbou
dedinského sídla spojeného s prírodnou krajinou. Tieto funkčné, estetické,
historické i psychologické aspekty
dedinského sídla v mestskej aglomerácii je potrebné udržiavať a chrániť.
Pre záchranu pôvodných sídelných
štruktúr Veľkej Bratislavy sa začiatkom 90. rokov urobilo maximum.
Po rozsiahlych výskumoch ľudovej
architektúry v teréne boli odbornými
pracovníkmi MSPSOP spracované návrhy na vyhlásenie centra obcí Veľkej
Bratislavy za pamiatkové zóny. Prvá
bola Devínska Nová Ves, ktorej
centrum sa stalo pamiatkovou zónou
nariadením NVB dňa 1. apríla 1990.
Ďalšie obce nasledovali postupne:
Rusovce od 1. októbra 1990, Záhorská
Bystrica, Rača a Vajnory od 1. decembra 1990. Vyhláškou Okresného úradu
Bratislava č. 1/92 zo dňa 18. augusta
1992 s platnosťou od 1. októbra 1992
boli potvrdené ochranné územia
z roku 1990 a k nim boli pridané aj
ďalšie obce – Dúbravka a Lamač.
V obci Devín platil režim ochranného
pásma NKP Devín – slovanské hradisko. Následne odborní pracovníci
spracovávali návrhy na vyhlásenie
viacerých objektov ľudovej architektúry z jednotlivých zón za národné
kultúrne pamiatky.
Na územiach pamiatkových zón
nám išlo najmä o záchranu mimoriadne cenného súboru hlinenej architektúry regiónu Záhorie v Záhorskej
Bystrici (domy s prístennými stĺpmi),
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cenné objekty, ako aj urbanistickú
štruktúru z toho istého národopisného
regiónu v obciach Dúbravka a Lamač.
Pamiatková zóna Rača mala na
svojej ploche nielen typické račianske
vinohradnícke domy, keďže Rača je
súčasťou malokarpatského vinohradníckeho regiónu, ale aj meštianske
domy a zemianske kúrie. Medzi ľudovou architektúrou prevládali tzv. dlhé
dvory, ktoré mali aditívne radenie
viacerých rovnocenných domov za
sebou. To spôsobovalo problémy pri
regulácii obnovy jednotlivých domov, pretože každý má inú predstavu
o tom, ako by mal jeho dom vyzerať.
Vo Vajnoroch sa predmetom
záujmu výskumníkov stali najmä
vinohradnícke domy so zaklenutými
priestormi (prejazdy, izby, pivnice),
s veľakrát krásne vymaľovanými
priestormi vstupných siení v domoch.
Vajnorský ornament svojou originalitou patrí ku kultúrnemu dedičstvu
nielen Bratislavy, ale aj štátu. Vo
Vajnoroch bola vždy veľmi dobrá
spolupráca s vedením obce, sami
Vajnorčania si uvedomovali bonus
skutočnosti, že ich obec nezasiahla výstavba vysokopodlažných panelových
domov. Obec podporovala individuálnych vlastníkov pri obnove fasád i pri
kultivácii verejného priestoru obce.
Obce Prievoz, Vrakuňa a čiastočne aj Podunajské Biskupice, ktoré
spadajú do silnej poľnohospodárskej
oblasti južného Slovenska, k oblasti Žitného ostrova, mali pôvodnú
urbanistickú skladbu veľmi narušenú,
a preto v nich chránené územia neboli
vyhlásené, hoci sú na ich územiach
viaceré objekty evidované ako NKP.

Záhorská Bystrica – objekt pôvodnej ľudovej architektúry s prístennými stĺpmi
na ulici Československých tankistov 39.
Foto: V. Kamenická, 80. roky 20. storočia –
dnes NKP.
Rača – typický račiansky dlhý dom s otvoreným dvorom, ulica Pri vinohradoch 58. Foto:
V. Kamenická, 1985 – dnes prestavané.
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Úloha regulovať stavebné aktivity v pamiatkových územiach ľudovej architektúry bola mimoriadne
náročná. Hlas pamiatkara bol často
úplne osamelý, nemal podporu obce,
samosprávy. Úsilie o ochranu pôvodnej ľudovej architektúry narážalo na
nepochopenie vlastníkov. Rastúce
požiadavky na zvyšovanie štandardu
bývania mali za následok zásadné prestavby, častokrát nezlučiteľné s charakterom pôvodnej ľudovej architektúry. Naše oddelenie na MÚOPe, ktoré
viedol Ing. arch. Alexander Németh,
a malo v svojich kompetenciách pamiatkové územia ľudovej architektúry,
sme s určitou mierou zveličenia volali
aj „hrobári ľudovej architektúry“,
pretože sme prakticky nepretržite
dostávali žiadosti s požiadavkou o asanáciu objektov v pamiatkovej zóne.
Žiadosti boli vždy podložené statickými posudkami, ktoré nebolo možné
spochybniť, lebo väčšina fondu, ktorý
sme chránili v rámci zón, bola v zlom
stavebno-technickom stave, nespĺňajúc ani základné hygienické normy či
protipožiarne opatrenia. Výnimočne
sa majitelia pokúšali o obnovu historického objektu v spolupráci s pamiatkarmi, bežnejšie sme sa stretávali
s účelovou cestou cieleného chátrania
objektov ako spôsobu revolty obyvateľov pamiatkových zón.
Na pomoc obciam, ako aj architektom či vlastníkom domov sme v roku
1996 spracovali rozsiahly materiál
Ľudová architektúra Bratislavy. V ňom
sme sa snažili o zhromaždenie maximálneho množstva informácií, ako
aj fotografií k jednotlivým heslám
o ľudovej architektúre (urbanizmus,
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pôdorysná skladba, tvaroslovie…), jednotlivé heslá sú aplikované na tú-ktorú
obec Veľkej Bratislavy. Táto rukoväť
ľudovej architektúry spolu s metodickým materiálom Metodika ochrany
pamiatkových hodnôt autentického
urbanizmu na území pamiatkových zón
v prímestských obciach Bratislavy bola
základným metodickým materiálom
pri výskume a metodickom vedení
majiteľov a samospráv v pamiatkových
zónach. Pamiatkové hodnoty jednotlivých obcí sú plošne definované, jednotlivé časti územia sú klasifikované a sú
k nim priradené metodické odporúčania
s cieľom zachovať a obnoviť primeraný
obraz miesta v daných lokalitách.
Táto situácia (existencia 6 pamiatkových zón ľudovej architektúry + dve
zóny Rusovce a Devín) bola postupne
ťažko udržateľná. Hlavným problémom bola absencia Zásad ochrany
pamiatkového územia (podľa zákona č.
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu) a tiež prechod kompetencií
ohľadom výkonu pamiatkovej starostlivosti na KPÚ. Na základe nariadenia
PÚ SR bola v rokoch 2004 – 2005
vykonaná revízia pamiatkových území,
výsledkom ktorej bolo skonštatovanie
pokročilého úbytku pamiatkových
hodnôt a značnej transformácie celého
stavebného fondu. Dynamika stavebného rozvoja bola taká rozsiahla, až
agresívna, že sa jej podarilo vcelku
v krátkom čase dosiahnuť úplnú premenu jednotlivých zón či celých obcí,
vrátane voľných plôch krajiny, čím sa
nenávratne začal meniť obraz obcí.
Táto transformácia je síce proces nezvratný, ale regulovateľný. Pamiatkový
úrad SR navrhol Ministerstvu kultúry SR zrušenie pamiatkových

Pamiatková zóna Vajnory – Baničova ulica.
Foto: J. Hamšíková.
Vrakuňa – objekt pôvodnej ľudovej architektúry s trstinovou strechou z roku 1853,
Poľnohospodárska ulica – asanované.
Foto: V. Kamenická, 1980.
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zón v obciach Dúbravka, Lamač,
Rača, Vajnory, Devínska Nová Ves
a Záhorská Bystrica. Pamiatkovú
zónu Devín a Rusovce ponechal.
Rozporovali sme rozhodnutie o zrušení PZ Vajnory, argumentovali sme
mimoriadnou hodnotou súboru ľudových domov na Baničovej, ako aj na
Roľníckej ulici. Nakoniec PZ ľudovej
architektúry Vajnory zostala zachovaná, len jej veľkosť bola upravená,
zmenšená. Tento stav pretrváva až do
súčasnosti. Vajnory majú spracované
Zásady ochrany pamiatkového územia,
ktoré sú dnes základným materiálom
pri regulovaní výstavby i rekonštrukcie
pôvodných objektov na území zóny aj
zo strany stavebného úradu.
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V roku 1994 MÚOP v Bratislave
zaslal vtedajšiemu Okresnému úradu
Bratislava I na pripomienkovanie
návrh dodatku k vyhláške Okresného
úradu č. 1/1992 o pamiatkových
zónach v Bratislave, kde sa uvádzajú
návrhy nových území na vyhlásenie
za chránené pamiatkové zóny.
Novo navrhovanými pamiatkovými
zónami boli nasledovné územia:

C

C.2.4
Navrhované pamiatkové zóny

PZ Tehelné pole (kataster Nové
Mesto) – na území navrhovanej zóny
sú viaceré NKP (súbory domov Nová
doba, domy Vajnorská ulica 48 – 96,
školy na Českej a Budyšínskej ulici),
ďalej sú tu viaceré hodnotné objekty
– obytné domy na Vajnorskej ulici,
Trnavskej ceste, Družstevnej (viaceré
sa medzitým stali NKP), ďalej kúpalisko Tehelné pole, objekty bývalých
Delostreleckých kasární a ďalšie.
Predmetom ochrany mala byť existujúca urbanistická štruktúra, zachovaný stavebný fond z 20. – 30. rokov
20. storočia, tiež poloverejná zeleň,
zelené plochy a stromoradia.
PZ Ľudová štvrť (kataster Nové
Mesto) – predmetom ochrany tejto
zóny bol súbor domov cca 360 objektov (jedno- a dvojdomy) postavené
v rokoch 1941 – 1944 okolo Ľudového
námestia a v blízkych uliciach.
Chránený mal byť architektonický
výraz objektov, hmotovo-priestorová
skladba, ako aj pôdorysná silueta jednotlivých blokov. Chránená mala byť
aj obytná funkcia súboru.

Areál kúpaliska Tehelné pole (1940)
– dnes pamätihodnosť mesta Bratislavy.
Foto: J. Hamšíková.
Rodinné domy v časti Ľudová štvrť
(1941 – 1943) – dnes pamätihodnosť mesta
Bratislavy. Foto: J. Hamšíková.
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PZ Horná Mlynská dolina (kataster Nové Mesto) – predmetom
navrhovanej ochrany boli nesporné
hodnoty technického diela na potoku
Vydrica, v hornej časti Mlynskej doliny. Ide o posledné doklady existencie deviatich mlynov, areál Železnej
studienky a cenná zeleň.
PZ Petržalka (kataster Petržalka)
– predmetom ochrany tejto zóny mal
byť areál Sadu Janka Kráľa, objekt
divadla Aréna, hostinec Leberfinger,
stanica Propeleru, veslárske kluby
spolu s trasou viedenskej električky,
protipovodňového valu.
PZ Ružová dolina (kataster
Ružinov – Nivy) – predmetom
ochrany na území zóny mali byť
obytné domy s malými bytmi od E.
Belluša (1930), tzv. nemecké domy na
Miletičovej ulici z roku 1942, domy od
architekta K. Paluša, areál kúpaliska
Delfín a vnútroblok, verejná zeleň,
stromoradia.
PZ Trojdomy (kataster Nové
Mesto) – predmetom ochrany mal
byť súbor obytných domov bývalej
Dynamitky z rokov 1942 – 1947. Boli
tu byty jej zamestnancov. Súbor domov mal aj občiansku vybavenosť.
PZ Trnávka (kataster Ružinov)
– predmetom ochrany bola Masarykova
kolónia s nevšedným urbanistickým
pôdorysom vejárovitého tvaru spolu so
zaujímavými vilkami, ktoré sú na ňom
postavené. Ide o dvojdomy so zaujímavými strechami v tvare oslích chrbtov.
Jedinečný súbor na území Bratislavy.
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Súbor domov na Miletičovej ulici a v Ružovej
doline od architektov Paluša a Tenglera, dnes
pamätihodnosť mesta Bratislavy.
Foto: J. Hamšíková.
Súbor obytných domov – Trojdomy.
Foto: J. Hamšíková.

PZ Klingerova kolónia (kataster Ružinov – Nivy) – predmetom
ochrany bol súbor obytných domov,
pôvodnej robotníckej kolónie továrne
Klingerka. Rodinné domy majú zaujímavú, až bizarnú formu.

PZ Jarovce (kataster Jarovce)
– predmetom ochrany tohto vidieckeho sídla bol pôvodný pôdorys obce,
urbanizmus a zachovaná architektúra
s tradičnými tvaroslovnými prvkami
typickými pre podunajský región.
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Masarykova kolónia na Trnávke, dnes
pamätihodnosť mesta Bratislavy.
Foto: J. Hamšíková.

Tieto návrhy neprešli schvaľovacím
procesom a zóny vyhlásené neboli.
Navrhované PZ sa nachádzali najmä
v MČ Nové Mesto a Ružinov v oblastiach, kde nemáme žiadne chránené územia. Došlo k postupnému devalvovaniu
predmetných objektov pamiatkového
záujmu, k prestavbám, nadstavbám,
k zásadným rekonštrukciám a následnému úbytku pamiatkových hodnôt.

Klingerova kolónia – súčasný stav areálu
rodinných domov. Foto: J. Hamšíková.
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Architektúra druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia

Architektúra druhej polovice
19. storočia a začiatku 20. storočia

Pisztoryho palác na Štefánikovej ulici 25
z druhej polovice 19. storočia na dobovej
pohľadnici. MÚOP v Bratislave, odd.
dokumentácie, zbierka dobových pohľadníc.

Zuzana Zvarová

Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (MSPSOP)
sa už v 70. rokoch 20. storočia, hneď po svojom vzniku, venovala prieskumu
architektúry druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia. V roku 1970 spracoval
útvar výskumu prieskum 116 objektov architektúry druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia ako podklad pre ich zápis do zoznamu kultúrnych pamiatok.
Dôvodom snahy o ochranu tohto segmentu architektonického dedičstva bolo
uvedomenie si jeho kultúrno-spoločenského významu a pamiatkových hodnôt,
ale aj priameho ohrozenia: „V situácii veľkého stavebného rozmachu Bratislavy
a stále rastúcich požiadaviek spoločensko-kultúrneho a spoločenského využitia
centrálnej časti mesta ako strediskovej oblasti, v ktorej sa sústreďuje takmer
celý historicko-architektonický pamiatkový fond mesta architektúry 19. a začiatku 20. storočia, je nevyhnutné začať s jeho záchranou a v rámci nadväznej
ochrany s jeho systematickou, organizovanou údržbou. Ide predovšetkým o záchranu a ochranu architektúry druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia a jej
urbanisticko-architektonických celkov, lebo ich existencia bez náležitej právnej
ochrany je v súčasnosti priamo ohrozená. Za jedine možný spôsob zabezpečenia záchrany, ochrany a zachovania týchto architektonických celkov ako živého
organizmu mesta považujeme formu ich zápisu do Štátneho zoznamu nehnuteľných kultúrnych pamiatok.“ 1

C

Impulzom k pokračovaniu tejto práce bola aj Rezolúcia na ochranu kultúrnych pamiatok 19. a 20. storočia prijatá na Sympóziu o ochrane umeleckých
pamiatok 19. a 20. storočia v Prahe. Toto sympózium usporiadalo v spolupráci
s UNESCOm Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody
v roku 1971.
V prípade Bratislavy išlo o územia a ich solitéry, ktoré priamo nadväzujú
na historické jadro mesta a ktoré reprezentujú dôležitú etapu spoločenského,
kultúrneho, urbanistického i architektonického rozvoja mesta. Predmetom
tejto snahy boli predovšetkým vilové štvrte s hodnotnými zelenými plochami,
ambíciou ochrany tohto prostredia bola teda zároveň aj ochrana životného prostredia. Zachovanie a ochrana pamiatkových hodnôt týchto objektov narážala
predovšetkým na dobové predstavy o modernizácii bytového fondu, ktoré sa
priamo predmetných objektov dotýkali. Neposledným dôvodom ochrany tejto
architektúry bolo aj poznanie, že je nositeľom nových architektonických foriem
a druhov, ako aj stavebných postupov, nového konštrukčného, dispozičného,
výtvarného a umeleckého riešenia.2

1

HUSÁROVÁ, J. – SCHWARCZOVÁ, A.: Architektúra
druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia v Bratislave –
návrh urbanisticko-architektonických celkov na zápis do
Štátneho zoznamu nehnuteľných kultúrnych pamiatok.
1. etapa. Pamiatky a príroda Bratislavy, odborný
a informačný spravodajca Mestskej správy pamiatkovej
starostlivosti v Bratislave. Bratislava : Obzor, 1982, s. 25.

2

Ochrana mala aj ekonomický dôvod: „Podľa
ekonomických bilancií vypracovaných v Československej
socialistickej republike i v zahraničí sa ukazuje, že
obnova architektúry konca 19. a začiatku 20. storočia
je ekonomickejšia ako výstavba nových objektov na jej
mieste.“
HUSÁROVÁ, J. – SCHWARCZOVÁ, A.: c. d. v pozn. 1, s. 27.
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Snahy o vytvorenie legislatívneho rámca ochrany týchto objektov
prebiehali celé 70. roky 20. storočia
a vyvrcholili v roku 1980, keď Rada
Národného výboru hlavného mesta
SSR Bratislavy schválila zápis 275
objektov architektúry druhej polovice
19. storočia a začiatku 20. storočia
do zoznamu kultúrnych pamiatok.
Ťažiskovými územiami, z ktorých
boli objekty zapísané do vtedajšieho
Štátneho zoznamu nehnuteľných
kultúrnych pamiatok, bola vilová
záhradná štvrť na úpätí Slavína, oblasť
Palisád, územie južne od historického
jadra (Hviezdoslavovo námestie,
Jesenského, Štúrova a Gondova
ulica) a aj východne od pamiatkovej rezervácie (Bezručova ulica
a okolie) a vybrané solitéry v oblasti
Mickiewiczovej ulice.
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3

3

MONCOĽ, M.: Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave plní svoje
poslanie. Pamiatky a príroda Bratislavy, 7. Bratislava :
Príroda, 1982, s. 23. V roku 1991 bola vyhlásená pamiatková zóna centrálna mestská oblasť, čím sa zabezpečila aj plošná ochrana územia, kde architektúra
19. a začiatku 20. storočia tvorí prevažujúci stavebný
fond.
______
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C.3.2
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Technické pamiatky

1

Tento pojem sa používal na historické objekty
technického charakteru bez ohľadu na to, či boli
zapísané v Štátnom zozname kultúrnych pamiatok,
alebo nie. V tomto príspevku sme tento prístup
rešpektovali.

2

SCHWARCZOVÁ, A.: Ochrana nehnuteľných
technických pamiatok v Bratislave. Technické
pamiatky Bratislavy, zborník 7. Bratislava : Príroda pre
MSPSOP, 1984.

3

SCHWARCZOVÁ, A.: c. d., s. 281. V roku 1983
boli v Štátnom zozname kultúrnych pamiatok
zapísané len dva bratislavské objekty: Stanica prvej
parnej železnice na Šancovej ulici 19a a vodáreň na
Mudroňovej ulici 3.

4

Zoznam účastníkov je publikovaný v zborníku
Technické pamiatky Bratislavy, zborník 8. Bratislava :
Príroda pre MSPSOP, 1984, s. 293 – 295.

5

LIPTAY, J.: Koncepcia starostlivosti o technické
pamiatky. Sympózium Technické pamiatky Bratislavy,
pracovné materiály.

6

Odporúčania sympózia Technické pamiatky
Bratislavy. Technické pamiatky Bratislavy, zborník 8,
Bratislava : Príroda pre MSPSOP, 1984, s. 291 – 293.

Technické pamiatky
Technické pamiatky boli predmetom výskumu už v prvých rokoch existencie MSPSOP. V rokoch
1973 – 1975 spracoval útvar výskumu
Koncepciu spracovávania a záchrany
technických pamiatok Bratislavy.
Predmetom koncepcie bolo stanoviť
spôsob mapovania a evidovania technických pamiatok 1 a na základe terénneho a historického výskumu a jeho
výsledkov urobiť výber a spracovať
podklady na zápis objektov alebo
areálov do Štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok. Ambíciou bolo všetky
pamiatky postupne zdokumentovať
a vypracovať programy ich záchrany
a obnovy.
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V koncepcii sa zadefinovali základné typy technických pamiatok
mesta:
pamiatky poľnohospodárskej výroby (mlyny);
• pamiatky remeselnej výroby;
• pamiatky priemyselnej výroby;
• iné technické diela (napr. vodné
nádrže v Mlynskej doline).2
•

Splnenie tohto bezpochyby ambiciózneho cieľa narážalo na niekoľko
problémov. Špecifický charakter
a veľká rôznorodosť stavieb a ich
technického vybavenia si vyžadovali
účasť odborníkov z rôznych vedných
disciplín, pričom sa zistilo, že je nedostatok odborníkov rôznych špecializácií, potrebných na skúmanie a hodnotenie objektov techniky a hlavne
technologického zariadenia.
Pracovníci MSPSOP rozpracovali
v 70. – 80. rokoch 20. storočia „základný evidenčný výskum technických
pamiatok na území mesta: základný
evidenčný výskum tovární do znárodnenia; základný stavebno-historický
výskum mlynov v Mlynskej doline;
vykonali hĺbkový stavebno-historický výskum VIII. mlyna „Klepáč“
v Mlynskej doline“3 a vypracovali
podrobný výskum Mlynskej doliny,
ako súboru technických pamiatok
(mlyny, technické diela, Kühmayerova
továreň).
Výskum technických pamiatok
sa zintenzívnil na začiatku 80. rokov
20. storočia po prijatí uznesenia vlády
SSR č. 155 v roku 1982 O koncepcii záchrany technických pamiatok,
a následne po prijatí uznesenia Rady

Národného výboru hl. mesta SSR
Bratislavy č. 162 z 29. júna 1982.
Aby bolo zabezpečené plnohodnotné
odborné posúdenie pamiatkových
hodnôt technických pamiatok a ich
areálov na území mesta, nadviazala
MSPSOP v roku 1982 spoluprácu so
Slovenskou spoločnosťou pre dejiny
vied a techniky SAV, Sekciou pre
dejiny techniky. Výsledkom tejto
spolupráce bolo prvé sympózium
na Slovensku venované technickým
pamiatkam s názvom Sympózium
technické pamiatky Bratislavy, ktoré
sa konalo 29. novembra – 1. decembra
1983. Spolu s MSPSOP a Slovenskou
spoločnosťou pre dejiny vied a techniky SAV ho organizoval aj odbor
kultúry Národného výboru hl. mesta
Bratislavy. Zborník príspevkov, ktoré
na tomto sympóziu odzneli, odráža
široké spektrum materiálu, záber,
ktorého sa prípadná ochrana technických objektov či areálov mohla
dotýkať. Sympózia sa zúčastnil celý
rad inštitúcií, dokonca aj z výrobnej sféry, ako aj zo strany železníc.4
Záverečný príspevok je venovaný
koncepcii starostlivosti o technické
pamiatky,5 definuje problémy záchrany
tohto sektora kultúrneho dedičstva
a hľadá rovnováhu medzi ochranou
živých technických pamiatok in situ,
ich presunom či ochranou múzejnou
formou, zdôrazňuje nevyhnutnú účasť
na záchrane pamiatok ich užívateľmi.
Záverečné memorandum 6 sympózia
definovalo odporúčania smerom k prehĺbeniu výskumu technických pamiatok, rozšíreniu inštitucionálnej bázy
pri jej mapovaní a ochrane (napr. vybudovanie Múzea železničnej dopravy
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Mapa tovární
a technických diel
od polovice 19. storočia
do prvej svetovej vojny.
Príloha zborníka č. 8
Technické pamiatky.
Spracovali:
PhDr. Viera Obuchová
a Ing. arch. Pavla Majerová;
graficky spracoval:
Akad. mal. Štefan Pavelka.
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v Bratislave, či v rámci Múzea mesta
Bratislavy vytvoriť špecializovanú
expozíciu technických pamiatok).
V roku 2007 uložilo ministerstvo
kultúry Pamiatkovému úradu SR
realizovať na Slovensku celoplošné
dokumentovanie tých zachovaných
objektov a areálov industriálnej architektúry, ktoré nie sú zapísané v zozname pamiatok. Na základe dohody
o spolupráci medzi oboma inštitúciami spracoval MÚOP v Bratislave
mapovanie týchto objektov v okrese
Bratislava IV.
Hnuteľné pamiatky

C

C.3.3
Kultúrne pamiatky
Hnuteľné pamiatky

1

Príkazom č. 1478/1976 – OP zo dňa 10. januára
1977. Metodické pokyny k vedeniu inventárnych
zoznamov hnuteľných kultúrnych pamiatok zapísaných
v štátnom zozname. SÚPSOP Bratislava, 1978. MÚOP
v Bratislave, spisová agenda.

2

Krajské ústavy a MSPSOP Bratislava boli poverené
vedením štátnych zoznamov kultúrnych pamiatok
v zmysle vyhlášky Povereníctva školstva a kultúry
č. 250/59.

3

Išlo o náhrobky z Ondrejského cintorína
a z Cintorína pri Kozej bráne. Spis Hnuteľné pamiatky,
1982 – 85. Neskôr boli preradené do zoznamu
nehnuteľných pamiatok, pretože pod pojmom
hnuteľné kultúrne pamiatky sa rozumeli pamiatky,
„ktoré nie sú spojené so zemou pevným základom“
a sú „iným hmotným majetkom“ v zmysle par. 4
vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 152/1976
Zb. a smerníc Ministerstva kultúry SSR (Zvesti
MŠ a MK SSR, roč. 1974, zošit 3, čl. IV., ods. 3).
Metodické pokyny, 1978. MÚOP v Bratislave, spisová
agenda.
4

Niekde uvádzaný ako 340/80. Pretože považujeme
tento metodický pokyn za zaujímavý, vkladáme ho
(v mierne skrátenej verzii) do príspevku v takom
znení, ako sa zachoval v spisovej agende MÚOPu.
Spresnený bol potom ešte v pokyne Organizácia
pamiatkovej starostlivosti o vybrané hnuteľné pamiatky
zapísané v štátnom zozname za brannej pohotovosti
štátu (SÚPSOP) 18. 1. 1982. MÚOP v Bratislave,
spisová agenda.

Predmetom činnosti novovzniknutej Mestskej správy pamiatkovej
starostlivosti v Bratislave (MSPS) boli
aj hnuteľné kultúrne pamiatky – významný segment pamiatkového fondu
a kultúrneho dedičstva mesta. Odborní
pracovníci, ktorých náplňou práce
bola agenda hnuteľných kultúrnych
pamiatok, boli súčasťou oddelenia
dokumentácie a evidencie pamiatok.
Pri vzniku MSPS, v roku 1968,
bolo na území mesta evidovaných 750
hnuteľných pamiatok (KP).
V pamiatkových objektoch neexistovali žiadne doklady, podľa ktorých
bolo možné hnuteľné pamiatky evidovať, identifikovať a kontrolovať, preto
Ministerstvo kultúry SSR poverilo
Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (SÚPSOP)
v roku 1977 zaviesť do pamiatkových
objektov Inventárne zoznamy hnuteľných kultúrnych pamiatok zapísaných v štátnom zozname. Inventárne
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zoznamy mali vyhotoviť Krajské strediská SÚPSOPu po vykonaní fyzickej
inventarizácie pamiatok v jednotlivých
objektoch, na území mesta Bratislavy
mala inventárne zoznamy vyhotoviť
MSPS. Inventárne zoznamy mali byť
podpísané správcom pamiatok, zástupcom odboru kultúry príslušného
okresného národného výboru (ONV)
a tak uvedené do platnosti. Jeden
exemplár inventárnych zoznamov mal
byť uložený v danom objekte, jeden
u správcu objektu, jeden na odbore
kultúry ONV, resp. na okresnej pamiatkovej správe a originál na krajskom
stredisku. Inventárny zoznam mal
obsahovať najdôležitejšie identifikačné údaje o pamiatkach a na rube
krátke pokyny pre správcov pamiatok.
Zoznam pozostával z pevnej viazanej
matriky, z evidenčných listov a zo
zbierky príloh, správca bol povinný ho
uchovávať v pevnom obale z PCV.1
Do starostlivosti o hnuteľné (ale
aj nehnuteľné) KP bola zapojená
aj MSPS, neskôr MSPSOP; zoznam hnuteľných pamiatok mesta
MSPSOP po dohode so zástupcami
SÚPSOPu a Krajského strediska
SÚPSOPu viedla samostatne od roku
1979.2 Na základe tejto skutočnosti sa
mala podľa harmonogramu a metodických pokynov SÚPSOPu v roku 1979
(a pravidelne) vykonávať v Bratislave
fyzická inventúra hnuteľných kultúrnych pamiatok, ktorou odbor kultúry
NVB poveril MSPSOP v Bratislave.
Revízie hnuteľných kultúrnych pamiatok sa konali za účasti odborného
pracovníka MSPSOP, správcu alebo
vlastníka objektu a okresného konzervátora, či pamiatkového inšpektora.

V roku 1978 po revízii hnuteľných
pamiatok prevzalo Mestské múzeum
v Bratislave (dnes Múzeum mesta
Bratislavy) do svojich zbierok 477 pamiatok, v roku 1980 bolo do zoznamu
hnuteľných pamiatok zapísaných
ďalších 94 predmetov.3
V 80. rokoch 20. storočia sa riešila
predovšetkým ochrana hnuteľných
kultúrnych pamiatok v prípade vojnového konfliktu a otázka ochrany
hnuteľných kultúrnych pamiatok pred
krádežami.
Do konca roka 1981 mala
MSPSOP zabezpečiť vyriešenie
sporných prípadov v inventárnych
zoznamoch hnuteľných pamiatok a na
základe smernice Ministerstva kultúry
SSR č. 0587/79 o zabezpečení vybraných hnuteľných pamiatok za brannej
povinnosti štátu vypracovať zoznam
prednostne chránených pamiatok
v prípade vojny a zabezpečiť ochranu
pamiatok na území mesta podľa
Metodických pokynov SÚPSOPu
č. 040/804 pre zabezpečenie ochrany
vybraných hnuteľných pamiatok reg.
v zozname kult. pamiatok za brannej
pohotovosti štátu, ktoré obsahovali
tieto body:
1.  O ochranu pamiatok je povinný starať sa a zabezpečovať ju vlastník,
správca, resp. užívateľ.
2.  Odbornú pomoc vlastníkovi poskytujú odborné organizácie pamiatkovej starostlivosti, SÚPSOP, na
území mesta Bratislavy MSPSOP
a aj národné výbory.
3.  Spôsob ochrany vybraných pamiatok sa mal zabezpečiť podľa predpokladaného ohrozenia miesta:
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a)  miesta ohrozené: kategória „z“
– zvlášť ohrozené miesta reprezentovali I. kategóriu ohrozenia;
kategóriu „a“ predstavovali vodné
diela, kde bolo potrebné počítať
s nebezpečím záplavy po celom
dolnom toku od vodného diela.
b)  miesta menej ohrozené – predstavovali II. a III. kategóriu
ohrozenia.
Kategorizáciu priestorov, ako
aj pamiatok mala evidovať Rada
obrany Obvodného národného výboru
a Národná verejná bezpečnosť.
Podľa tohto metodického pokynu
za brannej pohotovosti štátu bolo
možné chrániť pamiatky:

C
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– v miestach ohrozených, teda na
mieste (priamo v objektoch ich
mierového uloženia) v úkryte,
ktorý poskytol bezpečnejšiu
ochranu, alebo odvozom do úkrytu
na menej ohrozenom mieste;
– v miestach menej ohrozených
priamo v objekte ich mierového
uloženia, alebo v bezpečnom
úkryte.

5

Napríklad sklad baliaceho papiera, čistiaceho a údržbárskeho materiálu a protipožiarnych
prostriedkov.

6

Pre plastiku a tabuľové maľby boli na balenie určené, odporúčané, molitanom vyložené debny (drevitá
vlna), obrazy mali byť prekryté papierom a na okrajoch opatrené molitanovými prúžkami proti obtieraniu.
Debny, krabice a zväzky pamiatok mali byť označené
ochranným znakom dohovoru, ako aj číslami štátneho
zoznamu pamiatok.

Bola prijatá zásada, že pamiatky
z menej ohrozených miest sa nikdy
neodvážajú do iných priestorov. Ich
ochrana sa mala zabezpečiť na mieste.
Úlohou správcov pamiatok bolo
chrániť pevne zabudované pamiatky,
napr. kamenné pastofóriá, kazateľnice,
oltáre a pod. na mieste obmurovaním,
výstavbou ochranného debnenia, obložením pieskovými vrecami. U väčších
oltárov bolo možné použiť viacero
spôsobov ochrany. U väčších celkov
sa záchranné práce mali začínať od
najvzácnejších. V prípade, že by sa
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plánovaný odvoz z ohrozeného miesta
nemohol uskutočniť, bolo potrebné
ihneď zabezpečiť ochranu pamiatok
provizórne na mieste – potom ich
odviesť. Vlastníci, správcovia a užívatelia boli povinní chrániť aj nevybrané
(do zoznamu nezaradené) pamiatky.
Údržbu vybraných pamiatok na mieste
v objekte ako i v úkryte mal naďalej zabezpečovať vlastník pamiatky,
správca, resp. užívateľ na vlastné
náklady.
Za úkryty pre hnuteľné pamiatky
sa mali zvoliť také budovy, ktoré
neboli v blízkosti vojenských areálov (letisko, stanica, továreň, most,
križovatka). Výhodnejšie boli úkryty
v radovej zástavbe, 1- až 2-podlažné,
prístupné z dvoch strán a so suchými
priestormi. Na úschovu pamiatok bolo
potrebné pripraviť väčší počet menších priestorov pre jednotlivé druhy,
ako aj pomocné priestory.5
V úkrytoch bolo potrebné okamžite
započať s prípravnými a zabezpečovacími prácami. Boli to najmä: statické
zabezpečenie úkrytu, fyzická ochrana
(mreže, zámky, kľúče, oplechované
vstupné dvere, vyhotovenie doskových výplní okien), vybavenie úkrytu
podľa civilnej ochrany, vybavenie
úkrytu protipožiarnymi prostriedkami,
debnami, podstavcami, stojanmi, prostriedkami na údržbu pozostávajúcu
z prostriedkov na bežné upratovanie,
ošetrenie, reštaurovanie. Rovnako sa
požadovalo zabezpečiť v úkrytoch
klimatizáciu a ochranu proti zamoreniu biologickými chemickými látkami,
teplotu, temperovanie, čistenie úkrytu
a stanoviť strážcu úkrytu.
Zodpovední odborní pracovníci
mali zabezpečiť odbornú bezpeč-

nostnú dokumentáciu, ktorá spočívala
vo fotodokumentácii, popise pamiatok a v inej potrebnej dokumentácii
podľa uváženia. Výsledkom mal byť
zoznam vybraných pamiatok vypracovaný MSPSOP, vyhotovený v štyroch
exemplároch. Vybrané pamiatky mali
byť označené číslom štátneho zoznamu hnuteľných pamiatok.
Odborný pracovník mal riadiť demontáž pamiatok, pričom mal vypracovať metodický pokyn, ktorý obsahoval aj pokyny na balenie a vhodný
ochranný baliaci materiál.6 Použité
dopravné prostriedky na prevoz pamiatok a spôsob naloženia a prevozu
stanovoval konkrétny plán ochrany.
Praktickú ochranu, ale aj vrátenie
na pôvodné miesto mala zabezpečiť
vytvorená skupina pracovníkov na
ochranu vybraných hnuteľných pamiatok, pričlenená k odboru kultúry NVB,
pričom výber konkrétnych pamiatok
chránených v prípade brannej pohotovosti na území mesta mal na starosti
odborný pracovník MSPSOP spolu
s cirkevným tajomníkom.
Druhá línia činnosti smerovala
k zabezpečeniu ochrany hnuteľných pamiatok pred krádežami.
Legislatívnym rámcom tejto činnosti
bolo Opatrenie Ministerstva vnútra
SSR č. p. OCH-129/80 na odstránenie závad, ktoré ohrozujú bezpečnosť
hnuteľných pamiatok. Komisia mesta
zložená v pracovníkov odboru kultúry
NVB – cirkevný referát a Mestskej
správy Verejnej bezpečnosti Bratislavy
navrhla zabezpečiť fyzickú ochranu
objektov omrežovaním a inštalovaním elektrickej zabezpečovacej
signalizácie, s umiestnením signalizácie u správcu objektu a pri osobitne
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7

To sa prakticky nerealizovalo.

8

MÚOP v Bratislave, spisová agenda, Zabezpečenie
hnuteľných pamiatok, rok 1982.

9

V komisii malo zastúpenie aj Ministerstvo vnútra
SSR, odbor kultúry NVB a MSPSOP. Spis Hnuteľné
pamiatky. Správa k predbežnému návrhu hnuteľných
pamiatok na špeciálnu ochranu.
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10

V roku 1981 sa mal napr. uskutočniť prieskum
v kostoloch v pripojených obciach, v Kostole
Najsvätejšej Trojice na Žižkovej ulici či v Kostole sv.
Mikuláša v Podhradí.
11

Dôvodom bola zrejme ľahšia spätná identifikácia
predmetu.
12

MSPSOP vyvíjala snahu doplniť štátny zoznam
hnuteľných pamiatok o pamiatkové predmety významné z hľadiska umelecko-historického s odôvodnením: „Z kultúrnospoločenského hľadiska tvoria
tieto pamiatky výtvarného a úžitkového umenia, ktoré
sú najvýraznejšími nositeľkami polyfunkčnosti umenia
a umeleckých diel i dokladmi tvorivých schopností
a nadania pracujúceho ľudu v našej socialistickej
spoločnosti, súčasť kultúrneho bohatstva širokých
vrstiev obyvateľstva. Podľa odst. 2 zák. 7/1958 SNR
zapisujú sa do štátnych zoznamov hnuteľných pamiatok významné hnuteľné pamiatky na území kraja (mesta
Bratislavy) pokiaľ nie sú uložené v múzeách, galériách
alebo iných podobných ústavoch.“ MÚOP v Bratislave,
spisová agenda. Hnuteľné pamiatky 1982 – 1985.
13

HAJDIN, Š.: Ochrana a obnova pamiatok
v Bratislave. Pamiatky a príroda Bratislavy 7.
Zborník MSPSOP v Bratislave. Príroda pre MSPSOP
v Bratislave, 1982, s. 23.
14

15

Spis Hnuteľné pamiatky, 1982 – 1985.

Zákon o štátnej pamiatkovej starostlivosti v par. 7
o evidencii pamiatok zavádza Ústredný zoznam kultúrnych pamiatok SSR (ďalej ústredný zoznam), ktorý
vedie Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti (ŠÚPS).
Ústredný zoznam nadobudne účinnosť nadobudnutím
účinnosti zákona SNR č. 27/1987 o štátnej pamiatkovej
starostlivosti a príslušného vykonávacieho predpisu
dňom 1. 1. 1988. ŠÚPS Bratislava, Metodika a harmonogram činnosti na dopracovanie a aktualizáciu
štátnych zoznamov hnuteľných kultúrnych pamiatok
v zmysle Opatrení k uzneseniu Predsedníctva vlády
SSR č. 10/1984. Autor A. Frický, Bratislava, apríl
1987. MÚOP v Bratislave, Hnuteľné pamiatky, spisová
agenda.

vytypovaných predmetoch s umiestnením signalizácie na pracovisku mestskej Verejnej bezpečnosti.7 Komisia
zároveň poverila MSPSOP, vzhľadom
na výraznú kultúrno-historickú hodnotu niektorých predmetov zapísaných
v štátnom zozname, vypracovať súpis
najcennejších hnuteľných pamiatok.
Súpis vytypovaných najcennejších
hnuteľných pamiatok v objektoch mali
predložiť na posúdenie odboru kultúry
NVB v termíne do 30. januára 1981.8
Zároveň komisia v roku 1980 vykonala kontrolu zabezpečenia hnuteľných kultúrnych pamiatok zapísaných
v štátnom zozname, nachádzajúcich
sa v cirkevných objektoch Bratislavy 9
a vypracovala zoznam hnuteľných
pamiatok navrhnutých na špeciálnu
ochranu. Súpis obsahoval hlavne drobnejšie, pomerne ľahko a jednoducho
prenosné predmety, ktoré si vzhľadom
na svoju značnú hodnotu vyžadovali
zvláštnu ochranu pred poškodením
a odcudzením. V súpise boli len predmety zapísané v štátnom zozname,
počítalo sa s postupným doplnením
zoznamu o ďalšie umelecko-historicky
cenné predmety.10
Súčasťou tejto úlohy bolo aj navrhnutie spôsobu a formy fyzického označenia vytypovaných pamiatkových
predmetov s cieľom ich ochrany. Na
základe odbornej konzultácie s vtedajším Mestským múzeom, Galériou
mesta Bratislavy a SÚPSOPom
a zohľadňujúc návrhy odboru kultúry
NVB, ako aj návrhy pracovníkov
MSPSOP, sa dohodlo na niekoľkých
variantoch označenia hnuteľných
pamiatok:11
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a) označenie štítkovou formou
a zaplombovaním (vhodné pre pamiatky z textilných materiálov);
b) označenie olejovou farbou a lakovou vrstvou (vhodné pre pamiatky,
ktoré sú celé alebo čiastočne zhotovené z dreva);
c) opuncovanie priamo do predmetu (vhodné pre pamiatky z kovov).

zápis do štátneho zoznamu.12 V roku
1982 bolo na území mesta vyhlásených 467 hnuteľných kultúrnych
pamiatok.13
Proces vyhlasovania prebiehal
nasledovne: po vypracovaní návrhu
bol tento predložený na pripomienkovanie a odsúhlasenie odborom
NVB – odboru územného plánovania,
miestneho hospodárstva a odboru dopravy, Obvodnému národnému výboru
V texte označenia navrhli uviesť
Bratislava I, ŠÚPSOPu, vedeckej rade
značku mesta Bratislavy formou
MSPSOP a Pamiatkovej komisii NVB.
mestského znaku a evidenčné číslo
Upovedomení boli aj vlastníci predpamiatky. Uvedené informácie bolo
metov. Po získaní vyjadrení sa návrh
možné doplniť ešte skratkou označeprostredníctvom nadriadeného ornia materiálu (T – textil, D – drevo,
gánu, ktorým bol odbor kultúry NVB,
K – kov, M – maľba), obrazy maposlal na prerokovanie a schválenie
ľované na plátne sa navrhlo označiť
Rade NVB. Po schválení bol predjedine na rám.
met MSPSOP zapísaný do zoznamu
Pri výbere spôsobu označenia sa
malo dbať na minimálny zásah do pa- pamiatok a listom boli jednotliví
miatky s uvedením stručného a výstiž- majitelia a inštitúcie upovedomení
o zapísaní.14
ného textu. Navrhované typy označeV roku 1984 sa na úseku evidencie
nia sa mali vykonávať jednotne pre
jednotlivé druhy pamiatok odbornými kultúrnych pamiatok na Slovensku
pracovníkmi organizácií oprávnenými prijalo uznesenie Predsedníctva
vlády SSR č. 10/1984 k správe o výna takúto činnosť, pričom vlastník
sledkoch previerky ochrany kultúr(správca, užívateľ) pamiatok bol
povinný, okrem zabezpečenia ochrany nych pamiatok, ktoré uložilo krajským národným výborom a NV hl.
s využitím všetkých bezpečnostných
mesta SSR Bratislavy v spolupráci
opatrení, sprístupniť pamiatky na
s Ministerstvom kultúry SSR zabezvýkon ochrany.
pečiť dopracovanie a aktualizáciu
V roku 1982 vykonali pracovštátnych zoznamov nehnuteľných
níčky MSPSOP umelecko-historický
a hnuteľných kultúrnych pamiatok.15
prieskum v 18 sakrálnych objektoch
Dopracovaním a aktualizáciou štátBratislavy, ktorých hnuteľný inventár
nych zoznamov Ministerstvo kultúry
nebol doteraz evidovaný v zozname
SSR poverilo Štátny ústav pamiatMSPSOP a žiadny hnuteľný predmet
z týchto cirkevných objektov nebol za- kovej starostlivosti (ŠÚPS), jednotpísaný do štátneho zoznamu. MSPSOP livé krajské národné výbory, krajské
ústavy štátnej pamiatkovej starostv Bratislave pripravila preto návrh 30
livosti a ochrany prírody, NV mesta
hnuteľných predmetov na
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C

Titulná a prvá strana Registra štátneho
zoznamu hnuteľných pamiatok v Bratislave.
MÚOP v Bratislave, oddelenie dokumentácie.
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Ukážka listu: Oznámenie o krádeži kultúrnej
pamiatky z Ondrejského cintorína. MÚOP
v Bratislave, spisová agenda, Hnuteľné
pamiatky.
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ŠÚPS Bratislava, Metodika a harmonogram činností, A. Frický, 1987. MÚOP v Bratislave, Hnuteľné
pamiatky, spisová agenda.
17

Evidenciu pamiatok upravovala vyhláška
Povereníctva školstva a kultúry č. 250/59 o evidencii
pamiatok, ktorá platila v tej dobe.
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Napríklad doplniť chýbajúce údaje, ako napr. rozmery, počty kusov a súborov pamiatok. Zo záznamov hnuteľných pamiatok vyradiť omylom zapísané
nástenné maľby, architektonické články tvoriace súčasť architektúry, dva razy zapísané pamiatky a pod.
Rozpísať sústavy rôznych pamiatok zapísaných pod
jedným evidenčným číslom, napr. jednotné interiéry
kultových objektov (oltáre, kazateľnice, krstiteľnica,
lavice) a pod. Pri spresnení odborných popisov na
evidenčných listoch bolo potrebné doplniť, resp.
spresniť najmä najzákladnejšie identifikačné a odborné
údaje, ako bol počet kusov u súborných pamiatok
(napr. lavice), autora, signatúru, datovanie, výrobné
značenie, punc a pod. Dôležité bolo aj spresnenie
umiestnenia pamiatky v pamiatkovom objekte alebo
z bezpečnostných dôvodov na inom mieste (na farskom úrade). Požadovalo sa uviesť, či sa na pamiatke
vyskytuje dedikačný nápis a kde, aký je technický
stav pamiatky, najmä keď je zlý, prípadne až havarijný
a navrhnúť opatrenia na zlepšenie stavu. V prípade
potreby navrhnúť spôsob vhodnejšieho využitia a kultúrnospoločenského sprístupnenia. Doplniť údaje
o reštaurovaní, uviesť údaje o zápise pamiatky do
štátneho zoznamu, o eventuálnom zrušení ochrany,
o premiestnení, o opravách omylov a pod. s uvedením
príslušného rozhodnutia, dokladu, záznamu a pod.
ŠÚPS Bratislava, Metodika a harmonogram činností,
A. Frický, 1987. MÚOP v Bratislave, Hnuteľné pamiatky, spisová agenda.
19

Ustanovený v zmysle smernice Ministerstva kultúry SSR č. 2506/84-31. ŠÚPS Bratislava, Metodika
a harmonogram činností, A. Frický, 1987. MÚOP
v Bratislave, Hnuteľné pamiatky, spisová agenda.
20

V ostatných prípadoch bolo možné riešiť veci aj
písomnou otázkou adresovanou na správcu pamiatok,
ktorý mohol písomne potvrdiť existenciu v objekte evidovaných pamiatok, ich počet, rozmery, zmeny stavu
a pod. ŠÚPS Bratislava, Metodika a harmonogram
činností, A. Frický, 1987. MÚOP v Bratislave, Hnuteľné
pamiatky, spisová agenda.
21

MÚOP v Bratislave, Hnuteľné pamiatky, spisová
agenda.
22

Vlastník, resp. správca častokrát nevedel presne
určiť, opísať, ako odcudzený predmet vyzerá.
23

Identifikačný list obsahoval nasledovné kolónky: >>

Bratislavy a MSPSOP v Bratislave.
Cieľom bolo dopracovať a aktualizovať štátne zoznamy hnuteľných (a samozrejme, aj nehnuteľných) pamiatok,
zabezpečiť aktualizáciu lokalitných,
vlastníckych a identifikačných údajov na evidenčných listoch pamiatok.
Plánom bolo spracovať (či dopracovať?) slovník unifikovaných názvov
hnuteľných pamiatok zapísaných
v ústrednom zozname a zabezpečiť
jeho publikovanie. Dvakrát ročne sa
mala vykonať kontrola stavu štátnych zoznamov hnuteľných pamiatok
a plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia č. 10/84 a podať písomnú správu
ministerstvu kultúry.16
ŠÚPS v Bratislave mal prebrať od
svojich krajských ústavov a MSPSOP
v Bratislave štátne zoznamy hnuteľných pamiatok do ústredného
zoznamu, pričom krajské ústavy
a MSPSOP Bratislava mali za metodickej pomoci ŠÚPSu pokračovať
v dopracovaní a aktualizácii štátnych
zoznamov hnuteľných pamiatok
nasledovným spôsobom: vyhotoviť
chýbajúce evidenčné listy pamiatok
zapísaných v štátnych zoznamoch
a opatriť ich identifikačnými fotografiami, pričom jeden súbor mali zaslať
do ústrednej evidencie ŠÚPSu.
Zároveň sa požadovalo za účasti
odborov kultúry príslušných národných výborov a ŠÚPSu doriešiť
sporné prípady v štátnych zoznamoch
i na inventárnych zoznamoch hnuteľných pamiatok. Išlo predovšetkým
o odcudzené, zaniknuté a premiestnené pamiatky, o zrušenú ochranu,
zmeny stavu, omyly a pod.17 Na
základe terénnych obhliadok sa mali
doplniť na evidenčné listy všetky
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nové údaje a zmeny a tieto sa mali
aktualizovať k 30. júnu 1989, a k 31.
decembru 1989 odovzdať do ústredného zoznamu dopracované a aktualizované štátne zoznamy hnuteľných
pamiatok.18
Za účelom získania aktuálnych
údajov bolo nutné opätovne realizovať
previerku stavu hnuteľných pamiatok
v pamiatkových objektoch v teréne
spolu s odbormi kultúry príslušných
národných výborov.
Previerku stavu hnuteľných kultúrnych pamiatok na území Bratislavy
vykonalo MSPSOP Bratislava.
Previerku mal riadiť inšpektor kultúry pre ochranu pamiatok,19 pokiaľ
išlo o pamiatky v kostoloch, mal sa
jej zúčastniť aj tajomník ONV pre
veci cirkevné, príp. podľa potreby aj
pracovníci okresnej zložky Výboru
ľudovej kontroly a správca kostola.
Previerku pamiatok v teréne bolo
potrebné vykonať bezpodmienečne
komisionálne a osobne v tých pamiatkových objektoch, v ktorých sa nachádzal väčší počet a vzácne hnuteľné
pamiatky.20 Za MSPSOP Bratislava
mal túto previerku vykonať jeden historik umenia, resp. odborný pracovník
a jeden dokumentačno-administratívny
pracovník pre doplňovanie údajov na
evidenčných listoch.
V roku 1989 sa počet pamiatok pre
vzatých Mestským múzeom v Brati
slave zvýšil na 552 ks, v roku 1989
bolo v Bratislave zapísaných 907 ks
hnuteľných pamiatok.
90. roky 20. storočia opäť priniesli
problém početných krádeží, hlavne
v cirkevných objektoch. Ministerstvo
kultúry SR požiadalo MÚOP v Bra
tislave o spoluprácu v roku 1993 pri

riešení dvoch okruhov základných
problémov ochrany hnuteľných
kultúrnych pamiatok na území mesta:
vytypovanie cirkevných objektov
s najakútnejšou potrebou zavedenia
elektronickej zabezpečovacej signalizácie a uskutočnenie celoplošnej
evidencie hodnotných hnuteľných
predmetov.21
Vzhľadom na pomerne veľký
personálny pohyb správcov farností
nastal častokrát problém identifikácie (presnejšieho popisu) odcudzeného predmetu.22 Preto Pamiatkový
ústav v spolupráci s Ministerstvom
vnútra SR pristúpil opätovne k mapovaniu pamiatkovo hodnotných predmetov v objektoch bez ohľadu na to,
či boli zapísané v Ústrednom zozname
kultúrnych pamiatok, alebo nie. Úloha
mala názov Celoplošná fotodokumentácia umelecko-historických hodnotných súčastí cirkevného mobiliáru.
Výber predmetov zaradených do
zoznamu hodnotných bol na uvážení
odborného pracovníka. Pretože išlo
o veľký počet predmetov, hlavne vo
veľkých objektoch, bol spracovaný
Identifikačný list hnuteľnosti s fotografiou a s požiadavkou na vyplnenie
základných identifikačných údajov
bez podrobnejšieho popisu.23 Jeden
exemplár identifikačných listov zostal
v odbornej organizácii, jeden dostal
vlastník či správca objektu. Na území
mesta Bratislava realizoval túto úlohu
v roku 1995 MÚOP v Bratislave
a takto boli spracované predmety
vo všetkých sakrálnych objektoch,
v ktorých sa pamiatkovo hodnotné
predmety nachádzali alebo predpokladali. Fotografické práce zabezpečoval
Policajný zbor SR.
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24
Za informáciu ďakujem Pamiatkovému úradu SR
Bratislava.
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obec, okres, objekt, ČÚZKP objektu, názov predmetu,
ČÚZKP predmetu, umiestnenie, rozmery, materiál,
datovanie, autor (signatúra, značka), poznámka. Vedľa
fotografie bolo číslo negatívu, ktoré sa napísalo aj na
samotný negatív.

Od roku 1996, keď Ministerstvo
kultúry SR odobralo MÚOPu
v Bratislave kompetencie na vypracovávanie odborných stanovísk pre
štátnu správu, MÚOP v rámci dohôd
o spolupráci s Pamiatkovým úradom
SR vypracúva pravidelnú aktualizáciu
a doplnenie Ústredného zoznamu hnuteľných pamiatok Slovenska o pamiatkovo hodnotné hnuteľné predmety,
ktoré sa nachádzajú na území mesta
Bratislava.
Ku dňu 26. novembra 2018 bolo
na území mesta Bratislava zapísaných
v ÚZPF 414 hnuteľných kultúrnych
pamiatok, ktoré tvorí 1059 pamiatkových predmetov.24

Primaciálny palác v Bratislave, lavica s erbom
mesta. Archív PÚ SR Bratislava.
Foto: P. Fratrič.
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Primaciálny palác v Bratislave, Kaplnka
sv. Ladislava, hlavný oltár. Archív PÚ SR
Bratislava. Foto: P. Fratrič.
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Pomníková a pamätníková tvorba

Abstrakt Pomníky a pamätníky,
ale aj výtvarné diela ako významné
dokumenty historických udalostí nám
pripomínajú mimoriadne osobnosti
a dejinné udalosti, sú súčasťou verejného priestoru nášho mesta, ktorý determinujú a dotvárajú. Tak ako v minulosti, aj dnes sú pre verejný priestor
veľmi dôležité, sú jeho „poznávacím
znamením“, predmetom záujmu
turistov, návštevníkov mesta. Ochrana
už existujúcich, ako aj podpora tvorby
nových, musí byť v záujme každej
mestskej samosprávy.

Pomník Víťazstva. Autor: J. Kostka, 1946.
Foto: Karlíková, 1975.
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Pomníky a pamätníky, ako významné dokumenty historických udalostí, nám
pripomínajú mimoriadne osobnosti a dejinné udalosti. Sú súčasťou verejného
priestoru nášho mesta, ktorý determinujú a dotvárajú.
Mesto a jeho vedenie pristupovalo k inštalácii rôznych nových pomníkov či
pamätníkov vždy veľmi zodpovedne. V minulosti išlo najmä o sakrálne diela,
pripomienky dejinných udalostí (morové stĺpy, stĺpy – súsošia zasvätené rozličným svätým). Veľký nástup pomníkovej tvorby zaznamenávame v spojení s vojenskými konfliktmi svetového rozsahu (prvá a druhá svetová vojna). Pomníky
pripomínajúce obete prvej svetovej vojny nachádzame dnes vo všetkých obciach Veľkej Bratislavy, vo všetkých mestských častiach.
Rovnako v tejto oblasti zarezonovala aj druhá svetová vojna, veď Pomník
Víťazstva (autor Jozef Kostka) pred bratislavskou Redutou bol odhalený už
v roku 1950. Popri drobnejších sochárskych dielach má Bratislava aj monumentálny pamätník oslobodenia mesta Červenou armádou – Slavín, ktorý dominuje
nášmu mestu už takmer 60 rokov.
Vzhľadom na to, že Bratislava je hlavné mesto krajiny, musela v minulosti,
ako aj dnes, pri výbere pamätníkov a pomníkov prihliadať nielen na lokálne historické udalosti, ale reflektovať aj udalosti a osobnosti celonárodného, celoštátneho významu. Z dnešného pohľadu pozitívne vychádzajú pamätníky, pomníky
a pamätné tabule viažuce sa k osobnostiam, ktoré spája národnouvedomovacie
hnutie „meruôsmych“ rokov – štúrovci a ich generácia. Tieto pamätníky zostali
súčasťou nášho verejného priestoru, je potrebné ich udržiavať, chrániť. Iný osud
stihol pamätníky a pomníky, ktoré priamo vychádzali z ideológie Komunistickej
strany Slovenska (KSS), ako vládnucej strany v socialistickom Československu.
Oslava revolučných tradícií, dejín KSČ, medzinárodného revolučného robotníckeho hnutia, výrazných osobností a zakladateľov komunistických strán, boli
dôležitou líniou pri prijímaní materiálov, ktoré určovali koncepciu výstavby
pomníkov a pamätníkov v časoch socializmu v Bratislave.
Po vzniku MSPSOP v roku 1968 prešla kompetencia starostlivosti o pomníky,
pamätníky aj pamätné tabule do jej rúk, pretože táto organizácia mala aj investorské oddelenie, cez ňu bola financovaná aj tvorba a realizácia nových pomníkov
podľa vopred stanoveného plánu. Namiesto obyčajného výpočtu artefaktov, realizovaných v období fungovania MSPSOP, je namieste uviesť autentický výňatok
z článku vtedajšieho námestníka riaditeľa L. Retzera, v ktorom hodnotí úspechy
organizácie v oblasti pomníkovej tvorby od roku 1968 do roku 1988:
„K rozvoju pamätníkovej tvorby došlo vlastne až v období socialistickej
výstavby mesta. Popri drobných architektúrach a menších sochárskych dielach,
ako sú napríklad pamätník Sovietskej armády na Námestí 1. mája, Sovietskom
(Floriánskom) námestí, v Slávičom údolí, pamätné tabule napríklad na Moste
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Červenej armády (Starý most), pomník
Víťazstva v parčíku pred Redutou, míľniky označujúce postup osloboditeľov
na okrajoch mesta, začali sa budovať
veľkolepé urbanisticko-architektonické
a architektonicko-sochárske diela.
Nesporne k najvýznamnejším patrí
pamätník vďaky na Slavíne, vyhlásený v roku 1961 za národnú kultúrnu
pamiatku. V Bratislave máme päť
národných kultúrnych pamiatok.
V nedávnej minulosti vznikali a aj
dnes budujeme rozsahom menšie diela,
výtvarne však pôsobivé a ideovo závažné pomníky, sochy, busty a pamätné
tabule, ktoré dotvárajú historickú a súčasnú Bratislavu. Významne dotvárajú
a obohacujú priestory mesta pomník
Slovenského národného povstania na
rovnomennom námestí, dielo národného umelca Jána Kulicha a súsošie
Klementa Gottwalda tiež na rovnomennom námestí (Nám. slobody), dielo
národného umelca Tibora Bártfaya
(Bartfay), pomník Milicionára na
Račianskom nám., dielo Jána Kulicha,
pomník Ľudovíta Štúra na rovnomennom námestí, dielo Tibora Bártfaya,
pomník Karola Šmidkeho na rovnomennej ulici (Ružinovská), dielo Vojtecha Remeňa a Ferdinanda Milučkého,
plastika národného umelca Ladislava
Snopeka na Partizánskej lúke, pomník
národného umelca Andreja Bagara
v parčíku na Hviezdoslavovom námestí
od akad. soch. Ferdinanda Bollu,
socha Martina Kukučína v Medickej
záhrade a ďalšie.
V súčasnosti je v hlavnom meste
SSR Bratislave viac ako 200 pomníkov,
sôch, búst a pamätných tabúľ, ktoré sú
venované revolučným tradíciám mesta,
dejinám KSČ, protifašistického zápasu

slovenského národa, oslobodeniu
mesta, víťazstvu pracujúceho ľudu vo
februári 1948, významným historickým
udalostiam a osobnostiam Bratislavy.
Treba kriticky priznať, že v posledných 4 – 5 rokoch sme zaznamenali pokles prírastkov diel pomníkovej tvorby
v meste. Výrazne boli zvýšené náklady
na realizáciu diel, oneskorila sa autorská projektová a realizačná príprava,
menili sa názory na miesto osadenia
diela, oneskorovalo sa urbanisticko-architektonické riešenie a dopracovanie predpokladaného priestoru
osadenia diela. Viazla projektová
pripravenosť a potom aj stavebná
dokončenosť, chýbala ucelenejšia koncepcia tejto významnej činnosti.
Vychádzajúc z týchto skutočností
uložila rada Národného výboru
hlavného mesta SSR Bratislavy
spracovať ‚Výhľadovú koncepciu
pamätníkovej tvorby v Bratislave do
roku 2020.‘ Materiál schválila rada
NVB v auguste 1985. Napriek schválenej koncepcii aj v Predsedníctve
Mestského výboru KSS v Bratislave
nepodarilo sa nám zrealizovať niektoré diela, ktoré komisie posúdili ako
výtvarne nevhodné a nedoriešené. Ide
najmä o pomník Jána Kollára, pamätnú tabuľu Juraja Dimitrova, sochu
Partizána na rovnomennej lúke, ktorá
má dotvoriť tento prírodný priestor.
Keď rekapitulujeme pomníkovú
a pamätníkovú tvorbu v rokoch 1976
až 1985, konštatujeme aj napriek
uvedeným nedostatkom, že mesto bolo
obohatené o nasledovné diela:
Pamätná tabuľa Jankovi Borodáčovi,
odhalená roku 1979
Pamätník Družby Bratislava – Kyjev,
odhalený roku 1979
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Pamätná tabuľa podpísania Vianočnej
dohody, odhalená roku 1983
Pomník Marka Čulena, odhalený roku
1978
Pamätná tabuľa porady z 3. 8. 1968,
odhalená roku 1978
Pomník Družby Bratislava – Kyjev,
odhalený roku 1977
Pomník Martina Benku, odhalený roku
1978
Pamätná tabuľa Čsl.-sov. priateľstva,
odhalená roku 1978
Pamätná tabuľa Eugena Gudernu,
odhalená roku 1981
Pamätná tabuľa Deklarácie robotníckych strán v Bratislave, odhalená
roku 1978
Pomník Jána Hollého, odhalený roku
1981
Pamätník Družby Bratislava – Kyjev
v parku kaštieľa v Rusovciach,
odhalený roku 1979
Pomník Karola Šmidkeho, odhalený
roku 1979
Pamätná tabuľa Laca Novomeského,
odhalená roku 1976
Pamätná tabuľa I. Vazova, odhalená
roku 1978.
V rokoch 8. päťročného plánu sme
pripravili realizáciu diel, ktoré neboli
zaradené v pôvodnej koncepcii pamätníkovej tvorby. Pre rozličné prekážky
nebolo realizované dielo národného
umelca Tibora Bártfaya Život proti
vojne, ktoré autor daroval mestu v hodnote 850 000 Kčs. Predpokladáme, po
prerokovaní prekážok, že dielo bude
odovzdané verejnosti roku 1988.
Osobitný význam pre naše národy
bude mať odovzdanie pomníka Česko
slovenskej štátnosti v priestore pred
budovou Slovenského národného

múzea na Vajanského nábreží. Ide
o dielo profesora Bohumila Kafku
z roku 1936, ktoré bolo pôvodne
súčasťou pomníka Milana Rastislava
Štefánika na dnešnom Štúrovom
námestí. Pomník Československej
štátnosti bude slávnostným spôsobom
odhalený pri príležitosti 70. výročia
vzniku Československej republiky dňa
24. októbra 1988.
24. marca 1988 bola slávnostne
odhalená náhrobná plastika národnému umelcovi Jánovi Mudrochovi
na Slávičom údolí, dielo národného
umelca, profesora Jozefa Kostku.
Pri príležitosti konania cyklistických
Pretekov mieru, ich slávnostný štart
41. ročníka sa konal v Bratislave, bola
inštalovaná a slávnostne odhalená
pamätná tabuľa zaslúžilému majstrovi
športu Vlastimilovi Ružičkovi v Rači.
V roku 1989 pripravíme a realizujeme vybudovanie pomníka Mateja
Bela v Mlynskej doline, dielo národného umelca Jána Kulicha, ďalej
bustu Ľudovíta Štúra pred základnou školou v Dúbravke, ktorá nesie
jeho meno. Pripravujeme realizáciu
pomníka Jána Kollára na rovnomennom námestí. Vytvorením diela bol
poverený národný umelec Ladislav
Snopek. Výrazne obohatí pravobrežnú
časť Bratislavy monument Bratislava
– mesto mieru, ktorý plánujeme
realizovať v roku 1991 pri príležitosti
700-stého výročia udelenia základných
mestských privilégií Ondrejom III.
a 2000. výročia mestského osídlenia. V rámci úprav Hradného vrchu
vyinštalujeme v roku 1989 sochy
akad. soch. Ľ. Cvengrošovej Biatec
a Bosorku od národného umelca
Tibora Bártfaya.
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v nadväznosti na reálnosť termínov, dodávateľské kapacity a najmä
ušľachtilé sochárske materiály.
Treba konštatovať, že za 20 rokov
trvania organizácie vzniklo a bolo
v Bratislave inštalovaných takmer 70
výtvarných diel sochárskeho charakteru. Z tohto počtu je 30 pomníkov
a vyše 30 pamätných tabúľ náročne
výtvarne spracovaných. Do tohto
počtu sme nezapočítali 150 bronzových tabúľ inštalovaných na priečeliach pamiatkových objektov, ktoré
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V pláne na roky 1986 – 1990 sme
mali ešte pomník Laca Novomeského.
Pre nepripravenosť priestoru a prekážky zo strany investora realizáciu
tohto diela sme presunuli na 9. päťročnicu. Nezrealizovali sme súsošie
Marxa a Engelsa z dôvodu územnej
nejasnosti, časových problémov a nepružného komisionálneho schvaľovacieho procesu. Pre roky 1991 – 1995
plánujeme realizovať sochu V. I.
Lenina, L. Svobodu a ďalšie diela,
ktoré vyplynú z aktualizácie koncepcie

Pomník Klementa Gottwalda na Gottwaldovom
námestí (dnes Námestie slobody).
Autor: T. Bártfay a kol., 1980. Foto:
V. Kamenická, 1980.
Celok a detail inštalácie pomníka, ktorý bol
v roku 1990 zdemolovaný.
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informujú čitateľa o historických
a pamiatkových hodnotách objektu.
V zmysle koncepcie obnovy historického jadra Bratislavy boli v jeho
najbližšom okolí roku 1988 inštalované fontánky s pitnou vodou podľa
návrhu akad. soch. A. Bilkoviča – dve
na Hviezdoslavovom námestí a jedna
v parčíku pred bývalou tržnicou na
Námestí SNP. Postupne v súlade
s riešením parterov ulíc a námestí
historického jadra mesta budú fontány
s pitnou vodou inštalované najprv na
trase Korunovačnej cesty. Dovedna
ich má byť 18.
Zámerne sa chceme vyhnúť hodnotiacim úvahám. V posledných rokoch
sme nastúpili cestu novú, posilnili
sme káder pracovníkov pamiatkovej starostlivosti v nebývalom rozsahu tak, aby sme mohli plniť všetky
úlohy záchrany a obnovy kultúrnych
pamiatok.“
Z dnešného pohľadu, keď mesto
ale aj štát prakticky rezignovali na
zadávanie tém, určovanie osobností či
dejinných udalostí, ktoré by stáli za to,
aby boli reflektované cez pomníkovú
tvorbu, na nás pôsobí zoznam diel
realizovaných v rokoch 1968 – 1988 až
ohromujúco.
V tejto súvislosti je treba spomenúť, že „v rokoch totality“ boli
do verejného priestoru osadené
mnohé sochy, ktoré v sebe niesli
silnú ideologickú nálepku, z tohto
dôvodu boli po roku 1989 z verejných priestorov odstránené, niektoré
definitívne (Gottwaldov pomník bol
zdemolovaný, iné išli do depozitárov – Milicionár, socha V. I. Lenina
a iné). Niektoré diela s ideologickým zafarbením prežili porevolučné

„obrazoborectvo“ a zostali na svojich
miestach napriek istej kontroverzii,
ktorú stále vzbudzujú (napr. socha
Karola Šmidkeho od V. Remeňa
v Ružinove, socha M. Čulena od
V. Môťovského v parčíku pri Úrade
vlády SR).
Zaujímavé však je, že napriek
silnej ideologizácii umenia, sú 60.
– 80. roky v Bratislave dobou, ktorá
natrvalo zmenila – „estetizovala“ verejný priestor tak, ako žiadna iná pred
tým, ani potom. Súčasťou verejného
priestoru sa tak stali v 60. rokoch
20. storočia diela aktuálnej slovenskej moderny, ktoré ani v súčasnosti
nič nestratili na umeleckej výpovedi
a výtvarnej kvalite, sú súčasťou európskeho moderného sochárstva.
Ukážkovým príkladom je park
na Račianskom mýte s blízkym
sídliskom. Súčasťou parku sa stali
umelecké diela, ktorých kvalitu už
dávno preveril čas. Je úžasné, že na
umelcov v týchto rokoch nebol vyvíjaný ideologický tlak a mohli sa umelecky plne realizovať. Napokon jediná
„ideologicky zafarbená“ je socha
Milicionár od akademického sochára
Jána Kulicha, ktorá bola do parku
inštalovaná až oveľa neskôr, v roku
1973. Na Račianskom mýte v parku,
ale aj medzi obytnými domami čaká
na svoje ocenenie viacero umeleckých diel. Jedným z nich je aj Slncový
kôň (1966) od slovenského sochára
Alexandra Trizuljaka (1921 – 1990),
ktorý sa nechal sa inšpirovať slovenskými ľudovými rozprávkami a navrhol plastiku, ktorá sa pôvodne volala
Janko a tátoš a mala byť súčasťou
fontány. Postupne, ako sa formovala
konečná predstava o soche, čoraz
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vytvoril intímnu plastiku s názvom
Pieseň o mieri, ktorá sa stala známou
pod názvom Dievča s holubicou.
Plastika z tepaného medeného plechu
je vysoká 210 cm a autor ju vyhotovil
v roku 1967. Dievča v podrepe má na
nohe holubicu, ku ktorej má strach
sa priblížiť. Dnes holubica na nohe
dievčaťa chýba – niekto ju ukradol,
ale miesto kde bola uchytená, je stále
zreteľné.
Zadný priestor parku uzatvára zaujímavá umelecká kompozícia, ktorú
akademický sochár Ladislav Snopek
(1919 – 2010) nazval príznačným názvom Vesmír.
Ladislav Snopek dostal za úlohu
vytvoriť bariérovú stenu, ktorá by
okrem estetickej funkcie plnila aj
úlohu uzatvárať priestor vznikajúceho parku. S touto náročnou
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častejšie sa začal používať názov
Slncový kôň. Autorovi sa vynikajúco
podarilo prepojiť ríšu fantázie a rozprávok s túžbou človeka po odpútaní
sa od zeme a lete do vesmíru. Táto
téma bola v 60. rokoch 20. storočia
veľmi populárna a obľúbená. Sám
A. Trizuljak ju spracováva niekoľkokrát. Plastika Slncový kôň patrí k tomu
najlepšiemu, čo môžeme na území
Bratislavy na verejných priestranstvách nájsť. Dokonalé zachytenie
dynamického pohybu, čistá modelácia
tela chlapca i koňa, neštandardné,
originálne spojenie kovovej plastiky
s podstavcom z hrubého šalovaného
betónu robí z neho nadčasové dielo
vysokej estetickej úrovne, presahujúce
dobu svojho vzniku.
Ďalším z umelcov bol aj sochár
Juraj Hovorka (1926 – 2018), ktorý

Slncový kôň. Autor: A. Trizuljak, 1966.
Račianske mýto, park.
Foto: J. Hamšíková.
Dievča s holubicou. Autor: J. Hovorka,
1967. Račianske mýto, park.
Foto: J. Hamšíková.

Vesmír. Autor: L. Snopek, 1966. Račianske
mýto, park. Foto: J. Hamšíková.
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zemské rovnobežky – obratník Raka
a obratník Kozorožca. Toto mimoriadne dôvtipne premyslené dielo,
ktoré podporuje detskú fantáziu, bolo
v parku inštalované až v roku 1967.
Bolo by vhodné očistiť ho od nánosov
sprejerov, materiál zakonzervovať
a ošetriť, aby mohlo zostať súčasťou
parku aj naďalej.
Na sídlisku, ktoré Bratislavčania
poznajú pod zľudovelým názvom
Februárka, sa nachádzajú aj rozmermi
menšie umelecké diela s námetom
zvierat, ktoré hlavný architekt sídliska
Ing. arch. Štefan Svetko umiestnil
medzi bloky domov Račianska ulica
3 – 21. Tieto plastiky mali slúžiť ako

domové znamenia. Patrí k nim aj
kovová plastika Ryby, ktorej autorom bol sochár Václav Kautman
(1922 – 1981). Dielo vzniklo po roku
1960, súčasťou verejného priestoru sa
stalo v roku 1967. Dve kovové ryby
boli uchytené tenkými kovovými prútmi do prírodného balvana. Samotná
kompozícia z kameňa s kovovými
prvkami bola osadená na dlhý betónový pás. Celková subtílnosť plastiky
spôsobila, že došlo k jej odcudzeniu
a dnes z umeleckého diela zostal len
kamenný podstavec. V. Kautman bol
umelec, ktorý sa s obľubou inšpiroval
svetom zvieracej ríše. V ďalšom bloku
domov sa nachádza iná plastika tohto

autora. Na tenkých kovových, vyše
5 m vysokých pásoch sú inštalované
telá letiacich vtákov. Plastiku autor
nazval Rýchlosť, umiestnená je tu od
roku 1966.
V zeleni medzi domami je osadená
štýlová kovová plastika zo zváraného
železného plechu od sochára Teodora
Lugsa (1919 – 2000) Býk. Rozmerná
plastika s podstavcom z armovaného
betónu je ozdobou tohto priestoru.
Býk síce už roky nemá jeden roh,
ale čistota línie, až „picassovská“
jednoduchosť a kultivovanosť tvaru
tela býka, vytvára vhodný kontrast
k architektúre okolitých bytových
domov. Ozaj sa nenájdu peniaze na
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výtvarno-technickou úlohou sa sochár
pokonal originálnym spôsobom.
Navrhol kompozíciu s názvom Vesmír,
ktorú vytvoril kombináciou stien z armovaného betónu s lešteným kovom.
Kompozične zložité riešenie z troch
asi 7 m dlhých a 2,5 m vysokých
betónových dosiek so zaoblenými
stenami, s priestorovo vyloženými
betónovými konzolami, akcentujú
kovové prvky s námetom kozmu. Prvá
doska zobrazuje námet dobývanie
kozmického priestoru ľuďmi – kozmonauta a raketový motor. Druhá
stena v sebe nesie prvok našej slnečnej
sústavy – planétu Saturn. Tretia stena
zobrazuje znamenia zverokruhu a dve

Ryby. Autor: V. Kautman, 1960. Pôvodný
a súčasný stav. Račianske mýto – priestor
sídliska. Foto: J. Hamšíková.

272

Letiaci vtáci. Autor: T. Lugs, 1960. Pôvodný
a súčasný stav. Račianske mýto – priestor
sídliska. Foto: J. Hamšíková.
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reštaurovanie tejto plastiky? Lebo
hrdza sa na nej už podpísala.
Druhou plastikou tohto istého autora medzi blokmi domov je aj kovová
plastika Letiaci vtáci. Kŕdeľ husí,
pripravených na odlet, autor uchytil do
štvornohého kovového stojanu s kruhovými perforáciami. Dielo je osadené do dvojstupňového betónového
podstavca. V súčasnosti je už ťažko
vnímateľné, pretože ho zakrýva zeleň
a súbor kontajnerov na odpad.
V parku sú aj ďalšie práce – socha
Hirošima z rokov 1982 – 1983 je od
akademického sochára T. Bártfaya či
socha z pieskovca Matka s dieťaťom
od akademického sochára Františka
Draškoviča z roku 1967.

C

Napriek nesporným kvalitám
týchto sochárskych diel vo verejnom priestore, nová doba sa k nim
nechovala vždy ústretovo. Viaceré
monumentálne diela boli bezhlavo
zlikvidované (napr. monumentálne
maľby na panelákoch v Petržalke), iné
zanedbané, nechané napospas osudu.
Táto nepriaznivá situácia vyústila
v našej organizácii k rozsiahlej akcii,
ktorej výsledkom je Evidencia pamätníkov, pomníkov, výtvarných diel
a pamätných tabúľ na území hlavného
mesta SR Bratislavy, spracovaná
v rokoch 2012 – 2013. Tento materiál
v sebe zahŕňa všetky mestské časti,
pričom jeho súčasťou sú:

Býk. Autor: T. Lugs, 1960. Račianské mýto –
priestor sídliska. Foto: J. Hamšíková.
Matka s dieťaťom. Autor: F. Draškovič, 1967.
Račianské mýto – priestor sídliska. Foto:
J. Hamšíková.
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pomníky a pamätníky,
sochy a výtvarné diela,
fontány,
pamätné tabule,
sakrálne diela.

Materiál je dobrým východiskom pre
mestské časti v poznaní toho, aké
hodnoty sa nachádzajú v tej-ktorej
časti mesta. Za ostatné roky viaceré
mestské časti, v koordinácii s našou
organizáciou, pristúpili k oprave umeleckých diel vo verejnom priestore,
čistia ich od graffiti, obnovujú
a reštaurujú poškodené sochy.
V súčasnosti spočíva iniciatíva
budovania nových pomníkov a pamätníkov na spolkoch, nadáciách, občianskych združeniach, prípadne jednotlivcoch. Títo cez zbierky a sponzorov
hľadajú prostriedky na realizáciu
svojich nápadov, ktoré predostierajú
mestu častokrát až vo finálnej podobe
návrhu. Tento spôsob v sebe, samozrejme, skrýva veľa nebezpečenstiev.
Kolízie vznikajú nielen pri tematickom zameraní predkladaných návrhov,
ale najmä v kvalite ich spracovania.
Výtvarná úroveň návrhov je veľmi
rôznorodá, v mnohých prípadoch
diskutabilná. V súčasnosti, keď nefungujú komisie Slovenského fondu
výtvarných umení, je latka kvality
nastavená spravidla veľmi nízko, je
priamoúmerná individuálnemu vkusu
zadávateľov.
Tieto dôvody viedli mesto v roku
2013 k vytvoreniu odbornej Komisie
pre pämatníky a zásahy do verejného
priestoru, ktorá je poradným orgánom hlavného mesta SR Bratislavy,
ktoré ju zriadilo za účelom odborného
posudzovania rôznych zásahov do
verejného priestoru, najmä však nových inštalácií pamätníkov, pomníkov,
výtvarných diel a pamätných tabúľ.
Východiskovým odborným podkladom pre prácu komisie je Koncepcia
narábania s pomníkmi, pamätníkmi,

275

Jana Hamšíková
ODBORNÉ ČINNOSTI
C.4
Pomníková a pamätníková tvorba

C

pamätnými tabuľami a výtvarnými
dielami na území hlavného mesta
SR Bratislavy, ktorá bola schválená
uznesením Mestského zastupiteľstva v septembri 2012. Ustanovenia
predmetnej koncepcie, predovšetkým
však jej priestorové limity a princípy
hodnotenia, sa primeraným spôsobom
používajú pri hodnotení artefaktov
a pri rozhodovaní o ich umiestňovaní, premiestňovaní a odstraňovaní.
Členov komisie menuje primátor
Bratislavy na návrh predsedu komisie.
Tým je doc. Ján Hoffstädter, akad.
sochár. Komisia má 14 hlasujúcich
členov, z nich jeden je predseda, ďalej
má tajomníka, členmi komisie sú aj
štyria nehlasujúci členovia, ktorých
hlas je len poradný, sú expertmi
z rôznych oblastí kultúry a verejného
života. Jedným z hlasujúcich členov
komisie je aj riaditeľ MÚOPu.
Pomníková komisia počas svojej
doterajšej existencie riešila predovšetkým žiadosti o umiestnenie nových
artefaktov a pomníkov tak, ako boli
doručené hlavnému mestu žiadateľmi
z externého prostredia. Jedným zo
zámerov pri vzniku komisie bola
pôvodne aj snaha napĺňať ambície
samosprávy v otázkach tvorby a skrášľovania verejných priestorov hlavného
mesta, ich estetizácia, dotvorenie verejných priestorov mesta umeleckými
dielami a pomníkmi (pripomenutie
si historických udalostí a osobností),
pozitívne formujúcimi obraz mesta.
Snaha o vytvorenie akéhosi umeleckého a memoriálového programu hlavného mesta, ktorý spočíva jednak vo
vytypovaní lokalít pre nové umelecké
počiny, jednak vo vytvorení zoznamu
významných historických udalostí

a osobností, ktorým bude vhodné
vybudovať pomníky alebo pamätné
tabule špičkovej výtvarnej kvality.
Počas piatich rokov sa komisia
stretla 15-krát, zaujala stanovisko asi
k 35 – 40 rôznym návrhom a aktivitám, niektoré návrhy posudzovala
aj viackrát. Trikrát sa jej členovia
zúčastnili na elektronickom hlasovaní. Výsledkom činnosti komisie
sú viaceré projekty, ktoré sú dnes už
súčasťou verejného priestoru mesta.
Medzi tými, ktoré iniciovalo mesto,
je vrátenie dvoch fontán do historického centra, tiež opätovné osadenie
pomníka skladateľovi Mikulášovi
Moyzesovi, ktorý bol v depozitári.
Súčasťou priestoru Slubekovej záhrady sa stala socha Materstvo od
J. Rusňáka, priestor pri Škarniclovej
ulici doplnil pamätník Kolakovičovej
Rodiny. Komisia sa súhlasne vyjadrila
aj k umiestneniu rozmerných pamätných tabúľ s menami padlých vojakov
Červenej armády na pamätníku Slavín.
Finančne náročné projekty, ktoré boli
predložené na rokovanie komisie
viackrát, sú zatiaľ v štádiu príprav,
napr. Pamätník slovenského vysťahovalectva, Pamätník 17. novembra či
Pomník neznámeho vojaka. Komisia
viackrát zaujala podporné stanoviská
pri záchrane umeleckých diel, ktoré
sú súčasťou verejného priestoru. Ide
napr. o reliéfy J. Rusňáka na hlavnej
železničnej stanici, plastiku J. Meliša
pred autobusovou stanicou, vrátenie
plastiky Š. Baniča do priestoru bratislavského letiska.

Pamätník M. Moyzesa. Autor: K. Lacko, 1982.
Dunajská promenáda. Foto: J. Hamšíková.
Materstvo. Autor: J. Rusňák. Inštalácia
v Slubekovej záhrade, marec 2014. Foto:
J. Hamšíková.
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Plastika ČSAD spred autobusovej stanice.
Autor: J. Meliš. Dnes je v kultúrnom centre
Nová Cvernovka. Foto: J. Hamšíková.
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Podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový
zákon) existujú dve skupiny predmetov s pamiatkovými hodnotami – národné
kultúrne pamiatky a pamätihodnosti. Rozdiel medzi nimi je ten, že pamiatky
disponujú hodnotami na celoštátnej úrovni, zatiaľčo pamätihodnosti majú
pamiatkové hodnoty na lokálnej úrovni. Garantom ochrany pamiatok je štát
prostredníctvom pamiatkových orgánov; garantom pamätihodností sú obce.
Podľa § 14 pamiatkového zákona rozhoduje o vedení evidencie pamätihodností iba obec a okrem hnuteľných a nehnuteľných vecí môže do nej zaradiť aj
kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné
a katastrálne názvy, ako aj zaniknuté predmety a názvy.
Klauzula o pamätihodnostiach sa však nenachádza iba v pamiatkovom
zákone. Prevzal ju aj novelizovaný zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
ktorý v § 4 hovorí o pamätihodnostiach ako o agende obce. Podobné ustanovenie sa nachádza aj v Štatúte hlavného mesta SR Bratislavy v článku 35, kde
sa uvádza, že obec sa môže rozhodnúť o utvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodností obce. Na základe tohto článku bol Mestský ústav ochrany
pamiatok v Bratislave poverený vedením tejto agendy a stal sa jej metodickým
garantom na území Bratislavy.
Z metodického hľadiska majú byť pamätihodnosťami tie predmety, ktoré nie
sú chránené iným spôsobom, alebo podľa iných zákonov. Preto bolo rozhodnuté, že do evidencie nebudú zaradené objekty alebo predmety, ktoré:

Abstrakt Špecifickou súčasťou
pamiatkového fondu Bratislavy sú
pamätihodnosti, ktoré predstavujú kategóriu položiek hmotnej aj nehmotnej
povahy, s lokálnou kultúrno-historickou hodnotou. Mestský ústav ochrany
pamiatok bol poverený vedením
celomestskej evidencie bratislavských
pamätihodností a je odborným garantom tejto agendy pre hlavné mesto SR
Bratislavu, ako aj pre jej mestské časti.
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• sú národnými kultúrnymi pamiatkami;
• sú archívnymi dokumentmi uloženými v archívoch;
• sú zbierkovými predmetmi z fondov múzeí a galérií.

Športová hala na Pasienkoch patrí do
kategórie športových pamätihodností.
Foto: I. Štassel.
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V roku 2009 boli skompletizované zoznamy pamätihodností mestských častí
Bratislavy s výnimkou Starého Mesta. Odborné podklady pre túto evidenciu
zabezpečil Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave a o konečnej podobe
a rozsahu zoznamov rozhodli vždy poslanci konkrétnej mestskej časti. Zoznam
všetkých mestských častí bol po záverečnom dopracovaní do evidenčných
kariet zverejnený na webovej stránke ústavu. Táto podoba zoznamu však nie je
konečná – ide o otvorený materiál, do ktorého je možné (so súhlasom miestneho
zastupiteľstva) vkladať ďalšie položky alebo ich odoberať.
Poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli na svojom októbrovom zasadaní
uznesením č. 1171/2010 o vypracovaní Celomestského zoznamu pamätihodností
Bratislavy a jeho prípravou a vedením poverili Mestský ústav ochrany pamiatok
v Bratislave. Celomestský zoznam a zoznamy mestských častí nie sú totožné.
Podobne ako pri zoznamoch mestských častí, aj v celomestskom zozname sú
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pamätihodnosti rozdelené do štyroch
kategórií:
• kategória 1 A – nehnuteľné hmotné;
• kategória 1 B – hnuteľné hmotné;
• kategória 2 – nehmotné;
• kategória 3 – zaniknuté.

Medzi vojenské pamätihodnosti patrí míľnik
Červenej armády v Lamači. Foto: I. Štassel.
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Potreba zoznamu na celomestskej
úrovni vyplynula z faktu, že v zmysle
zákona o Bratislave je obcou nielen
každá mestská časť, ale najmä samotné hlavné mesto. Celomestský
zoznam pamätihodností Bratislavy
by mal po obsahovej stránke odrážať
dôležitosť postavenia hlavného mesta.
V záujme zrozumiteľnosti a prehľadnosti celého zoznamu boli pamätihodnosti rozdelené do 10 kapitol. Kapitoly
sú nastavené tak, aby sa v rámci jednej
skupiny ocitli všetky tematicky súvisiace položky bez ohľadu na to, či sú
hmotnej a nehmotnej, alebo hnuteľnej
a nehnuteľnej povahy. V celomestskom zozname sa nachádzajú tieto
kapitoly:
I.		

zdravotníctvo, školstvo, kultúra 	
a šport;
II.
cirkevné pamätihodnosti;
III.
pamätihodnosti ľudovej 		
kultúry;
IV.
pamätihodnosti dopravy;
V.
bývanie;
VI.
vojenské pamätihodnosti;
VII. priemysel;
VIII. pomníky a pamätné udalosti;
IX.
záhrady, parky a horárne;
X.
iné pamätihodnosti;
XI.
cintoríny (od roku 2017).

Sakrálna pamätihodnosť – socha Vir dolorum
zo zaniknutej krížovej cesty na Bratislavskom
hrade. Foto: I. Štassel.
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Na zaradenie predmetu do Zoz
namu celomestských pamätihodností

Bratislavy boli uplatnené prísnejšie
kritériá než tie, ktoré boli smerodajné
na zaradenie do Zoznamu pamätihodností mestských častí Bratislavy.
Metodický prístup k zaradeniu do
zoznamu bol ovplyvnený použitím
hodnotiacich kritérií viac zameraných
na významovú stránku posudzovania. Do úvahy sa brali hlavne tieto
skutočnosti:
1/ predmet (udalosť, názov, dátum...)
musí po obsahovej, kvalitatívnej
a významovej stránke reprezentovať
hlavné mesto SR a musí ísť o pamätihodnosť významnú z celomestského hľadiska;
2/ predmet (udalosť, názov, dátum...)
musí mať aspoň jednu pamiatkovú
hodnotu z uvedených, všeobecne
rešpektovaných hodnôt: hodnotu
výtvarného diela; hodnotu architektonickú alebo urbanistickú; hodnotu
historického dokladu; hodnotu
jedinečnosti; hodnotu typickosti pre
danú oblasť; hodnotu symbolu pre
mesto; hodnotu technicko-historickú; hodnotu veku.
Z typologického hľadiska sa do
kategórie nehnuteľných hmotných pamätihodností zaraďujú najmä položky
z týchto okruhov:
– pomníky na vojnové konflikty alebo
významné udalosti;
– pomníky významným osobnostiam;
– výtvarné diela náboženského alebo
svetského charakteru;
– budovy s výraznejšou historickou
hodnotou (sakrálneho, mestského aj
ľudového typu);
– význačnejšie objekty technického
charakteru (vojenské aj civilné);
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– drobná architektúra so slohotvornými znakmi (kaplnky, Božie
muky);
– hraničné kamene, kríže a pamätné
kamene;
– významné areály so špecifickou
funkciou;
– industriálne objekty;
– historicky hodnotné obytné súbory;
– archeologické nehnuteľné nálezy.

ODBORNÉ ČINNOSTI

Do kategórie hnuteľných hmotných
pamätihodností sa vyberá najmä z nasledovných okruhov:

C.5
Pamätihodnosti mesta Bratislavy

– insígnie hlavného mesta;
– predmety s umelecko-historickou
hodnotou vo vlastníctve hlavného
mesta;
– predmety, ktoré majú pre mesto
historický význam.
Do kategórie celomestských
nehmotných pamätihodností sa vyberajú najmä:

V prvej fáze v roku 2011 mal
Celomestský zoznam pamätihodností
Bratislavy 224 položiek. V roku 2013
bol aktualizovaný a doplnený o 59
prvkov – mal vtedy 283 položiek,
pričom najväčší podiel aktualizácie
mali vojnové pomníky (22) a sakrálne
pamätihodnosti (9). V roku 2015
zahŕňala nová aktualizácia 17 prvkov,
čím zoznam dosiahol 300 položiek.
V prvom polroku 2017 bolo pridaných
95 nových prvkov (zoznam dosiahol
395 položiek), pričom dôraz sa presunul na novozaradenú kapitolu cintorínskych pamätihodností s 88 položkami.
Zvyšné prvky tvorilo sedem súborov
vojenských kaverien z prvej svetovej
vojny. V zatiaľ poslednej aktualizácii
v druhom polroku 2017 bolo pridaných 114 prvkov (z toho 109 cintorínskych položiek) a počet prvkov
zoznamu sa tak zvýšil na 509.

C

– pamätné dni celomestského
významu;
– názvy ulíc, námestí a lokalít celomestského významu;
– pamätné historické udalosti, významné pre hlavné mesto.
Do kategórie celomestských zaniknutých pamätihodností sa vyberajú
najmä:

Označenie pamätnej udalosti Nežnej revolúcie
na fasáde nemocnice Milosrdných bratov
na Námestí SNP. Foto: I. Štassel.
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– zaniknuté významné nehnuteľné
a hnuteľné predmety;
– zaniknuté významné názvy ulíc
a lokalít.
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Cintorín je priestor, v ktorom sa svet živých prelína so svetom mŕtvych. To,
ako vyzerá cintorín, je správou o stave spoločnosti. Spôsob, ako ľudia prejavujú
úctu k svojim zomrelým, je priamo úmerný kultúrnej vyspelosti obyvateľov.
Zvykoslovie aj obrady spájané so smrťou, ako aj s pohrebom, sa vyznačujú veľkou mierou archaickosti. Typický je konzervativizmus vo všetkých prejavoch
vrátane spôsobu pochovávania a starostlivosti o hroby. Hrob – ako priestor posledného odpočinku človeka – je aj miestom, kde sa prezentuje úcta k mŕtvym.
Označovanie hrobov náhrobnými kameňmi je veľmi staré, náhrobok sa
stáva jednak miestom, kde je okoloidúcemu poskytnutá základná informácia
o mŕtvom, jednak priestorom na umelecké vyjadrenie. Náhrobok je spôsob, ako
formálne prekonať jedincovu smrť. Náhrobok vypovedá nielen o majetnosti či
nemajetnosti mŕtveho, ale často poukazuje aj na hĺbku smútku a veľkosť straty,
ktorú pociťujú pozostalí. Vo všeobecnosti aj v náhrobníkovej tvorbe prevláda
skôr príklon k tradičnému chápaniu. Niekoľko typov náhrobníkov sa objavuje v nespočetných variáciách, pod vplyvom kresťanstva sa presadil kríž ako
typický prvok na označenie hrobu. Je to charakteristické najmä pre dedinské
cintoríny, mestský cintorín je prístupný väčším inováciám, poskytuje značný
priestor na individuálne vyjadrenie.
Medzi dôležitými úlohami Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody (MSPSOP) v prvom desaťročí jej existencie patrilo aj prvé základné rozsiahle zmapovanie dvoch historických cintorínov na území centra mesta,
a to Ondrejského cintorína a Cintorína pri Kozej bráne. Táto úloha vyplynula pre
MSPSOP z uznesenia Rady Národného výboru hl. mesta SSR Bratislavy č. 257 zo
dňa 9. novembra 1976, ktorým bola prijatá koncepcia prebudovania týchto dvoch
historických cintorínov na verejné parky. MSPSOP malo zabezpečiť predloženie pamiatkarského zámeru, vrátane návrhu zoznamu pamiatkovo chránených
hrobov na týchto cintorínoch. Výsledkom tejto odbornej činnosti pracovníkov
MSPSOP bolo vypracovanie Návrhu zoznamov pamiatkovo chránených hrobov
Ondrejského cintorína a Cintorína na Kozej bráne. Bolo preskúmaných 5499 hrobov, pričom návrh na ochranu získalo 27 hrobov, dve stavby a 261 náhrobníkov,
ktoré boli následne zapísané do Zoznamu nehnuteľných a hnuteľných kultúrnych
pamiatok. Medzi chránenými hrobmi a náhrobníkmi sa ocitli hroby, v ktorých
sú pochované významné osobnosti politického a kultúrneho života nášho mesta
a štátu, ako aj náhrobníky, ktoré sú cenným hmotným dokladom výtvarného umenia a umeleckého remesla svojej doby.
Rozhodnutím vedenia mesta boli v roku 1976 oba cintoríny prehlásené za
verejné parky, v rozlohe Ondrejský cintorín 6 ha, Cintorín pri Kozej bráne 2,2 ha.
Mesto si uvedomovalo, že ide o ojedinelé urbanistické celky, ktoré obsahujú
mnohé významné architektonické a sochárske diela, dokumentujúce históriu
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Abstrakt Cintoríny, tieto „mestá
mŕtvych“ v životom pulzujúcich mestách, sú tajomným, pokojným priestorom, ktorý je ako stvorený na pozastavenie, zamyslenie či stíšenie mysle
v dynamike dňa. Ich dejiny sú aj dejinami miest. Výskum cintorínov, dokumentácia hodnotných umeleckých
náhrobkov, pripomínanie významných
osobností celoštátneho významu, ale
aj zmapovanie širšieho spektra pochovaných osobností miestneho či lokálneho významu, je nesmierne náročná,
ale veľmi dôležitá a zmysluplná úloha.
Bratislava je na cintoríny mimoriadne
bohatá, svoj cintorín má každá mestská časť, v niektorých sú aj viaceré, je
tu ešte veľký priestor na ďalšiu prácu.

Anjelik – porcelánová soška z cintorína v Podunajských
Biskupiciach.
Foto: J. Hamšíková.
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Pohľad do areálu Cintorína pri Kozej bráne.
Foto: J. Hamšíková.
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a vývoj nášho mesta. Následne boli
obidva cintoríny v celej svojej ploche
vyhlásené za národné kultúrne pamiatky (NKP), pričom viaceré stavby
(kaplnky) ako aj náhrobníky boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky.
Pôvodne hnuteľné, neskôr boli prekvalifikované za nehnuteľné pamiatky.
Táto aktivita (v prípade Ondrejského
cintorína) bola okrem iného aj výsledkom stavebnej činnosti, pri ktorej bola
rozširovaná Karadžičova ulica na úkor
plochy cintorína. Tento zásah bol o to
drastickejší, že boli odstránené mnohé
krypty a kaplnky najvýznamnejších
starých rodov. Nech sú už tieto zásahy
posudzované hocijako, dospelo sa tým
do stavu, keď vznikli v centre mesta
dva verejné parky, dva oddychové
priestory s veľkým kultúrno-historickým a pamäťovým potenciálom.
MSPSOP začiatkom 70. rokov
20. storočia spolupracovala s renomovaným historikom Jozefom
Horváthom, ktorý postupne (ako
subdodávateľ) zmapoval všetky bratislavské cintoríny, venoval sa najmä
významným osobnostiam, ako aj
zaujímavostiam, ktoré sa viažu k pochovaným na tom-ktorom cintoríne.
Tieto rukopisné materiály sú veľkou
pomôckou pri neskoršom systematickom spracovávaní bratislavských
cintorínov.
Na túto činnosť nadviazal MÚOP,
ktorého odborní pracovníci od roku
2004, v spolupráci s magistrátom
mesta a so správcom cintorínov –
firmou Marianum, začali s podrobnou
pasportizáciou hrobov na bratislavských cintorínoch. Počas prvých
dvoch rokov sa nám podarilo zmapovať tri cintoríny: Martinský cintorín,

Cintorín sv. Mikuláša na Žižkovej
ulici a Ondrejský cintorín. V roku
2005 sme sa venovali cintorínom
v Rusovciach, Prievoze a vojenským
hrobom na bratislavských cintorínoch.
Od roku 2007 spracovávame rozsiahly
cintorín v Slávičom údolí. Výsledkom
našej práce je podrobný dokumentačný materiál s bohatou fotografickou
a textovou časťou. V materiáli analyzujeme jednotlivé náhrobky z umelecko-architektonického hľadiska,
mimoriadnu pozornosť venujeme aj
známym osobnostiam pochovaným na
jednotlivých cintorínoch. Zámerom
tejto práce je snaha o to, aby nedošlo
k zrušeniu či likvidácii hodnotného
náhrobku alebo hrobu významnej
osobnosti len z dôvodu nezaplatenia
hrobového miesta. Je našou snahou
vyhlásiť či už celé cintoríny, či jednotlivé náhrobky za pamätihodnosti
mesta a ochrániť tak naše spoločné
kultúrne dedičstvo.
Za posledných 15 rokov sme
podrobne zmapovali tieto cintoríny:
Cintorín pri Kozej bráne, Ondrejský
cintorín, Martinský cintorín, Cintorín
sv. Mikuláša („podhradský“),
Cintorín Slávičie údolie, cintorín
v Prievoze, cintorín v Lamači, cintorín
v Podunajských Biskupiciach, cintorín
v Podunajských Biskupiciach – časť
Komárov, cintorín v Petržalke a cintorín v Devíne.
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Cintorín pri Kozej bráne – problémy záchrany
historického cintorína
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Cintorín pri Kozej bráne je jedným z troch bratislavských historických cintorínov. Ako cintorín evanjelickej cirkvi slúžil nepretržite od konca 18. storočia
až do polovice 20. storočia. Na ploche približne 2,2 ha boli, predpokladáme,
uložené ostatky až 20 000 osôb. Plocha cintorína je rozdelená na 15 sektorov,
s približne 1130 hrobmi.
V marci 1977 bol spracovaný Návrh zásad pamiatkovej ochrany pri úprave
Evanjelického cintorína pri Kozej bráne za park, ktorý odporúčal dodržiavať
tieto pravidlá:

C

1.  Treba zachovať pôdorysnú skladbu cintorína s jeho hlavnými komunikačnými ťahmi, morfológiu terénu, jednotlivé terénne úpravy – nástupy s kamennými múrikmi a zábradlím;
2.  Objekty navrhnuté, resp. vyhlásené za nehnuteľné kultúrne pamiatky (KP)
treba ponechať na mieste in situ (vlastná hrobová časť s náhrobkom, prípadne s mrežou);
3.  Objekty navrhnuté, resp. vyhlásené za hnuteľné kultúrne pamiatky možno
v rámci nového riešenia premiestňovať na ploche cintorína (pozn. pôvodne
hnuteľné KP boli neskôr prekvalifikované za nehnuteľné pamiatky);
4.  Oplotenie cintorína z hľadiska historického aj architektonického treba
zachovať;
5.  456 hrobov a náhrobkov označených MSPSOP je potrebné ponechať in situ
za účelom ich zdokumentovania.

Náhrobník Fritza Wowyho z roku 1919 od
sochára A. Rigeleho. Foto: J. Hamšíková.
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Akceptovaním týchto zásad došlo postupne k obmedzeniu, resp. k ukončeniu
pochovávania na cintoríne, hoci telesné ostatky neboli z hrobov exhumované,
postupne boli rušené vymedzené hrobové miesta, na cintoríne zostali spravidla
len solitérne stojace náhrobníky. Viaceré podobné náhrobníky boli združené do
spoločných celkov. Mnohé náhrobníky zanikli. Transformácia cintorína na park
nebola právne dotiahnutá do konca. Majitelia a pozostalí mali naďalej vlastnícky vzťah k náhrobníkom, tie im neboli nikdy vyvlastnené, ale pochovávať do
hrobov bolo možné len vo výnimočných prípadoch (spravidla sa umožnilo len
umiestniť sem urnu). Majitelia za hrobové miesta neplatili, ale pretože nemohli
hrobové miesta využívať na pôvodne určený účel, zriadili si hrobové miesta na
inom „živom“ cintoríne a o pôvodné náhrobníky sa prestali starať. Priestory
historických cintorínov sa viackrát stali miestom vyčíňania vandalov, ktorí bez
dôvodu pováľali mnohé náhrobné kamene. Táto situácia na cintoríne trvá až do
dnešných dní.
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V súčasnosti sa cintorín vrátil do
vlastníctva evanjelickej cirkvi a. v.,
pričom správcom cintorína je naďalej
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, cez
svoju organizáciu Marianum.
Na evanjelickom Cintoríne pri
Kozej bráne sa nachádzajú mimoriadne cenné, v bratislavskom
priestore originálne, umelecko-historické náhrobníky. Ide najmä o súbor
klasicistických sochárskych náhrobníkov, architektonických náhrobníkov
v neogotickom štýle a súbor náhrobníkov, ktorých autorom je významný
bratislavský sochár Alojz Rigele.
Na cintoríne je v súčasnosti až
68 náhrobníkov, ktoré sú národnými
kultúrnymi pamiatkami (NKP). Z dôvodu absentujúcej základnej údržby
niektoré NKP zanikli, prípadne sú
v dezolátnom stave. Súbor ďalších
90 náhrobníkov sa stal v roku 2017
pamätihodnosťami hlavného mesta
Bratislavy. Predstavuje ucelenú kolekciu približne 250 ďalších náhrobníkov, ktoré sa nachádzajú na cintoríne
a majú umeleckú, prípadne historickú
hodnotu, ako nás o tom presvedčil
prieskum v teréne uskutočnený v roku
2016. Ochrana týchto náhrobníkov,
ktoré sú dokladom remeselného
majstrovstva umeleckých kamenárov,
dokladom histórie Bratislavy, aj evanjelickej obce, by sa mala stať jedným
z prioritných úloh mesta i štátu.
V celej tejto komplikovanej situácii
je najväčším problémom skutočnosť,
že správca cintorína (čiže mesto) sa
stará najmä o udržiavanie dobrého
stavu komunikácií, zelene, rieši čistotu
na cintoríne, ale o obnovu náhrobníkov, čiže toho, čo je na týchto historických cintorínoch najcennejšie

– umelecko-historické náhrobníky
a hroby osobností, sa starať nemôže,
pretože ich nevlastní, čiže nemá ich
v majetku. Z pohľadu mesta magistrát nemôže investovať finančné
prostriedky do cudzieho majetku. Ale
kto je dnes majiteľom toho-ktorého
náhrobníka, nie je možné určiť, veď
často už nie sme schopní prečítať ani
meno nebožtíka. Táto veľmi nešťastná
situácia má niekoľko možných riešení.
Pri opustených hodnotných náhrobkoch sa javí ich adopcia ako vhodný
spôsob zachovania ich kultúrno-historických hodnôt, ako možnosť ich záchrany a obnovy. Adopcia náhrobníka
znamená, že jednotlivec, organizácia
či stavovský spolok prevezme na seba
všetky náklady spojené so záchranou, obnovou a udržiavaním náhrobníka. Cieľom je zabrániť chátraniu,
prípadne úplnému zániku hrobu, ktorý
môže byť opustený napriek tomu, že
je v ňom pochovaná významná osobnosť, či náhrobník vyhotovil známy
umelec. Do tejto činnosti sa môže
zapojiť široká verejnosť. Z adopcie
hrobu však automaticky nevyplývajú
žiadne prednostné práva spojené
s pochovávaním.

nedošlo k zániku možnosti pochovávania. Podľa zákona o pohrebníctve
sú oba cintoríny stále pohrebiskami
a pochovávanie je na nich teda možné.
Neregulovaný nárast nových hrobových miest potom bude znamenať
zničenie pamiatkových hodnôt oboch
cintorínov a narušenie budovanej
koncepcie týchto priestorov ako oddychových zón v centre mesta a štatútu
verejných parkov. Takto nastavený
proces nie je v súlade s kultúrnou politikou mesta a znamenal by krok späť
oproti dnešnému stavu, ktorý tiež nie
je uspokojivý, ale v zásade konzervuje
historický stav.
Literatúra a pramene
ŠEVČÍKOVÁ, Z.: Príspevok k poznaniu kultúrnych hodnôt Ondrejského cintorína, II. časť. In:
Pamiatky a príroda Bratislavy. Zborník Mestskej
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Hlavné mesto musí začať investovať do historických cintorínov,
inak stratí dosah na reguláciu ich
režimov, čím bude nerušene pokračovať proces ich chátrania, postupného
zániku hodnotných kaplniek, krýpt
a náhrobkov.
V súčasnosti pozorujeme veľké
snahy aj o obnovenie hrobového
pochovávania na historických cintorínoch. Hoci tieto cintoríny sú NKP
aj verejnými parkami, právne u nich

292

293

stav v roku 1975

stav v roku 2016

stav v roku 1975

stav v roku 2016

C

ODBORNÉ ČINNOSTI
C.6.1
Cintorín pri Kozej bráne – problémy záchrany historického cintorína

Jana Hamšíková

Postupná degradácia pamiatkových hodnôt cintorína na príklade stavu niektorých náhrobníkov
na Cintoríne pri Kozej bráne. Viaceré náhrobníky sú národné kultúrne pamiatky (NKP).

Karl Hutter (1843 – 1880), sektor II/2
(NKP 355/31) – náhrobník je zvalený
Rosina Sperl (1760 – 1830), sektor IX/3
(NKP 355/26) náhrobník pôvodne so sochou
anjela naľavo, dnes aj so sochou žeriava zo
susedného náhrobníka M. Lehnera
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Michael Lehner (1780 – 1854), sektor IX/4
(NKP 355/27), náhrobník pôvodne so sochou
žeriava, dnes len podstavec
Karl Feitzelmayer (1869 – 1920), sektor VII/44
(NKP 355/67) – náhrobník je zničený,
zostalo z neho len torzo
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stav v roku 1975

Rehvald von Jochen († 1917), sektor VIII/1
(NKP 355/61). Socha od A. Rigeleho bola
zničená v roku 1980, zachoval sa len
podstavec.
Wilhelmine von Maier (1799 – 1836), sektor
XV/30 – zvalený kamenný nadstavec
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Therese Beck († 1837), sektor X/6 (NKP
355/28) – socha je zhodená a rozbitá
Endre Michnay († 1857), sektor XIII/6 (NKP
355/48), náhrobník je zvalený, text nečitateľný
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stav v roku 1975

Jakob Glatz (1776 – 1837), sektor XIV/4 –
náhrobník má zvalený krížový nadstavec
Eva Wowy (1825 – 1906), sektor XIII/5 –
náhrobník je zvalený, rozbitý
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Náhrobník Johanna Schmidta (1785 – 1845)
na Cintoríne pri Kozej bráne je národnou
kultúrnou pamiatkou. Foto: J. Hamšíková.
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Sochársky náhrobník Fridricha Grawa,
hodnotný príklad klasicistického náhrobku.
Foto: Z. Zvarová.
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Ondrejský cintorín1 vyniká nezvyčajne vysokou koncentráciou hodnotných
príkladov sepulkrálneho umenia od raného klasicizmu po modernu 20. storočia. Súčasne je miestom večného odpočinku významných osobností miestnych,
slovenských a uhorských dejín.2

1

2

3

4

5

Cieľom príspevku nie je prioritne podať informácie
o histórii a pamiatkových hodnotách cintorína, tie
sú dnes dostatočne spracované a publikované,
napr. OBUCHOVÁ, V.: Ondrejský cintorín. Bratislava :
PT Marenčin, 2017. Cieľom príspevku je predovšetkým poukázať na dejiny skúmania cintorína.
BUDAY, P.: Ondrejský cintorín v Bratislave – sprievodca (2016). Rkp., nepubl., nečísl.
ČAPKOVIČOVÁ-OBUCHOVÁ, V.: Príspevok k poznaniu kultúrnych hodnôt Ondrejského cintorína, I. časť.
Pamiatky a príroda Bratislavy, Zborník Mestskej
správy pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody
v Bratislave, 1977 – 1979. MSPSOP, Bratislava, 1979,
s. 34.
ČAPKOVIČOVÁ-OBUCHOVÁ, V.: c. d. v pozn. 3,
s. 35.
ZARES – Záhradnícke a rekultivačné služby mesta
Bratislavy.
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Výskum bratislavských cintorínov bol súčasťou činnosti MSPSOP už od
jej vzniku. Predmetom výskumu boli predovšetkým historické cintoríny, a to
Ondrejský cintorín, Cintorín pri Kozej bráne ako aj Cintorín sv. Mikuláša
(tzv. podhradský cintorín). Tieto výskumy cintorínov boli v rámci Slovenska
realizované prvýkrát, a tak ich možno z časového hľadiska, ako aj z dôvodu
komplexnosti prístupu, považovať za priekopnícke.
Výskum Ondrejského cintorína začal na základe požiadavky Správy
mestských cintorínov v súvislosti s koncepciou Rady NV Bratislavy využiť
Ondrejský cintorín ako mestskú oddychovú zeleň. Základný výskum obsahoval evidenčný súpis náhrobkov významných osobností a náhrobkov umelecko-historicky hodnotných a následne ich kategorizáciu na základe historických
a umelecko-historických hodnôt. Terénnemu výskumu predchádzal súpis
významných a známych osobností pochovaných na Ondrejskom cintoríne, ktorý
pre MSPSOP vypracoval v roku 1971 J. Horváth a obsahoval 260 mien.
Prvý terénny súpis Ondrejského cintorína bol vykonaný v rokoch
1975 – 1976 a jeho predmetom bolo 4500 náhrobkov (pred rokom 1966 sa tu
nachádzalo 15 000 náhrobkov na ploche asi 6 ha).3
Do zamerania cintorína autorky zakresľovali a farebne vyznačovali náhrobky zatriedené do troch kategórií, pričom 1. kategória bola najcennejšia.
Súpis obsahoval 531 náhrobkov hodnotných z umelecko-historického hľadiska
a 160 náhrobkov významných osobností; pri výbere osobností sa prihliadalo na
to, aký význam zohrala osobnosť v živote mesta.
Autorky súpisu (PhDr. Z. Ševčíková a PhDr. V. Obuchová, CSc.) vytvorili
evidenčný súpis (mal 120 strán), ktorý obsahoval poradové číslo vybraného
náhrobku, meno pochovaného, rok narodenia a úmrtia, ďalšie údaje, podrobný
umelecko-historický opis, kategóriu a poznámku.4
V júli 1977 začala Správa cintorínov s rekonštrukciou (parkovou úpravou)
cintorína. Zamestnanci MSPSOP priamo v teréne označovali pre pracovníkov
ZARESu5 červeným znakom (znamením z erbu mesta) Bratislavy tie náhrobky,
ktoré sú pamiatkovo významné a ktoré treba zachovať.
Podrobný evidenčný prieskum zhromaždil hodnotný dokumentačný materiál, ktorý prispel k poznaniu sochárskych diel a dielní, ich autorov, ako aj
k poznaniu podoby náhrobníkovej tvorby v druhej polovici 19. storočia a začiatku 20. storočia v Bratislave. Náhrobky, ktoré boli prieskumom vytypované,
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Klasicistická kaplnka rodiny Müllerovcov, jedna
z mála zachovaných kaplniek, ktoré pôvodne
lemovali vnútorný obvod cintorínskeho múru.
Foto: Z. Zvarová.

ČAPKOVIČOVÁ-OBUCHOVÁ, V.: c. d. v pozn. 3, s. 35.
BUDAY, P.: c. d. v pozn. 2.
8
BUDAY, P.: c. d. v pozn. 2.
9
ŠEVČÍKOVÁ, Z.: Príspevok k poznaniu kultúrnych
hodnôt Ondrejského cintorína, II. časť. Pamiatky
a príroda Bratislavy, Zborník Mestskej správy
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody
v Bratislave, 1977 – 1979. MSPSOP, Bratislava, 1979,
s. 44.
10
BUDAY, P.: c. d. v pozn. 2.
6
7
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predstavujú dodnes najhodnotnejšiu
súčasť cintorína.
Dnešný Ondrejský cintorín patrí
medzi najstaršie cintoríny v Bra
tislave. Jeho vznik kladú historici už
do tretej tretiny 18. storočia (1784).
V tomto období bolo v meste niekoľko Ondrejských cintorínov (napr.
pri kláštore a Kostole sv. Alžbety 6
a Ondrejský cintorín, ktorý sa rozprestieral medzi ulicami Dunajská,
Špitálska a Rajská 7).
Najstaršou časťou cintorína je časť
pri Poľnej ulici (severozápadná časť),
na začiatku 19. storočia boli do cintorína zahrnuté záhrady južne od Poľnej
ulice. K poslednému zväčšeniu došlo
okolo polovice 19. storočia pričlenením ďalších južných parciel.8
Cintorín dostal postupne výrazný
klasicizujúci charakter, ktorý „spočíva
v základnom veľkorysom rozčlenení
celej plochy rovnými (tromi) osami,
na konci ktorých dominovali kryptové kaplnky; vo výsadbe alejí, ako
aj v pravidelnom radení hrobových
parciel, ktoré v spojení so zeleňou
vytvárajú už romantický výraz“.9
Jeho hlavnou stavbou je bývalá
Kaplnka sv. Ondreja, dnes gréckokatolícky Chrám Povýšenia sv. Kríža,
postavená v rokoch 1859 – 1860 podľa
projektu Ignáca Feiglera ml., ktorý
je autorom aj Domu smútku, stojaceho južne od chrámu. Od bývalej
kaplnky severne stojí brána so sochou
sv. Ondreja.10
Základnými nositeľmi pamiatkových hodnôt Ondrejského cintorína
sú náhrobky pochádzajúce prevažne
z druhej polovice 19. storočia až prvej
tretiny 20. storočia. Z typologického
pohľadu najstaršiu vrstvu reprezentujú

náhrobky klasicizmu a empíru (sochárske náhrobky, rôzne stély, urny
a edikulové útvary). K architektonickému typu môžeme zaradiť aj rôzne
pylóny, obelisky, pyramidálne typy,
ale zastúpené sú aj bohato riešené
železné kríže. Samozrejme, súčasťou
náhrobkov sú rôzne symboly a znaky
viažuce sa k sepulkrálnej architektúre,
ako aj hodnotné kovové mrežové
ohrady.
Pôvodne na ploche cintorína dominovali krypty, resp. kryptové kaplnky,
osadené na hlavných osiach ciest a po
obvode. Dnes z nich zostalo len torzo:
napr. wachtlerovská kaplnka, klasicistická kaplnka Müllerovcov, neogotické kaplnky rodiny Strasszer-Polgár
a rodiny Rakovských.
Na cintoríne je pochovaný celý rad
významných historických osobností,
ktoré výraznou mierou zasiahli do
chodu mesta, spomeňme napríklad staviteľskú rodinu Feiglerovcov, Jozefa
Könyökiho, zakladateľa mestského
múzea, historika Tivadara (Teodora)
Ortvaya či mešťanostu Henricha
Justiho.
Vážnym zásahom do územnej
integrity cintorína bola urbanizácia
okolitého prostredia, hlavne rozširovanie Karadžičovej ulice v druhej polovici 70. rokov 20. storočia. To viedlo
k úbytku plochy cintorína a k zániku
mnohých hodnotných kaplniek, rodinných hrobiek a náhrobkov.
V snahe zabezpečiť čo najväčšou mierou ochranu plochy cintorína
i jeho súčastí boli cintorín a najhodnotnejšie náhrobky postupne vyhlásené za kultúrne pamiatky. Prvé boli
vyhlásené už v roku 1963 (napr. hrob
Alojza Rigeleho, či spisovateľa Ferka
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V poslednom období sa stupňuje
požiadavka na obnovu pochovávania
na ploche cintorína. Udržanie rovnováhy medzi zachovaním pamiatkových hodnôt cintorína a novými
požiadavkami bude neľahkou úlohou
pre všetky zainteresované strany.
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Urbánka), v roku 1988 bol do zoznamu
kultúrnych pamiatok zapísaný cintorín
ako celok. Dnes je na jeho ploche 114
kultúrnych pamiatok. S cieľom upozorniť verejnosť na hodnotné prvky
cintorína, ktoré nie sú kultúrnymi pamiatkami, zaradil MÚOP (nateraz) 93
hodnotných náhrobkov do zoznamu
pamätihodností mesta.

Jednoduchý náhrobok
rodiny Kozics (Kozič),
dole s maľovaným
symbolom mesta,
ktorým sa v 70. rokoch
20. storočia označovali
tie náhrobky, ktoré boli
určené na zachovanie
a prenesenie.
Foto: Z. Zvarová.
Zameranie náhrobku
Johany Petzovej
z roku 1841. MSPS
v Bratislave. Ondrejský
cintorín, zameranie
náhrobkov, 1978.
MÚOP v Bratislave,
oddelenie
dokumentácie,
sign. V 382.

Náhrobník Emanuela Lehockého od Ladislava
Majerského, po roku 1930. Foto: Z. Zvarová.
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Prvý výskum na ploche cintorína, na ktorom sa už nepochováva, vypracoval pre MSPSOP J. Horváth v roku 1971. Žiaľ, do roku 2004, keď sa robil
ďalší umelecko-historický výskum v teréne, sa zmenšil počet hrobov oproti
stavu v 19. a na začiatku 20. storočia, a tak sa výpovedná hodnota zachovaných
náhrobkov v súčasnosti zmenšila a je do určitej miery skreslená. Týka sa to
pôvodného množstva hodnotných náhrobkov, ako aj informácií o národnostnom
a profesijnom zložení pochovávaných. Výskum MÚOPu v roku 20041 mal za
úlohu zmapovať najhodnotnejšie náhrobky na ploche cintorína. Jeho výsledkom
je, že do zoznamu celomestských pamätihodností bolo zapísaných (nateraz) 14
hodnotných náhrobkov.

Vstupná brána na cintorín, vľavo dom hrobára.
Foto: Z. Zvarová.
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Autor výskumu Z. Zvarová, V. Obuchová,
P. Horanský, J. Husárová.

1

Starší Cintorín sv. Mikuláša sa v Bratislave nachádzal už od 17. storočia, tiež pod hradom, ale zo strany
Židovskej ulice.

2
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Cintorín sv. Mikuláša v Podhradí vznikol v 80. rokoch 18. storočia spolu
s katolíckym Ondrejským cintorínom a evanjelickým Cintorínom pri Kozej
bráne. Rozprestiera sa na severnom svahu pod úpätím Somárskeho kopca, nad
významnou komunikačnou osou – Žižkovou ulicou. Bol zriadený pre potreby
Podhradia, a preto sa na cintoríne pochovávali predovšetkým jeho obyvatelia.
Názov dostal podľa patróna lodiarov a lodníkov sv. Mikuláša.2
Samotná plocha cintorína je rozdelená ústrednou komunikáciou v smere
východ – západ, lemovanou alejou stromov. Na jej konci je drobná stavba, ktorá
pravdepodobne slúžila pre potreby hrobárov. Z hlavnej komunikácie smerujú
chodníky v smere juh – sever k jednotlivým hrobovým sektorom. Vstupný pseudogotický portál je murovaný, má tvar lomeného oblúka, vo vrchole s plastikou
smútiaceho kľačiaceho anjela s urnou a vencom. Pochádza z polovice 19. storočia. Južne od vstupu je stavba bytu hrobára, priečelím orientovaná do Žižkovej
ulice. Severne situovaná Kaplnka sv. Mikuláša je pravdepodobne z druhej polovice 19. storočia, postavená v neorománskom slohu. Ide o jednoloďovú stavbu
obdĺžnikového pôdorysu, na južnej strane s vežou. Dnes je v schátranom stave,
prázdna, nevyužívaná, jej interiér je značne poškodený.
Prevažujúci fond hodnotných náhrobkov cintorína pochádza najmä z druhej
polovice 19. až prvej polovice 20. storočia. Na cintoríne je možné nájsť takmer
všetky typy náhrobkov.
Najstarším hrobom je hrob Johanna Schmidthanslena z roku 1790. Jeho náhrobník sa nezachoval v origináli, dnes tam stojí kópia z umelého kameňa, ktorú
nechal urobiť jeho vnuk. Tvorí ho hranolový podstavec s nápisovou doskou
a kríž s korpusom Krista s dekoratívnym ukončením ramien.
Najpočetnejšou skupinou sú architektonické typy náhrobkov rôznych tvarov,
predovšetkým obelisky a edikulové útvary (oltáre), ktoré boli obľúbené v druhej
polovici 19. storočia.
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Vstupná brána na cintorín, detail. Socha anjela
s urnou. Foto: Z. Zvarová.
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Obelisky sú najčastejším druhom
náhrobku. Ich rôznorodosť spočívala
predovšetkým v použití rozdielneho
materiálu, veľkosti a typu písma
či v počte umiestnených fotografií (napr. hrob Edgara Engeerpha).
Druhú, architektonicky náročnejšiu
skupinu náhrobkov tvoria rôzne
edikulové útvary čerpajúce z antickej
i neogotickej ornamentiky. Náhrobky
tohto typu sú prevažne z druhej polovice 19. storočia a patria k tým honosnejším (k takým patrí hrob lodného
majstra Johanna Polowitza či hrob
Johanna Spenedera).
Z mladšieho obdobia, z prelomu
19. a hlavne zo začiatku 20. storočia sú
zastúpené stély. Je to na výšku postavený plochý kameň, tu v spojení s postavou plačky, kvetinového ornamentu
a s uplatnením secesného dekoru (hrob
Obuch Istvánné).
Medzi náročnejšie riešenými
sochárskymi náhrobkami dominujú
predovšetkým náhrobok Christine
Gelböckovej s kamennou postavou
Krista v životnej veľkosti a náhrobok
rodiny Wachtler s postavou plačky či
hrob Balthasara Steinmastera (?).
Ojedinelým typom je náhrobok
Magdaleny Denkovej, ktorý predstavuje formu náhrobku, tzv. cippus. Ide
o kamenný blok štvorcového pôdorysu
ukončený zo všetkých strán frontónmi
a akrotériami, pôvodne zavŕšený kovovým krížom.
Rovnako ojedinelým príkladom
aplikujúcim kubistické tendencie je
náhrobok rodiny Bachna.
Významnou mierou sú na cintoríne zastúpené zdobené liatinové
kríže, pochádzajúce spravidla z prvej
polovice 20. storočia. Sú postavené na

jednoduchých podstavcoch, s dekoratívne riešenou buď spodnou časťou
(sochy anjelikov, Panny Márie), alebo
s dekoratívnym, spravidla kvetinovým
dekorom plochy kríža (kríž Augustine
Kleinovej). Z náhrobkov v tvare kríža
je ojedinelý náhrobok nad hrobom
Czizík Jánosné, ktorý pozostáva
z dreveného kríža, s plochou vyplnenou dreveným podkladom, čerpajúci
z nemeckého alpského prostredia.
Cennou súčasťou mnohých hrobov sú do súčasnosti pomerne hojne
a dobre zachované bohato riešené
mrežové ohrady, rôzne kováčsky
spracované, ako i iné kovové súčasti
hrobov, napr. rámy nápisových dosiek,
kovové nádoby na kvetiny, kríže (hrob
rodiny Macsalka či ohrada hrobu
Josefa Janovetza).
Na ploche cintorína sa nachádzajú
dve hrobky: neogotická hrobka rodiny
Kittlerovcov, ktorú nechal pre svoju
rodinu postaviť v roku 1900 významný staviteľ a architekt Ferdinand
Kittler (kamenárske práce na nej realizovala významná bratislavská dielňa
Mahr) a hrobka rodiny Linzboth, ktorá
zabezpečovala dopravu na Dunaji
medzi Linzom a Bratislavou.
Cintorínske náhrobky, resp. ich
nápisové súčasti, sú zároveň nositeľmi
informácií o pestrej sociálnej, profesijnej a národnostnej skladbe ľudí
žijúcich na bratislavskom Podhradí.
Sú tu pochovaní lodiari a lodníci –
Dichter, Linzboth, A. Mallaschitz,
A. Mank, G. Matzon, Pfonzelt,
Pollowitz, Schäffer, Schultz, vinohradníci – Adler, Bohunický, Bohunský,
Müller, Niederecker, Pochop, Tomek.
Mnohí remeselníci, resp. majitelia
dielní, napr. Dedeo (krajčír), Dvorský
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Z profesií spomeňme ešte hroby
úradníkov, inteligencie, umelcov,
staviteľov, resp. ich bližších či vzdialenejších príbuzných – A. Slavik
(mestský kontrolór), H. Bednarz
(novinár), matka sochára Murmanna
(Meiner Mutter), G. Endlicher (potomok slávnej rodiny lekárov, prírodovedcov), Ferdinand Kittler (architekt),
K. Loschdorfer (majiteľka hudobnej
školy).
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(obuvník), A. Jelinek (mäsiar), Jordan
(murár), Wachtler (pekár, cukrár),
ale aj majitelia hostincov, krčmári
(Dotzauer, Pochop, Schmidthanzl,
Speneder, L. Weigl, Franziska Ruzsa),
obchodníci – A. Mačalka, J. Krisch
či vlastníci, resp. vlastníčky domov,
ktoré slúžili ako hodinové hotely,
teda nevestince (na Podhradí ich
bolo veľa) – Jaklitsch Alojz, Lola,
A. Pragant-Lohrmannová.

Hrobka rodiny Kittler z roku 1900. Realizácia:
firma Mahr. Foto: Z. Zvarová.
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Kaplnka sv. Mikuláša z druhej polovice
19. storočia. Foto: Z. Zvarová.
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Cintorín Slávičie údolie – výtvarné hodnoty
sektoru Park

Jana Hamšíková
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Cintorín v Slávičom údolí je jedným z najrozsiahlejších bratislavských cintorínov. Od svojho vzniku v roku 1912 sa jeho plocha niekoľkonásobne zväčšila. Bol to mestský cintorín s priestorom na pochovávanie všetkých kategórií
obyvateľov Bratislavy, najmä však tých menej majetných. Pôvodne sa tu mŕtvi
pochovávali tradičným spôsobom – do zeme. 14,5 ha plochy cintorína je rozdelených do 50 sektoroch. Najstaršie náhrobky nachádzame v sektoroch I, VII,
XII, VIII, XIII, XIV, XV, IX a ďalej v sektoroch XVIII, XIX a XX. Je to dané
tým, že časti cintorína okolo esovito zatočenej cesty boli prvými, kde sa začalo
s pochovávaním. Jednotlivé sektory boli zapĺňané nesystematicky, podľa požiadaviek pozostalých, preto staršie hroby nachádzame aj mimo vyššie uvedených
sektorov. Svahovitý terén cintorína, nepravidelné tvary sektorov a niekde až
neprimerané zahustenie hrobových miest majú za následok ťažkú dostupnosť
jednotlivých hrobov.

Cintorín Slávičie údolie – pohľad na náhrobníky
v sektore XX. Foto: J. Hamšíková.
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Široké, rôznorodé spektrum obyvateľov, ktorých mŕtvi ležia na tomto cintoríne, sa priamo odráža v mimoriadnej pestrosti náhrobníkov, ktoré sa na cintoríne nachádzajú. Ide tu o nebývalú zmes od jednoduchých náhrobkov v tvare
kamennej dosky či kríža, až po vyhotovenie náročných náhrobníkov z kvalitného kameňa, ktoré sú často doplnené o sochárske artefakty – umelecké diela.
Na cintoríne sa nachádza množstvo cenných náhrobkov s veľkou umelecko-historickou hodnotou. Naším hlavným cieľom bola identifikácia a podchytenie
hodnotných náhrobkov na cintoríne bez ohľadu na to, či sa o tieto hroby niekto
stará, či sú vyplatené, aký je k nim vzťah zo strany správcu cintorína. Aj hroby
a hrobové miesta sú dnes, z čisto pragmatického hľadiska, predmetom obchodu.
Za hrobové miesta treba platiť. Kto neplatí, môže o hrobové miesto prísť. Tento
pohľad na hrobové miesta, ako aj na náhrobky, však veľakrát vedie k priamej
likvidácii najstarších náhrobkov na cintorínoch. Táto likvidácia kultúrneho
dedičstva sa často deje za asistencie štátu či obce, bez možnosti tomuto procesu
nejako zabrániť. Je potrebné, aby sa úcta k historickým, cenným náhrobkom
stala súčasťou vnímania cintorína nielen u návštevníkov, ale aj správcov či zriaďovateľov cintorínov.
Cintorín Slávičie údolie má ešte jedno špecifikum: v blízkosti Domu
smútku, v prednej časti cintorína sa nachádza priestor zvaný Park, ktorý sa
od konca 70. rokov 20. storočia stal plochou na pochovávanie mimoriadne
významných osobností Bratislavy a Slovenska. Na toto miesto boli aj z iných
častí cintorína presunuté telesné ostatky významných osobností, ktoré tu boli
znova pochované (napr. Vladimír Plicka). Tento priestor je okrem prehliadky
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T. Baníka, J. Kulicha, L. Korkoša,
A. Rudavského, M. Lukáča, J. Kostku
a mnohých ďalších. Výtvarne riešené
náhrobky sa nachádzajú aj v iných
sektoroch cintorína a sú raritou
a spestrením jeho priestoru (náhrobok F. Kafendu, E. Špitza, vojakov
Škápika a Jurzu, náhrobok padlých
v roku 1919, náhrobok vojakov padlých v prvej svetovej vojne a pod.).
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významných mien, umelcov, dejateľov a osobností, tiež nebývalou
galériou prác špičkových slovenských
výtvarníkov. Je to taká malá galéria
v prírode. Práce jedného skvelého
portrétistu striedajú iné. Niektoré
výtvarne riešené náhrobky sú samy
osebe umelecké diela. Stretávame sa
tu s prácami bratislavského sochára
A. Rigeleho, A. Trizuljaka, A. Bána,

Plastika na hrobe architekta Štefana Šlachtu
od Milana Lukáča. Foto: J. Hamšíková.

Náhrobník maliara Petra Matejku od Andreja
Rudavského. Foto: J. Hamšíková.
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Náhrobník Ema Bohúňa, autorom busty je
Vojtech Baďura. Foto: J. Hamšíková.

Portrét Vladimíra Plicku od Ludwika Korkoša.
Foto: J. Hamšíková.

Portrét akad. maliara Vincenta Hložníka od
Jána Kulicha. Foto: J. Hamšíková.

Náhrobník Gyulu Nagya s portrétnou plaketou
od Alojza Rigeleho. Foto: J. Hamšíková.
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Z umelecko-historického hľadiska
si pozornosť zaslúži Dom smútku,
mimoriadne dobre zachovaná, vysoko
účelová stavba z čias založenia cintorína. Je pekným príkladom funerálnej
architektúry, postavenej v neorenesančnom slohu. V strednom rizalite je
situovaný hlavný vstup, ktorý je prísne
symetrický, zvýraznený štvoricou dórskych stĺpov, ktoré nesú kladie. Kladie
je prestrešené zvonovitou strieškou
krytou plechom a vytvára tak prekrytý
vstup – portikus. Dominantným
prvkom hlavnej fasády je trojuholníkový štít so štukovým, v bohatom
rokajovom ornamente vyobrazeným
mestským znakom Bratislavy, pod

ktorým je symbol dočasnosti života
– presýpacie hodiny. Jeho autorom je
bratislavský sochár Alojz Rigele.
Bočné steny hlavnej fasády sú dekorované omietkovým rámom, ktorý
lemuje aj združené okná presvetľujúce
priestor obradnej miestnosti. Obidve
bočné fasády sú totožné, majú jeden
vstupný otvor, združené okná, dekorované sú omietkovým rámom, rovnako
ako hlavná fasáda. Zaujímavá je zadná
fasáda. Je dobre vnímaná z hlavnej
prístupovej cesty na cintorín, a preto
je umelecky rovnocenná hlavnej fasáde. Jej stredu dominuje cylindrický
rizalit so sochou Ježiša Krista, ktorá
je umiestnená v plytkej nike. Socha
z pieskovca je v životnej veľkosti, ide
o mimoriadne hodnotnú prácu sochára
Alojza Rigeleho. Zmŕtvychvstalý
Kristus má telo ovinuté kusmi plátna,
postava je v kontraposte, s ľavou nohou v popredí, ruky sú v geste vítania.
Dielo je signované autorom v pravom
dolnom rohu. Rizalit je prestrešený
zvoncovou strechou krytou plechom,
ktorá je presvetlená oknami v tvare
volského oka. Strecha je ukončená
kovovou hálkou v tvare horiacej vázy
– tzv. flambón.

Socha Krista umiestnená v nike na zadnej
strane fasády Domu smútku. Autorské signum
Rigele na podstavci sochy. Foto: J. Hamšíková.
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Domu smútku v čase jeho výstavby okolo roku
1912, fotokópia zo SNA, SFVU a v 70. rokoch
20. storočia na archívnej fotografii MÚOP.
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Príbeh jedného náhrobku –
Pamätník obetiam bombardovania pri Melku
Cintorín Slávičie údolie má na
svojej ploche aj viacero pamätných
hrobov, v ktorých sú pochované
ostatky spolu zahynuvších ľudí.
Jedným z nich je pamätník obetiam,
ktoré 19. februára 1945 zahynuli vo
vojenskom transporte, ktorý smeroval do koncentračného tábora
v Mauthausene. Transport tvorilo
päť nákladných áut, kde na korbách
sedeli väznení slovenskí protifašistickí
bojovníci, partizáni, členovia ilegálnej
KSS či inak nepohodlní občania, ktorí
sa dostali do konfliktu s klerikálnym
režimom Slovenského štátu. Transport
bol pri rakúskom Melku kobercovo
bombardovaný americkým letectvom.
Mnohí z prevážaných väzňov pri bombardovaní zahynuli, živých odviezli
do koncentračného tábora. Pri Melku
bol zriadený provizórny hrob obetí.
Po vojne boli tieto telesné ostatky
prevezené na cintorín v bratislavskom
Slávičom údolí, kde boli pochovaní.
Hrob mal jednoduchý náhrobník
v tvare skosenej stély s nápisovou
doskou s menami obetí. Na pamätníku
bola upevnená doska s textom: „Česť
a sláva ilegálnym pracovníkom KSS
padlým za slobodu vlasti.“ Pamätník
ukončovala hviezda so symbolom kosáku a kladiva. Tento pamätník stál na
úbočí cintorína, za prvou serpentínou.
Začiatkom 60. rokov 20. storočia
tento pomník už nezodpovedal spoločenskému významu a dôstojnému
ucteniu pamiatky zahynulých. Pri
pietnom akte nebolo možné sústrediť
okolo pamätníka väčší počet osôb, aj

samotný pamätník pôsobil dojmom
provizórnosti. Preto sa našlo vhodnejšie miesto na voľnej ploche vpravo
od Domu smútku, kde nový pamätník
mohol získať dominantnú pozíciu.
Pamätník musel spĺňať náročné kritériá, ktoré boli stanovené pri súťaži.
Zvlášť bola zdôraznená jeho pohľadová orientácia, nesmel byť prekážkou
pri pohľade do cintorína, musel byť
stvárnený originálnym spôsobom,
iným ako bežné náhrobky, bez zdôraznenia jednotlivých hrobov obetí.
Vítané, ale nie povinné, bolo sochárske dielo ako súčasť pamätníka. Za
dôležité bolo považované to, aby nový
pamätník bol odlíšený od bežných
náhrobníkov. Svojou formou musel
zdôrazniť myšlienku obete počas dramatickej udalosti.

Pôvodná úprava pomníka obetiam pri Melku
(do roku 1964). Fotokópia zo SNA, SFVU.
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Víťazom súťaže sa stal zabehnutý
tím sochára a architekta. Autorom náhrobku je významný slovenský sochár
Tibor Bártfay, ktorý ho vyhotovil v rokoch 1964 – 1965 spolu s architektom
Ivanom Salayom. Samotný pamätník
je vytvorený z dvoch platní, jednej
vodorovnej, z lešteného šluknovského
tmavého syenitu a jednej konkávne
prehnutej platne zo šalovaného betónu, v ktorej je osadená plastika zo
zváraného kovu – medi, predstavujúca trpiaceho človeka. Mená obetí sú
osadené na ľavej strane vodorovnej
platne. Výsledné pôsobenie pamätníka
je veľmi priaznivé. Svojou siluetou
sa uplatňuje v terénnej konfigurácii,
v určenom prostredí pôsobí monumentálne. Svojou nezvyklou formou sa
stáva oživujúcim prvkom celého
cintorína, vhodne vyjadruje dramatické
udalosti, pri ktorých zahynuli transportovaní väzni. Pamätník je zároveň
aj hrobom 28 obetí – v spodnej časti je

krypta z betónu, do ktorej boli uložené
ich telesné ostatky.
Pomník bol odhalený k 20. výročiu
oslobodenia – 7. mája 1965.
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Súčasná podoba pamätníka.
Foto: J. Hamšíková.
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Martinský cintorín na Trnavskej ceste nepatrí k najstarším bratislavským
cintorínom. Vznikol krátko po prvej svetovej vojne, slávnostne ho konsekrovali
4. decembra 1919.
Plocha, ktorá bola na cintorín zakúpená, mala rozlohu vyše 50 honov, počítalo sa s tým, že cintorín vystačí pre príslušníkov rímskokatolíckeho vierovyznania 150 rokov. Dnešná rozloha cintorína je len 7,5 ha, čiže len 15 uhorských
honov, teda sotva tretina pôvodnej plochy. Nepočítalo sa s mohutným rozvojom
mesta týmto smerom.
Nad cintorínskou bránou, ktorá dnes tvorí hlavný vchod do cintorína, je nápis podľa vzoru rímskych katakomb: Resurrectio mortuorum – fiducia christianorum (Vzkriesenie mŕtvych – nádej kresťanov). Cintorín má plot z betónových
stĺpov s podmurovkou, ktorý vyhotovila známa bratislavská stavebná firma
Pittel a Brausewetter. Kovovú časť plota dodala firma Ľudovít Márton – umelecké zámočníctvo.
Plocha Martinského cintorína má v súčasnosti 7 ha 3664 m2. Cintorín je
rozdelený na 21 sektorov označených rímskymi číslami XII – XXXII. Spolu sa
v nich nachádza sko https://open.spotify.com/album/19RUXBFyM4PpmrLRdtqWbp ro 15 000 hrobov, urnových hrobov a urnových šácht. Pôvodná rozloha
cintorína bola štvorcová. V 60. rokoch 20. storočia sa jeho plocha rozšírila do
obdĺžnika smerom k sídlisku Ostredky.
Neoddeliteľnou súčasťou cintorína je aj mimoriadne hodnotná zeleň, pagaštanové a lipové aleje, aleje topoľov čiernych a rady tují pri Trnavskej ceste.
Z veľkého množstva hrobov sme na základe podrobného obhliadkového
a historického výskumu vytypovali približne 230 hrobov a ich náhrobkov, ktoré
sú cenné najmä umelecko, výtvarne a architektonicky zaujímavými a hodnotnými náhrobkami, prípadne sú cenné a významné z hľadiska osoby, ktorá je
v tom-ktorom hrobe pochovaná.

Pohľad do cintorína. Foto: J. Hamšíková.
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Za posledných niekoľko rokov došlo k zásadnému úbytku hodnotných
prvkov na náhrobkoch, ako sú bronzové busty, kovové korpusy ukrižovaného Krista, samotné kovové kríže,
kovové reliéfne plakety a ďalšie umelecké diela, ktoré tvorili neoddeliteľnú
súčasť náhrobkov. Stopy po násilnom
odstránení – čiže krádeži – sú zreteľné
už na prvý pohľad. Pôvodný stav pred
poškodením máme podrobne fotograficky zdokumentovaný, rovnako ako aj

súčasný stav. Je tu viacero príkladov,
ktoré dokumentujú zúfalý, alarmujúci
stav ochrany osobného majetku, ako aj
nášho spoločného kultúrneho dedičstva. Stav považujeme za veľmi vážny,
vyžaduje si prijatie neodkladných
opatrení na záchranu a ochranu ešte
zostávajúcich umeleckých diel.
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Bronzová busta Lu
Kratochvílovej od
moravského sochára
Josefa Kubíčka
(1933) bola odcudzená v apríli 2018.
Foto: J. Hamšíková.
Náhrobník Teodora
Vargu s bronzovým
reliéfom, ktorý bol
odcudzený.
Foto: J. Hamšíková.
Náhrobník rodiny
Belkovej pôvodne
dopĺňal kovový
korpus Krista, dnes
chýba.
Foto: J. Hamšíková.

Hrob akademického maliara Gustáva Mallého
zdobila bronzová portrétna busta od sochára
P. Bána (1952). Busta bola odcudzená v roku
2016. Foto: J. Hamšíková.
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Náhrobník Jindřicha Párala z roku 1945
s rozmernou kovovou plastikou Kristovej tváre,
dnes chýba. Foto: J. Hamšíková.

Secesný náhrobník Rudolfa Šurinu z čiernej
žuly vhodne dopĺňal bronzový reliéf Kristovej
tváre. Foto: J. Hamšíková.

Zaujímavý náhrobník rodiny Borbálovcov mal
v hornej časti bronzový reliéf smútiacej dvojice
z roku 1929, dnes chýba. Foto: J. Hamšíková.

Hodnotný náhrobník rodiny Güllovcov zo
začiatku 20. storočia, s násilne vytrhnutým
bronzovým korpusom. Foto: J. Hamšíková.
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Do 18. storočia, tak ako bolo zvykom, sa pochovávalo v areáli okolo Kostola
sv. Mikuláša na dnešnej Šamorínskej ulici. Tu bol cintorín do roku 1715.
Reformy Márie Terézie a Jozefa II. zakazovali pochovávanie mŕtvych v obytných častiach miest a osád, pochovávanie sa muselo presunúť na okraj obce.
Nový cintorín bol v 19. storočí otvorený aj na dnešnej Devätinovej ulici. Tu boli
pochovaní aj príslušníci rodiny grófa Draškoviča (Draschkovicz) a Smukovci,
Krížikovci, príslušníci evanjelického náboženstva. V roku 1967 bol cintorín
zrušený z dôvodu výstavby cesty. Viaceré rodiny dali svojich mŕtvych exhumovať a ich telesné ostatky dali preniesť na súčasný cintorín, ktorý sa začal opäť
používať na prelome 19. a 20. storočia. Zo starého cintorína boli sem prenesené
aj telesné ostatky biskupických kňazov.
Cintorín v Podunajských Biskupiciach svojou rozlohou 1,4 ha patrí k stredne
veľkým bratislavským cintorínom, má lichobežníkový pôdorys. Pôvodné
hrobové miesta sú umiestnené podľa krivky, ktorá sleduje niekdajšie dunajské
rameno. Dnes je plocha cintorína rozdelená do 8 sektorov, ktoré sú pospájané
sieťou pravouhlých uličiek. Najcennejšie náhrobky sú v sektore I. Súčasťou
cintorína je areál hrobov sestričiek Rádu sv. Kríža v sektore III. Medzi nimi je
aj hrob blahoslavenej Zdenky Schelingovej, pričom časť z jej telesných ostatkov bola prenesená do Kostola sv. Kríža na Biskupickej ulici. Približne v strede
cintorína je veľký ústredný kríž.

Pohľad na historické náhrobníky na cintoríne
v Podunajských Biskupiciach.
Foto: J. Hamšíková.
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Areál hrobov rádových sestier sv. Kríža na
cintoríne v Podunajských Biskupiciach, medzi
nimi aj ostatky blahoslavenej sestry Zdenky
Schelingovej. Foto: J. Hamšíková.
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Príbeh dvoch náhrobkov
Z umelecko-historického hľadiska
sme na cintoríne zaevidovali dva
náhrobníky mimoriadnej umeleckej
hodnoty. Ide o náhrobníky, ktoré
vyhotovil významný bratislavský
sochár Alojz Rigele – náhrobník
rodiny Gandorferovcov a rodiny
Fehervízyovcov.
Franz Gandorfer (1862 – 1936)
bol lesným inžinierom vo Vlčom
hrdle, pochovaný je v hrobke rodiny
Gandorferovcov, ktorá sa nachádza pri
oplotení cintorína. Má tvar antického
chrámika – edikuly. Na stĺpoch so
štylizovanými hlavicami je osadený
trojuholníkový mramorový tympanón
s reliéfnou výzdobou. Táto predstavuje tri postavy: v strede je postava
vzkrieseného víťazného Krista s krížom v ruke, ktorý vstáva z hrobu. Po
jeho stranách sú dvaja rímski vojaci
so štítmi, stvárnení v sede, v dolnom
pláne reliéfu. Reliéf je prácou bratislavského sochára Alojza Rigeleho.
Má rozmer asi 120 x 50 cm a bol
vyhotovený v roku 1937.
Hrobka je oplotená pekným kovaným plotom. Jednotlivé polia sú osadené do nárožných stĺpov z umelého
kameňa. Zadné stĺpiky sú dekorované
kamennými „antickými“ vázami.

Náhrobník Franza Gandorfera – celkový
pohľad, detail štítu s reliéfom a nápisovej
dosky. Foto: J. Hamšíková.
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Fehervízy András (Ondrej; 1857–1917)
s manželkou (1859 – 1923). Rodina
Fehervízyovcov bola známou biskupickou rodinou. V rokoch 1842 – 1848 bol
v Podunajských Biskupiciach richtárom
Márton (Martin) Fehervízy.
Kamenný náhrobok tejto rodiny má
architektonický tvar plytkého výklenku
– edikuly. V dolnej tretine je súčasťou
náhrobku mramorová nápisová doska
s menami zosnulých. V segmentovo
ukončenom výklenku je umiestnený
kamenný reliéf, ktorého autorom je
bratislavský sochár Alojz Rigele.
Kamenný reliéf je komponovaný
do troch samostatných tematických
celkov, ktoré sú oddelené kamenným
rámom v tvare trojvršia. Jednotlivé
polia reliéfu sú spracované samostatne,
tematicky sa viažu k posledným dňom
života Krista. Ľavá strana predstavuje

moment, keď je do náručia Panny
Márie položené mŕtve telo jej syna.
Stiesnený priestor plochy prinútil
sochára použiť umeleckú skratku,
zjednodušenie, napriek tomu je reliéf
proporčne dobre zvládnutý. Smútok
tejto chvíle umocňuje rozsiahla drapéria voľne padajúca z kríža. Stredná,
najmenšia plocha zobrazuje námet
Narodenia. Pravá strana reliéfu zachytáva zmŕtvychvstanie Krista – Kristus
vystupuje zo svojho hrobu, v ľavej ruke
má kríž so zástavou, pravou požehnáva.
Autor sa snažil o jasnú prezentáciu
skutočnosti, že Kristus vstal z mŕtvych
vo výraze tváre, v držaní tela, v peknom prepracovaní ruky i nohy postavy.
Postavu dobre dopĺňa rozviaty pohrebný rubáš, ktorý ju obklopuje. Pod
reliéfom je kamenný pás s latinským
textom: Ego sum via veritas resurrectio
et vita! (Ja som cesta, pravda, zmŕvychvstanie a život!) Reliéf je hodnotnou
prácou významného bratislavského
sochára.
Literatúra a pramene
HAMŠÍKOVÁ, J.: Cintorín v Podunajských
Biskupiciach. Rkp., 2011, archív MÚOP.
HAMŠÍKOVÁ, J.: Pozsonyi temetők –
Pozsonypüspöki és Szúnyogdi temetője.
Bratislava, 2011.
LEHEL, Z.: Rigele Alajos. Bratislava : Mádach,
1977.
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Náhrobník rodiny Fehervízyovcov – celkový
pohľad a detaily reliéfov Narodenie, Pieta
a zmŕtvychvstalý Kristus od A. Rigeleho, 1925.
Foto: J. Hamšíková.
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Podľa historika Alexandra Húščavu, rodáka z Lamača, ktorý napísal prvé
a dosiaľ neprekonané dejiny obce Lamač, na území obce boli v dlhej histórii tri
cintoríny. Už v roku 1776 v matrike zomrelých nachádzame záznam o založení
nového cintorína na konci dediny. Neskôr bol zasypaný zemným materiálom,
získaným pri kopaní železničného zárezu. Na tomto istom mieste bol v roku
1856 založený nový cintorín.
V kamennom múre, ktorý lemuje plochu cintorína v Lamači, je na nároží osadená kamenná mramorová doska s donačným textom v slovenskom jazyku: „Pod
panovanim v.c.k. stolice predstati Jozefa von Zaborszky, pod ridenim a pomocu
v.c.k. stolice služneho Jozefa SCHERCZ DE VASZOJA. Z napomocu milosty gruntovn. panstava k mestu PRESSBURG cinter tento Na čest a slavu Pana Boha skrz
Obec Lamacs postaven jest r. 1856. farar Fr. Dobias, richtar Kaspar Harasslin,
notarius Lad. Ziska.“ Text je doplnený o ryté symboly smrti: naľavo je kríž, napravo je lebka s hnátmi. Mramorová tabuľa má lem z kameňa a je dobre čitateľná.
Je zaujímavým dokladom o čase, keď bol cintorín postavený.

Mramorová doska
v nároží múru cintorína.
Foto: J. Hamšíková.

Pohľad na vstupnú bránu cintorína
v Lamači. Foto: J. Hamšíková.
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Príbeh jedného náhrobku
Rozmerný náhrobník má tvar
plochej stély, ktorá je situovaná
v strede, po stranách ju dopĺňajú dve
dosky s nápismi, všetko vyhotovené
z kvalitnej žuly. Písmo je gravírované,
zlátenné, v hornej časti je v tesanom
kríži reliéf Kristovej tváre. Tento
osobitný trojhrob je zaujímavý tým,
že sú v ňom pochované tri mladé
Lamačanky, ktoré 20. októbra 1930
zabil výbuch v továrni na patróny,
známej ako Patrónka.
Boli to Mária Haraslínová
(nar. 1914) – mala 16 rokov; Alžbeta
Fautová (nar. 1909) – mala 21 rokov;
Anjela Žužičová (nar. 1911) – mala 19
rokov.
Text na hrobe hovorí: „Zomreli tragickú smrťú.“
O tragickej nehode čítame v dobovej knihe Bratislavské hasičstvo
1867 – 1937 (s. 221) nasledovné:

zhoreli nielen šaty, ale aj topánky.
Na miesto činu sa dostavili hasiči
pod vedením veliteľa Rajnohu a hl.
pož. majstra Jul. Malarika, prišli aj
záchranné autá. Záchrana odviezla
ranených do štátnej nemocnice a hasičstvu sa podarilo uhasiť požiar za
krátku dobu. Pre ťažké popáleniny
umrelo 7 robotníčok, 6 bolo ťažko
ranených. Nešťastie vzniklo tým, že
jeden svetelný patrón, ktorý vyletel
zo stroja, spadol do výbušnej látky,
ktorá potom explodovala.“
Literatúra a pramene
Bratislavské hasičstvo 1867 – 1937 – na pamiatku
70-ročného jubilea Dobrovoľného hasičského
a záchranného sboru v Bratislave. Bratislava,
1937.
HAMŠÍKOVÁ, J.: Cintorín v Lamači. Rkp., 2013,
archív MÚOP.

„20. októbra 1930, o 15,17 hod. stal
sa hrozný výbuch v patrónovej továrni, v trakte na výrobu svetelných
rakiet. V zápätí výbuchu z oblokov
továrne vyšľahol plameň a následkom ohromného tlaku vzduchu vypadli obloky na všetkých susedných
stavbách. Hneď na to počuli ľudia
volanie mladých dievčat o pomoc. Do
traktu, z ktorého výbuch vyšiel, vbehli
niekoľkí robotníci a pred očami sa
im zjavil príšerný obraz. Z traktu
vybehúvali dievčatá ako šialené,
lebo horeli na nich šaty. Tieto prvé
obete katastrofy boli zachránené pred
traktom, kde z nich postŕhali šaty.
Niekoľko robotníčok našli v bezvedomí vo vnútri traktu, kde na nich

Náhrobník troch dievčat, obetí výbuchu
v bratislavskej továrni Patrónka – celok
a detail. Foto: J. Hamšíková.
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Cintorín v Prievoze patrí svojou rozlohou k menším bratislavským cintorínom. Má šošovkovitý tvar, preťatý je centrálnou komunikáciou. Vstup do
cintorína je z Kaštieľskej ulice. Jednotlivé hroby sú na cintoríne umiestnené
v pravidelných radoch, uličky medzi nimi sú však vedené dosť chaoticky, takže
často sú hroby pootáčané a nesmerujú vždy čelom ku vstupu. Stredu cintorína dominuje centrálny kríž, postavený na pamiatku padlým v prvej svetovej
vojne. Ďalšou zaujímavosťou je priestor na cintoríne, ktorý patrí sestričkám
Kongregácie dcér sv. Františka. Tomuto areálu dominuje kamenný kríž, okolo
ktorého sú jednotlivé hrobové miesta. V prievozskom cintoríne bolo mnoho hrobov bývalých ľudových hercov. Tieto hroby sa nezachovali v dôsledku odsunu
veľkej časti bývalého nemeckého obyvateľstva.
Tento cintorín sa neviaže na sakrálny objekt. Prievoz do roku 1925 nemal
kostol, evanjelickí cirkevníci tvorili filiálku bratislavskej evanjelickej náboženskej obce. V roku 1925 si postavili evanjelickí veriaci na Radničnom námestí, z veľkej časti svojpomocne, vlastný kostol. Cintorín v Prievoze bol vždy
obecný, preto sa v ňom pochovávali obyvatelia bez ohľadu na ich náboženskú
alebo cirkevnú príslušnosť.

C.6.8
Cintorín v Prievoze

Príbeh jedného náhrobku

C

Z umelecko-historického hľadiska sme na cintoríne nezaevidovali žiadne
náhrobné kamene mimoriadnej umeleckej hodnoty. Je tu však väčší počet hodnotných náhrobkov z kvalitného kameňa, spracovaných na vysokej remeselnej
úrovni. Najstaršie náhrobky sú asi zo začiatku 20. storočia. Na cintoríne sa nachádzajú aj viaceré náhrobníky, ktoré sem boli presunuté zo zaniknutých bratislavských cintorínov. Jedným z nich je aj náhrobník Karla Hubera (1857 – 1929).
Karl Huber – Burgerliche Gardner (mestský záhradník) bol popredný člen
záhradníckeho cechu, ktorý bol pochovaný na blumentálskom cintoríne na
Račianskom mýte. Náhrobok z vysoko leštenej čiernej žuly má tvar plytkého
výklenku – edikuly. V strede je mramorová doska s nápisom, po stranách sú dva
hranolové polstĺpiky so štylizovanými pätkami a hlavicami, na ktorých je posadený tympanón, konkávno-konvexne zbrúsený. V strede tympanónu je bronzový
reliéf Kristovej tváre. Autorom náhrobníka je kamenár Mahr. Súčasťou náhrobku
sú aj dva menšie hranoly na svietniky. Náhrobok spolu s hodnotne upraveným
hrobovým miestom – kamenná doska, tvarovaný kamenný lem – obrubník hrobu,
štyri kamenné vázy – patrí k najhodnotnejším hrobom prievozského cintorína.

Ceľkový pohľad na cintorín – v pozadí
centrálny kríž

Literatúra a pramene

Náhrobok rodiny Huber, celok a detail.
Foto: J. Hamšíková.

HORVÁTH, J.: Cintorín v Prievoze – základný historický výskum. Rkp., 1970, archív MÚOP.
PÜSPÖKI NAGY, P.: Podunajské Biskupice. Bratislava, 1969.
HAMŠÍKOVÁ, J.: Cintorín v Prievoze. Rkp., 2006, archív MÚOP.
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Samostatné oddelenie dokumentácie vzniklo na MSPSOP v roku 1975.
Malo troch pracovníkov: historika, odborného pracovníka – dokumentaristu
a fotografa. Oddelenie viedlo Štátny zoznam kultúrnych pamiatok a spolupracovalo pri vypracovávaní návrhov na zápis do zoznamu kultúrnych pamiatok.
Hlavnou úlohou oddelenia bolo od roku 1978 viesť evidenciu pamiatok (táto
činnosť pripadla MSPSOP odstúpením evidenčných kariet pamiatok Krajským
ústavom pamiatkovej starostlivosti Západoslovenského kraja 1), oddelenie zároveň dopĺňalo údaje o kultúrnych pamiatkach a systematicky spracovávalo ich
fotodokumentáciu.
V roku 1975 bolo v dokumentácií uložených 680 inventárnych jednotiek
technickej dokumentácie a 131 inventárnych jednotiek výskumnej dokumentácie. Základom zbierky boli dokumentácie získané z Mestského múzea (Múzea
mesta Bratislavy), Galérie mesta Bratislavy a SÚPSOPu Bratislava. Oddelenie
dokumentácie zároveň realizovalo výstrižkovú službu (výstrižky z novín a časopisov o činnosti MSPSOP) a poskytovalo služby bádateľom.
V súčasnosti je hlavnou úlohou oddelenia dokumentácie služba bádateľom
z okruhu odbornej i laickej verejnosti. Súčasné dokumentačné fondy tvoria jednotky, ktorých obsah sa viaže k mestu Bratislava. Tvorí ich: 12 919 negatívov,
4901 jednotiek technickej dokumentácie a 1754 jednotiek výskumnej dokumentácie. Zoznam dokumentácií je zverejnený na internetovej stránke organizácie:
muop.bratislava.sk.
Literatúra

C

BEZÚCHOVÁ, M.: Činnosť na úseku dokumentácie. Pamiatky a príroda Bratislavy, odborný a informačný
spravodajca Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti v Bratislave za roky 1975 – 1976. MSPS Bratislava,
1977, s. 36 – 64.

Bratislava, Stará radnica, zameranie prejazdu,
detail, 1960. Projektový ústav pre výstavbu
mesta Bratislavy. MÚOP v Bratislave,
oddelenie dokumentácie, sign. 98 A.
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Evidenčný list nehnuteľnej kultúrnej pamiatky
– palác Uhorskej komory na Michalskej ulici 1
v Bratislave
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Výstavy

C

1972 – 1974
V uvedených rokoch Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany
prírody (MSPSOP) realizovala dve
veľké výstavy:
Výstavu Bratislava – mesto pamiatok, usporiadanú v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach navštívilo
celkovo 35 000 návštevníkov. Výstava bola organizovaná ako kompletné výstavno-propagačné podujatie
s lektorskými službami, premietaním
krátkych filmov, seriálom prednášok
pre odborníkov a širokú verejnosť,
aktivitami pre deti a mládež s názvom
Povesti o bratislavských pamiatkach.
Výstava Pamiatková obnova Klarisiek, inštalovaná v objekte kostola,
bola reinštalovaná aj v Prahe, v roku
1974, kde bola zaradená do oficiálnych podujatí v rámci družby medzi
mestami Bratislava a Praha.

Výstavu Stredoveké sklo z Bratislavy prezentuje jej
autor Peter Baxa, rok 1980. Foto: Archív MÚOP.
Výstava keramiky z archeologických nálezov
Bratislavy na nádvorí MSPSOP, Nálepkova, dnes
Panská ulica 17. Foto: V. Kamenická, MÚOP.
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1980
11. – 27. 9. 1980, MSPSOP, Nálepkova
(dnes Panská) ulica 17. Výstava Stredoveké sklo z Bratislavy bola
usporiadaná v rámci Kultúrneho leta.
Sprístupnila verejnosti úžitkové sklo
(poháre a fľaše) zo 14. – 18. storočia,
získané archeologickým výskumom
v historickom jadre Bratislavy. Úvod
celej expozície tvorili nálezy antic-

kého skla z 2. – 3. storočia z Rusoviec
– Gerulaty. Jedinečnú výstavu navštívilo na tú dobu údajne viac ako 2700
návštevníkov. Autor: Peter Baxa.
1981
24. – 28. 8. 1981, MSPSOP, Nálepkova
(Panská) ulica 17. Výstava Stredoveká keramika z Bratislavy
priniesla zaujímavý pohľad do stredovekých a novovekých bratislavských
domácností. Prostredníctvom archeologických nálezov hrncov, džbánov,
pohárov a misiek, získaných pri archeologickom výskume historického
jadra mesta v rokoch 1975 – 1980,
si mohli návštevníci urobiť prehľad
nielen o produkcii a používaní keramiky od 12. – do 16. storočia, ale aj
o jej distribúcii a importoch. Autor:
Peter Baxa.
Cyklus výstav Archeologické pamiatky a súčasnosť v rokoch
1982 – 1987
Výstavy boli organizované v rámci Kultúrneho leta v mesiacoch júl – august
na nádvorí MSPSOP na Nálepkovej
(Panskej) ulici 17 v Bratislave. Autormi zadaní a námetov boli Ladislav
Snopko a Viktor Ferus.
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1982
Archeologické pamiatky a životné
prostredie – prvá zo série výstav
cyklu Archeologické pamiatky a súčasnosť. Na príklade štúdií prezentácie nehnuteľnej archeologickej
pamiatky (zvyškov sakrálnej slovanskej architektúry na hrade Devín) autori výstavy dokumentovali
možnosť tvorivej interpretácie súčasnými architektonicko-výtvarnými
prostriedkami.

C

1983
Druhá výstava z cyklu Archeologické
pamiatky a súčasnosť sa venovala
výtvarnej interpretácii fragmentov pravekej a stredovekej keramiky. Slovami akademika Jána
Dekana „sa pamiatka zbavená záťaže
starožitníckych prístupov stáva pre
súčasného umelca inšpiráciou iba
cez svoje výtvarné hodnoty, kde neexistuje priepasť medzi minulosťou
a dneškom“.

Brigáda na úpravách nového areálu Múzea
antiky v Rusovciach – Gerulate v roku 1984,
v popredí Ladislav „Agnes“ Snopko a Lacika
Rigó. Foto: V. Kamenická, MÚOP.
Areál Múzea antiky v Rusovciach – Gerulate
o dvadsať rokov neskôr. Foto: M. Musilová.
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1984
Témou tretej výstavy z cyklu Archeologické pamiatky a súčasnosť bola
Vydrická brána. Relikt stredovekej
mestskej brány vo vzťahu k súčasnému mestu. Autori si kládli otázku,
či je možné prinavrátiť odkrytej pamiatke pôvodnú funkciu, alebo sa
môže stať „živou“ pamiatkou pridaním novej funkcie? Tretie podujatie
vychádzalo koncepčne z predchádzajúcich a jeho cieľom bolo súčasnými,
dobovými výrazovými prostriedkami
sprítomniť historické, sociálne a kultúrne významy, viažuce sa k fragmentom historickej architektúry vo
frekventovanom mestskom prostredí.

1985
Dieťa v Starom Meste sa stalo ústrednou postavou 4. ročníka populárneho
cyklu výstav Archeologické pamiatky
a súčasnosť. Námet výstavy vyplynul
z prirodzenej vlastnosti človeka hrať
sa. Umelci, architekti aj pamiatkari
sa vrátili do svojich detských fantázií a podrobili svojej kreativite archeologické lokality, školské dvory
a stavebné pamiatky. Na príklade tzv.
Baxovej veže mestského opevnenia,
Lisztovho pavilónu UK, priekopy pri
Michalskej bráne a školského dvora
uršulínok, zapojili deti, žiakov ľudových škôl umenia, aby vytvorili
modelové situácie a pretvorili tieto
zdanlivo zabudnuté lokality na hravé
prostredia.
1985
18. 5. 1985, Bratislava-Rusovce, Múzeum antiky. MSPSOP sa podieľala na doplnkových archeologických
výskumoch Gerulaty v Rusovciach
(1976 – 1987), tejto jedinečnej lokality v celom bývalom Československu. Rusovce – Gerulata sú jediným
územím na Slovensku, ktoré bolo
kedysi organickou súčasťou rímskej
provincie Panónia. MSPSOP vytvorila koncept záchrany, konzervácie
a prezentácie tejto unikátnej lokality v rokoch 1975 – 1978. Ladislav
Snopko, Viktor Ferus a Jana Geržová
boli autormi scenára múzejnej expozície v Rusovciach v polohe Bergl,
ktorá bola v správe MSPSOP až do
roku 1987. Rusovce – Gerulata je
v súčasnosti nominovaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO; MSPSOP má výrazný podiel na
zachovaní tejto pamiatky pre budúce
generácie.
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1986
Hudobná interpretácia znakovej
analýzy ornamentálnej výzdoby
pravekej nádoby. Keramické črepy
pravekej nádoby bukovohorskej kultúry zo 4. tisícročia pred n. l. poslúžili ako motivácia tentoraz nielen pre
výtvarníkov, ale aj pre hudobníkov
v rámci cyklu výstav Archeologické pamiatky a súčasnosť. Marián
Varga zložil hudobné dielo založené
na „gotických“ krivkách tejto najvýznamnejšej kultúry nášho dávneho
praveku.

Výstava Najnovšie nálezy z archeologických
výskumov historického jadra Bratislavy (1988)
vo vtedajšej predajni kníh vydavateľstva Tatran
na Michalskej ulici. Foto: M. Musilová.
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1987
Pocta strednej Európe sa stala predmetom zadania výstavy populárnej
série Archeologické pamiatky a súčasnosť. Autori zadania, architektonického a výtvarného dotvorenia:
Ladislav Snopko, Pavol Bauer, Ivan
Csudai, Laco Teren. „Územie Bratislavy leží od praveku na križovatke
transkontinentálnych obchodných
ciest, nie je v princípe zdrojom veľkých historických kultúr, ale križovatkou ich vplyvov,“ píše v úvode
výstavy jej autor Ladislav Snopko.
Cieľom výstavy bolo poukázať na
širšie kultúrno-historické súvislosti,
ktoré podmienili jedinečnosť a špecifiká územia, kde žijeme. Adekvátnym symbolom strednej Európy
je križovatka ciest. Tak ako cestu
histórie tvoria udalosti – je zložená
z množstva jednotlivých ľudských
osudov – tak konkrétnu cestu možno
vytvoriť z dlaždíc osudov. Autori,
ktorí sa podujatia zúčastnili, vytvorili
dlaždice, ktoré dodnes zdobia Františkánske námestie a ulice Starého
Mesta.

1987
Výstava Uplatnenie archeologických
nálezov na Námestí Pavla Dobšinského v Bratislave v rámci
cyklu Archeologické pamiatky a súčasnosť. Komisárka výstavy: Miloslava Zemková, architektonické
riešenie Andrej Petrek. Prebiehajúci
archeologický výskum na Rudnayovom námestí 4 v rokoch 1986 – 1987
(M. Musilová) odkryl ďalšie časti
Vydrickej brány a jej napojenie na
hradbový múr a jeho stavebné previazanie s parkanovým múrom, aj
šachtu – podzemnú komoru s pôvodnou kamennou dlažbou. Nové
nálezové situácie poskytli priestor na
preriešenie návrhov výstavy z roku
1984. Odprezentovalo sa sedem architektonických návrhov prezentácie
Vydrickej brány a celkového riešenia
jej okolia.
1987
6. – 8. 4. 1987, Rytierska sieň Bratislavského hradu. Výstava Mestská pamiatková rezervácia v Bratislave
v minulosti a dnes. Autori: Patrik Guldan, Ladislav Šášky. Cieľom
výstavy bolo oboznámiť verejnosť
s historickými premenami Bratislavy,
štruktúrou pamiatok a s konkrétnymi
akciami ochrany pamiatok a ich výsledkami na území mestskej pamiatkovej rezervácie (MPR). Dôležitým
prínosom výstavy bola retrospektíva
pamiatkarskej myšlienky a organizačných foriem štátnej pamiatkovej starostlivosti, ktoré od roku 1954 (vyhlásenie MPR) vyústili do vzniku prvej
mestskej pamiatkovej organizácie
v bývalom Československu – Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti
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a ochrany prírody v Bratislave v roku
1968. Výstava bola súčasťou seminára
Mestská pamiatková rezervácia
v Bratislave v minulosti a dnes.
Príspevky sú uverejnené v zborníku
Pamiatky a príroda Bratislavy č. 11
z roku 1989.

M. Musilová prezentuje výstavu
o archeologickom výskume Kaplnky
sv. Jakuba na Námestí SNP v Bratislave,
18. septembra 1994. Foto: Archív MÚOP.
Nádvorie Starej radnice – priestory Múzea
mesta Bratislavy s výstavou o výskume
Kaplnky sv. Jakuba. Foto: Archív MÚOP.
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1988
10. – 30. 8. 1988, predajňa vydavateľstva
Tatran na Michalskej ulici v Bratislave. Výstava Najnovšie nálezy
z archeologického výskumu
historického jadra Bratislavy.
Autori výstavy: Margaréta Musilová,
Andrej Petrek. Zámerom výstavy
bolo oboznámiť verejnosť s výsledkami najnovších archeologických
výskumov MSPSOP z Uršulínskej
ulice 6 a 9, Rudnayovho námestia
4, Zelenej ulice 8, Nálepkovej (dnes
Panskej) ulice 18 a 24, Wolkrovej
(Bielej) ulice 6 a z Námestia 4. apríla
(Hlavné námestie). Výstava zároveň
poukazovala na komplexnosť archeo
logického výskumu v spolupráci
s prírodnými vedami (paleobotanika,
geológia, antropológia, archeozoológia, C14, geofyzika), ako aj metodológiu výskumu v teréne a spracovanie
nálezového materiálu. Návštevníci
mohli nahliadnuť do stredovekej
studne, pohybovať sa po lešení, obdivovať originálne nálezy v imitovanej nálezovej situácii, a to všetko
v priestoroch kníhkupectva, ktoré
prezentovalo publikácie s archeo
logickou tematikou. Návštevníkom
bol takýmto nevšedným spôsobom
ponúknutý zaujímavý estetický
zážitok.

1991
Výstava Bratislava mešťana Wocha.
Mestské múzeum (dnes Múzeum
mesta Bratislavy – MMB) v Bratislave. Autorská výstava Petra Baxu
(MMB) a Viktora Ferusa (bývalých
zamestnancov MSPSOP) zahŕňala aj
najnovšie archeologické nálezy z výskumov MSPSOP z Hlavného námestia v rokoch 1989 – 1991, na ktorých
sa podieľali M. Musilová, B. Lesák,
M. Maruniaková a Z. Makovická.
1994
18. 9. 1994, Mestské múzeum v Bratislave,
nádvorie Starej radnice. Pri príležitosti ukončenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva bola otvorená výstava o Objave a archeologickom
výskume Kaplnky sv. Jakuba na
Námestí SNP. Autori výstavy: Margaréta Musilová, Branislav Lesák,
Jozef Hoššo. Okrem informačných
panelov mohli návštevníci vidieť aj
rekonštrukciu hrobu zo svätovavrineckého cintorína a originálne predmety a milodary z hrobov – ružence,
krížiky, gombíky. Na drevenej zvonici
bol prezentovaný zvon – umieračik
z Kostola sv. Vavrinca z dielne Víta
Mausera, dnes zbierkový predmet
MMB. Pozornosť pútal aj architektonický návrh Viktórie Cvengrošovej a Virgila Droppu na prezentáciu
archeologického nálezu pod sklenou
pyramídou.
1998
Jún, Galéria mesta Bratislavy (GMB),
Pálffyho palác, Panská 19 – 21,
Bratislava. Stála expozícia Stopy
keltskej Bratislavy vo svetle ar-
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cheologických nálezov – Kovolejárska dielňa a mincovňa
v objekte na Panskej 19 – 21.
Autor: Branislav Lesák. Expozícia
dokumentovala priebeh a výsledky
archeologického výskumu, ktorý
sa realizoval priamo v objekte v rokoch 1981 – 1985 pod vedením Petra
Baxu, Daniela Rexu a Leva Zachara.
Mimoriadne veľké množstvo kovolejárskych téglikov a zlomkov hlinených dávkovacích platničiek na
výrobu keltských mincí objavených
priamo in situ podnietilo vznik tejto
expozície.

Františkánska záhrada, nález hrobu dieťaťa
č.11/95 s pozláteným príveskom, druhá
polovica 9. až prvá polovica 10. storočia.
Foto: P. Horanský.
Minister kultúry Milan Kňažko gratuluje
riaditeľke MÚOP Jane Husárovej k výstave
Nostalgia Expo 1999. Foto: P. Horanský, MÚOP.
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1998
8. 9. 1998, MÚOP, Uršulínska ulica 9,
Bratislava. Výstava Archeologické
podoby osídlenia františkánskej
záhrady bola pripravená pri príležitosti 30. výročia vzniku mestskej
organizácie pamiatkovej starostlivosti
v Bratislave. Autor: Branislav Lesák. Výstava podrobne informovala
o výsledkoch realizovaného predstihového archeologického výskumu
z rokov 1995 – 1996 vo františkánskej
záhrade na Uršulínskej ulici (B. Lesák
– M. Musilová). Polykultúrna lokalita
vydala svedectvo o histórii mesta od
praveku po súčasnosť. Z niekdajšej kláštornej záhrady sa podarilo
objaviť kamenno-tehlové základy
záhradnej fontány zo 17. storočia,
odpadovú jamu z 13. – 14. storočia
s množstvom fragmentov kuchynskej
keramiky; z prelomu 11. – 12. storočia, z počiatkov stredovekého mesta
batériu piatich chlebových pecí, ktoré
boli postavené nad veľkomoravským
pohrebiskom z druhej polovice 9. až
prvej polovice 10. storočia. Z nesko-

rej laténskej doby z 1. storočia pred
n. l. pochádza viacero sídliskových
objektov vrátane hrnčiarskej pece.
Našla sa aj strieborná minca typu
BIATEC. Najstarším a najvzácnejším
nálezom objaveným na lokalite bol
halštatský kultový objekt s hlinenou
hrkálkou vo forme vtáčika a mesiacovitými idolmi. Výskumníkom aj
MÚOPu bola za významné poznatky
získané k pravekým a historickým
dejinám Bratislavy udelená prestížna
cena časopisu Pamiatky a múzeá
v kategórii Objav – nález roka 1995.
1999
1. – 4. 12. 1999, Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12. MÚOP sa prezentoval na prvom odbornom veľtrhu
ochrany a spoločenského uplatnenia
kultúrneho dedičstva Nostalgia
Expo 1999. Verejnosť bola informovaná o činnosti organizácie a výsledkoch výskumov, ako aj o metodických materiáloch viažucich sa na
chránené územia a objekty pamiatok
Bratislavy vrátane dokumentačnej
a osvetovej činnosti.
2000
Národné osvetové centrum, Nám. SNP
12. Druhý ročník veľtrhu Nostalgia
Expo bol zameraný na nosnú tému
krytina a strecha. Expozícia MÚOPu
(Autor: Peter Horanský) bola venovaná strechám a krytine v historickom
jadre Bratislavy. Na jednotlivých informačných paneloch boli prezentované historické krovy, druhy krytiny
od 17. do 19. storočia, dobové formy
komínov, strešná krajina na dobových
fotografiách, strechy a krytina v ľudovej architektúre na území Bratislavy.
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Nosnou časťou expozície boli panely
s originálnymi ukážkami bratislavskej pálenej krytiny zo 17. storočia,
kamennej bobrovky z tenkostenného
vápenca zo Solenhofenu v Bavorsku
a bridlice z Marianky pri Bratislave.
Súčasťou veľtrhu bol aj odborný seminár, ktorého sa zúčastnil aj autor
výstavy P. Horanský s prednáškou
Krytina a strechy v Bratislave
– historický prehľad.

bránu na jej príkaz zbúrali, odvtedy
zostala v zabudnutí. V roku 1990 boli
pri hĺbení kolektora zistené zachovalé
zvyšky predbránia na Hviezdoslavovom námestí, v priestore pred Rybárskou bránou. Pracovníci MSPSOP
vykonávali dohľad nad stavebnými
prácami (M. Musilová, M. Maruniaková), zastavili razenie kolektora a zachránili zvyšky predbránia
pred jeho zbúraním. V rámci celoplošných úprav námestia vykonával
v roku 2001 MÚOP archeologický
výskum v tomto priestore (M. Musilová). Autorom archeologického
a stavebno-historického výskumu
(P. Horanský) sa podarilo presadiť
prezentáciu časti opevnenia. Autori
boli ocenení v roku 2002 cenou časopisu Pamiatky a múzeá – Objav
roka 2001 a v roku 2003 cenou Europa Nostra v Brusseli za výnimočný
nález časti stredovekého opevnenia
v priestoroch Hviezdoslavovho ná
mestia a jeho nápaditú prezentáciu
verejnosti formou okrúhleho zaskleného priezoru. Prvýkrát bol v kategórii archeologických nálezov medailou
ocenený slovenský projekt Rybárskej brány v Bratislave. Porota
ocenila, že autori výskumu dokázali
spolupracovať s investorom, mestskou časťou Staré Mesto v Bratislave,
a hlavným architektom rekonštrukcie
Hviezdoslavovho námestia Ottom
Grossmannom tak, že sa pôvodný
zámer rekonštrukcie námestia zmenil
v prospech prezentácie objavu. V pôvodnom zámere sa totiž vôbec nepočítalo s prezentáciou archeologického
nálezu stredovekého opevnenia.

C

2000
Múzeum mesta Bratislavy, Radničná
ulica 1. MÚOP sa podieľal na rea
lizácii výstavy Gotika v bratislavských zbierkach. Z archeologických výskumov MÚOPu boli
poskytnuté nálezy, ako napr. keramika a drobné kovové a kostené predmety. Branislav Lesák spracoval do
katalógu výstavy kapitolu Kostené
predmety.

Diplom Europa Nostra za rok 2002 podpísaný
Viviane Reding, šéfkou Európskej komisie
pre kultúru a dánskym princom Henrikom,
prezidentom Europa Nostra
Soška Europa Nostra 2002.
Foto: J. Hamšíková.
Margaréta Musilová a Peter Horanský
v Brusseli po prevzatí ocenenia Europa Nostra
v roku 2003. Foto: Archív Europa Nostra.
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2002
Rybárska brána a jej predbránie.
Hviezdoslavovo námestie.
Predbránie Rybárskej brány je ojedinele zachovaná ukážka gotickej
pevnostnej architektúry 15. storočia
na Slovensku. Stavba obdĺžnikového
pôdorysu mala na nárožiach dve plné
vežice a padací most uprostred. Bola
postavená v priestore mestskej priekopy, hlbokej 6 metrov. Po zamurovaní hlavnej brány pre povozy v dôsledku osmanského ohrozenia v roku
1529, zostala v používaní len bránka
pre peších a drevený most, z ktorého
sa zachovali len pilóty. V roku 1756
Rybársku bránu spolu s predbráním
obnovili a pomenovali na Bránu cisárovnej Márie Terézie. V roku 1776
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2004
Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava.
Stála expozícia archeologickej výstavy Z najstarších dejín Bratislavy. Autorský koncept a katalóg
pripravili: Branislav Lesák, Margaréta Musilová, Branislav Resutík
a Andrej Vrtel. Výstava zahŕňala
výsledky najnovších archeologických výskumov v historickom jadre
Bratislavy. Trvala do rekonštrukcie
objektu v roku 2008.

C

2007
22. 11. 2007, Múzeum mesta Bratislavy,
Stará radnica. Panelová výstava
Brezalauspurc 907. Bratislava
v 10. storočí so sprievodnými archeologickými nálezmi. Jubilejná výstava k 1100. výročiu prvej písomnej
zmienky o Bratislave, organizovaná
v spolupráci s MMB a hlavným
mestom. Autori: Branislav Lesák,
Peter Horanský, Dušan Bada, Peter
Andráši, Andrej Sarvaš.

Keltská mincovňa v Bratislave, stála expozícia
GMB, Pálffyho palác, Panská ulica 19,
otvorená 11. 12. 2008 pri príležitosti 40. výročia
MÚOP. Foto: P. Horanský.
Výstava Svedectvo času na Bratislavskom
hrade, otvorená 14. 5. 2011.
Foto: SNM-Historické múzeum.
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2008
11. 12. 2008, Galéria mesta Bratislavy
(GMB), Pálffyho palác, Panská
ulica 19. Vernisáž stálej expozície
Keltská mincovňa v Bratislave,
otvorenej pri príležitosti 40. výročia
vzniku mestskej pamiatkovej ochrany
v Bratislave. Autori výstavy: Andrej
Vrtel, Margaréta Musilová, Andrej
Sarvaš. MÚOP v spolupráci s GMB
a MMB za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR zrealizoval novú
stálu expozíciu o keltskej minulosti
Bratislavy, zameranú na históriu keltského kovolejárstva a mincovníctva.

2011
Múzeum mesta Bratislavy, Stará radnica. Nová stála expozícia dejín mesta. Architektonické riešenie: Bouda & Masár, realizačný tím
z MMB: Marta Janovíčková, Elena
Kurincová, Andrej Fiala, Zuzana
Francová, Štefan Holčík a z MÚOPu:
Branislav Lesák, Margaréta Musilová, Branislav Resutík, Andrej
Vrtel. Rekonštrukcia Starej radnice
a Apponyiho paláca (2007 – 2010)
umožnila využiť priestory, ktoré boli
dovtedy verejnosti neprístupné. Archeologický výskum Apponyiho paláca (objav keltskej hrnčiarskej pece)
umožnil jej prezentáciu in situ; bolo
to po prvýkrát, čo bola keltská pec
prezentovaná v Bratislave. Po ukončení archeologického výskumu Starej radnice inštalovali v suterénnych
priestoroch exponáty k najstarším
pravekým a stredovekým dejinám
Bratislavy (od eneolitu po 11. storočie). Žiaľ, pre neustálu vlhkosť bola
táto expozícia v roku 2014 zrušená.
2011
14. máj 2011, Klenotnica Bratislavského
hradu. Otvorenie výstavy Svedectvo času. Z najnovších a starších nálezov na Bratislavskom
hrade. Autori: Peter Barta, Branislav
Lesák, Branislav Resutík, Margaréta
Musilová. Výstava vznikla pri príležitosti 200. výročia od požiaru
hradu 28. mája 1811. Po prvýkrát
boli prezentované nálezy archeologického výskumu MÚOPu z rokov
2008 – 2010 na Bratislavskom hrade:
eneolitický hlinený model topánky,
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zlaté a strieborné keltské mince
biateky a nonnosy a ďalšie vzácne
nálezy z keltsko-rímskych stavieb
objavených na nádvorí paláca a na
severnej terase hradu. Vystavená
bola aj vzácna pečať kňažnej Márie
z 12. storočia, ktorá pochádzala z Kyjevskej Rusi, ako aj bohaté stredoveké
a novoveké dôkazy materiálnej kultúry obyvateľov hradu. Organizátori
výstavy: SNM, NR SR a MÚOP. Výstava trvala do roku 2015.

Kamenná pozlátená urna rodiny Cacni
z výstavy Etruskovia z Perugie, 2. storočie
pred n. l. Prvá výstava v sprístupnených
suterénnych priestoroch po rekonštrukcii
hradu v októbri 2014. Foto: J. Hamšíková.
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2014 – 2015
31. 10. 2014, Bratislavský hrad – suterénne priestory, SNM-Historické
múzeum. Vernisáž medzinárodnej
výstavy Etruskovia z Perugie.
Autori výstavy: Margaréta Musilová
(MÚOP), Ivana Kvetánová, Luana
Cenciaioli, Marisa Scarpignato, Mario Pagano (Perugia), Branislav Panis, Peter Barta (SNM-HM). Nápad
prezentovať etruské korene mesta
Perugia sa zrodil aj vďaka partner
stvu medzi mestami Perugia a Bratislava, ktoré vzniklo v roku 1962 a pri
príležitosti predsedníctva Talianska
v Európskej únii. Recipročne Bratislava o dva roky neskôr, v roku 2016,
prezentovala v Perugii svoje keltskú
minulosť v Národnom archeologickom múzeu Umbrie. Výstavu zorganizovalo SNM-Historické múzeum
v spolupráci s MÚOPom, Talianskym
kultúrnym inštitútom v Bratislave,
Pamiatkovým úradom Umbrie, Národným archeologickým múzeom
Umbrie v Perugii (Soprintendenza per
i Beni Archeologici dell’Umbria Perugia, Museo Archeologico Nazionale
dell’Umbria Perugia), Magistrátom

Perugie, hlavným mestom SR Bratislavou, Mestským úradom Corciana,
s finančnou podporou Ministerstva
kultúry SR. Vyše 80 vzácnych a originálnych predmetov opustilo Taliansko
a putovalo na Slovensko viac ako
1000 km. Bolo to vôbec po prvýkrát,
čo sa Perugia prezentovala v zahraničí s originálnymi nálezmi, etruskými polychrómovanými kamennými urnami, keramikou bucchero,
„Alfabetárom z Perugie“, antefixami
a mnohými inými krásnymi umeleckými pamiatkami. K výstave bol vydaný celofarebný katalóg. Etruskovia
z Perugie získali ocenenie časopisu
Pamiatky a múzeá v kategórii Výstava roka 2014.
2014
3. – 16. 11. 2014, Justiho sieň, Primaciálny
palác v Bratislave. Fotografická výstava Po stopách záhadných
Etruskov bola sprievodnou akciou
medzinárodnej výstavy Etruskovia
z Perugie na Bratislavskom hrade.
Výstava pozostávala z 55 farebných
veľkoplošných fotografií, ktoré
vznikli počas študijnej cesty s rovnomenným názvom výstavy v roku
2010, ktorú organizoval MÚOP
(M. Musilová, I. Kvetánová). Autormi fotografií boli účastníci študijnej cesty: J. Hamšíková, P. Horanský,
F. Engel, V. Lovíška, M. Lovíšková.
Návštevníci uvítali informácie o partnerskom meste Perugia, o jej etruskej minulosti a o prepojení medzi
významnými objavmi na Bratislavskom hrade z neskorého laténu (Kelti)
a vplyvom etruského národa na ich
vývoj.
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2015
1. – 15. 4. 2015, Archa, Uršulínska ulica 6
a Informačná kancelária Národnej
rady SR v Bratislave. Výstava Archeologický výskum Bratislavského hradu 2008 – 2014.
Po ukončení druhej etapy archeologického výskumu na Bratislavskom
hrade v rokoch 2013 – 2014 usporiadali autori výskumu MÚOP (Branislav Lesák, Margaréta Musilová,
Branislav Resutík, Jozef Kováč)
a VIA MAGNA s r.o. (Milan Horňák,
Veronika Kvietková, Andrej Žitňan)
v spolupráci s Národnou radou SR
a Ateliérom Bouda & Masár, trojjazyčnú panelovú výstavu v priestoroch
ARCHy na Uršulínskej ulici v Bratislave a súbežne na Bratislavskom
hrade, v priestoroch Informačného
centra Kancelárie Národnej rady
SR. Výstava informovala o histórii
výskumov hradu, ako aj o najnovších
poznatkoch zistených archeologickým výskumom oboch inštitúcií. Prezentovali sa aj vizualizácie rímskych
stavebných objektov pod budúcimi
krycími stavbami. Súčasťou výstavy
boli aj prednášky odborníkov na danú
tému.

Zreštaurovaná freska Veduta Bratislavy
– Possonia v roku 2015. Foto: Comune di
Firenze.
Výstavu Veduta Bratislavy – Possonia vo
Florencii otvorila Nicoletta Mantovani,
námestníčka primátora Florencie, Iveta
Plšeková, námestníčka pre kultúru hl. mesta
SR Bratislavy a veľvyslanec SR v Talianskej
republike, J. E. Ján Šoth 4. 5. 2016.
Foto: Comune di Firenze.
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2016
4. 5. 2016, Florencia (Taliansko), Palazzo
Vecchio. Za účasti delegácie hlavného
mesta SR Bratislavy a talianskych
partnerov otvorili na renesančnom nádvorí Cortile di Michelozzo v Palazzo
Vecchio posterovú výstavu Veduta
Possonia, bratislavských korunováciách, bratislavských pamiatkach
zobrazených na vedute a ich súčasnej podobe, ktorú pripravil Mestský

ústav ochrany pamiatok v Bratislave
(M. Musilová, P. Šimončičová Koóšová, A. Gondová) a I. Kvetánová.
Slávnostný prejav k otvoreniu výstavy mal Eugenio Giani, prezident
regionálnej rady Toskánska. Výstava
bola súčasťou konferencie o vzniku
veduty Bratislavy vo Florencii, usporiadanej v ten istý deň.
2016
7. 7. – 31. 10. 2016, Perugia, Taliansko,
Museo Nazionale Archeologico d´Umbria. Pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej
únie bola 7. 7. 2016 slávnostne otvorená unikátna archeologická výstava
Kelti z Bratislavy v Národnom archeologickom múzeu Umbrie, ktoré
má sídlo v najstaršom partnerskom
(družobnom) meste Bratislavy – v Perugii. Výstava Kelti z Bratislavy je
recipročnou výstavou výstavy Etruskovia z Perugie, ktorá sa konala
v rámci talianskeho predsedníctva
v roku 2014. Hlavným organizátorom
výstavy bol Mestský ústav ochrany
pamiatok v spolupráci so SNM-Historickým múzeom. Komisári výstavy:
Margaréta Musilová, Peter Barta,
Ivana Kvetánová, Branislav Panis,
Luana Cenciaioli a Elena Calandra.
Na otvorení reprezentovala hlavné
mesto SR Bratislavu námestníčka
primátora Iveta Plšeková, za taliansku stranu výstavu slávnostne otvoril primátor Perugie Andrea Romizi.
Architektonicko-výtvarnú realizáciu
originálne stvárnili Anna Gondová,
Lea Lovišková, Viliam Loviška a Marcela Lovišková. Ústredným motívom
výstavy boli portréty na keltských
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Výstava Kelti z Bratislavy v Perugii, úvodný
pútač s motívom Kelta z bratislavskej mince.
Foto: A. Gondová.
Výstava Kelti z Bratislavy a jej aktuálna
prezentácia v SNM-Historickom múzeu na
Bratislavskom hrade. Úvodná časť.
Foto: A. Gondová.
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minciach v rôznych vyhotoveniach
rého osud je spojený s históriou celého
na plátne, plexiskle a kove. Talianska
regiónu, nielen Bratislavy, a to jednak
strana v spolupráci so slovenskými orprostredníctvom unikátneho projektu
ganizátormi zapožičala na túto výstavu
vodnej cesty pre cisára Jozefa II., ktorá
unikátne skvosty z múzea v Ancone –
by spájala Viedeň a Bratislavu s Jadzlatú korunu a zlatý tordovaný torques
ranským morom, jednak s miestom
zo ženského hrobu 8 z Montefortino
jeho štúdií v piaristickom gymnáziu
v Svätom Jure.
di Arcevia z prelomu 4. až 3. storočia
pred n. l. Na tejto výstave sa po prvý
raz v zahraničí prezentoval kompletný 2016
poklad keltských zlatých a striebor- 14. 12. 2016 – 31. 12. 2018, Slovenské náných mincí z Bratislavského hradu
rodné múzeum-Historické múzeum
s menami keltských kniežat BIATEC
v Bratislave, Bratislavský hrad. Výa NONNOS. Po prvý raz v históstavu Kelti z Bratislavy iniciovali
rii boli vystavené spolu originálne
archeológovia z MÚOPu. Komisári
poklady keltských mincí pochádzavýstavy: Peter Barta, Margaréta Mujúcich z územia Bratislavy: okrem
silová; kurátori výstavy: Igor BazovBratislavského hradu a Devína je to
ský, Peter Barta, Marek Budaj, Anton
hromadný nález zo Žilinskej ulice,
Fiala, Katarína Harmadyová, MarNámestia slobody, Hausbergla a zo
garéta Musilová, Branislav Resutík.
stavby budovy bývalej Tatrabanky na
Autorky architektonického riešenia:
Námestí SNP (dnes sídlo Ministerstva
Anna Gondová, Eva Belláková. Myškultúry SR). Výstava atraktívnym spôlienka predstaviť Keltov z Bratislavy
sobom poukázala na vývoj mesta ako
sa prvýkrát objavila pri organizovaní
keltského oppida už v 1. storočí pred
družobnej výstavy Etruskovia z Perun. l., zohľadňujúc najnovšie archeologie. Tak ako talianski partneri uviedli
gické výskumy a objavy MÚOPu na
slovenského návštevníka do života
Bratislavskom hrade (2008 – 2014).
Etruskov, tak sa aj autori výstavy rozSúčasťou výstavy bolo aj 5-minútové
hodli podobne oboznámiť taliansku
video o nálezoch architektúr na Bratii slovenskú verejnosť s dávnym etnislavskom hrade a ich 3D počítačové
kom, ktoré žilo na území juhozápadného Slovenska. V roku 2016, keď
vizualizácie. K výstave vydal MÚOP
268-stranový farebný dvojjazyčný
Slovensko predsedalo Európskej únii,
slovensko-taliansky katalóg.
mala výstava premiéru v Perugii, kde
si ju pozrelo v priebehu štyroch mesiacov vyše 30 000 návštevníkov. Ná2016
10. – 16. 10. 2016, Galéria ARCHA, Ursledne sa preniesla do priestorov sušulínska ulica 6, Bratislava. Posterová
terénu Bratislavského hradu, ktoré sú
výstava Gróf Móric Beňovský,
priamo späté s keltskou elitou žijúcou
prvý slovenský euroobčan. Autor:
na akropole keltského oppida. NávMiroslav Musil. MÚOP participoval
števník hradu môže po prvýkrát vina výstave pripravenej k životným judieť na pôvodnom mieste zachované
bileám tohto veľkého cestovateľa, ktoprvky luxusných monumentálnych
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Výstava Kelti z Bratislavy na Bratislavskom
hrade. Nálezy z Bratislavského hradu.
Foto: S. Okkel.
Výstava Kelti z Bratislavy na Bratislavskom
hrade, poklady mincí. Foto: S. Okkel.
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architektúr keltsko-rímskeho pôvodu.
Priestor, ktorý ponúkol Bratislavský
hrad, vyžadoval širší záber a prezentáciu väčšieho množstva predmetov
z obdobia 1. storočia pred n. l., než to
bolo v Perugii. Preto bolo potrebné
v krátkom čase pripraviť špeciálny
architektonický a grafický koncept.
Výstava je inštalovaná v suterénnych
priestoroch pod severným a západným traktom hradného paláca. Architektonický koncept výstavy je tvorený
rozdelením jednotlivých tém archeologickej expozície do kójí radených
vo dvojiciach lineárne za sebou, ktoré
tak prirodzene vťahujú návštevníka
do deja výstavy. Ten sa tak aj vďaka
interaktívnym prvkom zakomponovaným do výstavy prenáša do centra
diania historickej keltskej Bratislavy.
Prezentované archeologické nálezy
sú rozdelené do ôsmich tematických
okruhov. Takto je postupne návštevníkovi predstavená činnosť Keltov,
pôsobiacich na území dnešnej Bratislavy, v oblastiach: hrnčiarstvo,
kovolejárstvo a mincovníctvo, osídlenie, katastrofický horizont, poklady
a nástup Rímskej ríše. Samostatne
prezentovaná je téma starovekých
mestských sídel (oppíd), ktoré pred
2000 rokmi existovali na území Bratislavy – Devín a akropola na Bratislavskom hrade. Súčasťou výstavy je aj in
situ prezentácia zvyškov keltsko-rímskych architektúr z 1. storočia pred
n. l. (podlaha, murivo) pod nádvorím Bratislavského hradu, do ktorých
priebeh expozície prirodzene vyúsťuje. Spolu s fyzickým 3D modelom
hypotetickej rekonštrukcie akropoly
na hradnom vrchu takto predstavuje
efektný záver výstavy.

Výstava Kelti z Bratislavy nie je len inštaláciou stoviek exponátov z obdobia
keltskej Bratislavy, ale aj vyvrcholením mnohoročného intenzívneho výskumu problematiky a jeho následnej
prezentácie pred odbornou a laickou
verejnosťou atraktívnym a súčasným
spôsobom. Výstava sa približuje
návštevníkovi pomocou viacerých
interaktívnych prvkov, krátkeho dokumentárneho filmu o nálezoch na
Bratislavskom hrade, videoprojekcie
na 3D model georeliéfu Bratislavy
a 3D modelom vytvoreným na základe laserového skenovania objavených stavieb. Plusom výstavy a jej
významu pre zahraničného návštevníka sú anglické texty a titulky k exponátom. K výstave vyšiel viacfarebný katalóg v štyroch jazykových
mutáciách, rozdelený na dve časti
– odborné štúdie a samotný katalóg vystavených predmetov. Súčasťou výstavy bol aj širší vzdelávací
program, prednášky pre verejnosť,
tlačený hravý sprievodca po keltskej
Bratislave a mapa keltskej Bratislavy.
Návštevník zábavnou formou spoznal
keltské objekty inštalované v Galérii
mesta Bratislavy či v Múzeu mesta
Bratislavy, na Devíne a v Devínskej
Novej Vsi.
2016
13. 12. 2016 – 30. 4. 2017, výstavná sieň
Starej radnice, Múzeum mesta Bratislavy. Výstava Čo sa rozbilo
v prešporských domácnostiach? Sklo v dejinách Bratislavy. Autori: Petra Šimončičová
Koóšová, Branislav Lesák, Hedvika
Sedláčková, Dana Rohanová, Anna
Gondová. Výstavou prezentovalo
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Múzeum mesta Bratislavy výsledky
archeologických výskumov Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave, realizovaných od 70. rokov
20. storočia v historickom jadre nášho
hlavného mesta. Zavŕšené bolo niekoľkoročné úsilie venované výskumu
bratislavského skla. Jeho súčasťou
bola dvojdňová (12. – 13. 12. 2016)
9. interdisciplinárna konferencia
a diskusný okrúhly stôl vo Faustovej
sieni MMB s názvom História skla
2016 za účasti odborníkov z rôznych
inštitúcií. Výstava predstavila nálezy
skla z 13. až 18. storočia z 34 polôh
v centre mesta. Návštevník výstavy
sa mohol dozvedieť, že sklo patrilo
až do druhej polovice 15. storočia
k luxusnému tovaru, ktorý bol dostupný len úzkej skupine bohatých
mešťanov a šľachty. Množstvo textových informácií priblížilo vývoj skla,
jeho výrobu, koróziu, reštaurovanie
aj odbornú terminológiu. Nálezy
reštaurovali študenti Vysokej školy
chemicko-technologickej v Prahe.
Realizovali aj chemické analýzy nájdených predmetov pochádzajúcich
z domácich i zahraničných sklární.
Výstava vznikla vďaka spolupráci so
spol. ARCHAIA Brno, z. ú. a grantu
P405/12/1411 českej grantovej agentúry, ako aj za podpory BSK.
Otvorenie výstavy historického skla Čo sa
rozbilo v prešporských domácnostiach?
Sklo v dejinách Bratislavy v Múzeu mesta
Bratislavy, 13. 12. 2016. Zľava Peter Hyross,
riaditeľ MMB, Iveta Plšeková, námestníčka
primátora mesta Bratislavy, Petra Šimončičová
Koóšová, komisárka výstavy, Dana Rohanová,
spoluautorka výstavy. Foto: J. Hamšíková.
Dana Rohanová a Branislav Resutík na výstave
Čo sa rozbilo v prešporských domácnostiach?
Sklo v dejinách Bratislavy. Foto: J. Hamšíková.
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2017
21. – 28. 4. 2017, Dvor remesiel ÚĽUV,
Obchodná ulica 64, Bratislava. Výstava Aká môže byť Obchodná?
Autori výstavy: Anna Gondová
(MÚOP), Lívia Šisľáková, Kristína
Kalašová (STU). Výstava pozostávala z architektonických návrhov,
ktoré riešili problematiku vizuál-

neho smogu na 29 fasádach domov
na Obchodnej ulici. Ako by vyzerali
tieto fasády po odstránení nežiaducej reklamy a upravené v súlade so
zásadami pamiatkovej starostlivosti?
Výstava vznikla v spolupráci Fakulty
architektúry STU a Mestského ústavu
ochrany pamiatok v Bratislave, pod
záštitou hlavného mesta SR Bratislavy. Kolektívy vo svojich návrhoch
cielene reagovali na problém reklamného smogu na fasádach Obchodnej
ulice, vychádzajúc zo Zásad ochrany
pamiatkovej zóny.
2017
15. 6. 2017, Fakulta architektúry STU,
Bratislava. Reinštalácia výstavy Aká
môže byť Obchodná? na podujatí Noc architektúry 2017 summer
edition.
2018
1. 4. – 17. 5. 2018, Trnava, Štefánikova
ulica 3. Výstava Príbeh nádvoria.
Autor: Branislav Lesák a Jozef Kováč. Výstava prezentuje výsledky
archeologického výskumu MÚOPu
v Trnave.
2018
5. 6. – 18. 11. 2018, Museo di Mercai di
Traiano-Museo dei Fori Imperiali,
Via Quattro Novembre v Ríme.
Výstava Hranice Rímskej ríše –
Dunajský limes – Od Trajána
po Marka Aurélia pri príležitosti
Roka európskeho kultúrneho dedičstva 2018 a 25. výročia Bratislavy ako
hlavného mesta Slovenskej republiky.
Autori: Margaréta Musilová, Anna
Gondová. Autori textov: Jaroslava
Schmidtová, Ján Rajtár, Vladimír
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Múzeum Mercati Traiani v Ríme s pútačom
výstavy Hranice Rímskej ríše.
Foto: A. Gondová.
Úvod výstavy, v prvej miestnosti sa
návštevníkom prihováral Markus Aurélius
v podaní Lukáša Slováka. Foto: A. Gondová.
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Turčan, Katarína Harmadyová, Kristián Elschek, Vladimír Varsík, Eduard
Krekovič, Ľubica Pinčíková, Anna
Tuhárska. Myšlienka usporiadať
výstavu v Ríme vznikla v súvislosti
s nomináciou rímskych pamiatok Rusoviec – Gerulaty v Bratislave
a Iže – Leányváru pri Komárne
do Zoznamu svetového dedičstva
UNESCO. Okrem vybraných slovenských lokalít na zápis do svetového
dedičstva, autorky výstavy využili
príležitosti prezentovať aj najstaršie rímske stavby objavené v rokoch
2008 – 2014 na Bratislavskom hrade,
ešte z 1. storočia pred n. l., teda z obdobia pred vznikom hranice Limes
Romanus. Na ich objave a výskume
sa veľkou mierou podieľal práve
Mestský ústav ochrany pamiatok
v Bratislave. MÚOP v 70. rokoch
20. storočia inicioval záchranu rímskej pamiatky a vznik Múzea antiky
Gerulata v Bratislave-Rusovciach.
Na panelovej výstave spolupracovali
rôzne vedecké inštitúcie, ktoré sa zaoberajú výskumom rímskych dejín:
Múzeum mesta Bratislavy skúma
a popularizuje antickú lokalitu a spravuje Múzeum antiky v Rusovciach –
Gerulate už 28 rokov. Archeologický
ústav SAV v Nitre skúmal od roku
1978 druhú nominovanú lokalitu,
vojenský tábor v Iži – Leányvári. Tá
je v súčasnosti pod správou Podunajského múzea v Komárne, ktoré na
výstavu v Ríme zapožičalo originál
železnej rímskej kotvy, objavenej
v Dunaji pri Iži. Informácie o nominačnom projekte, fotodokumentáciu
a digitalizované podklady dodal Pamiatkový úrad SR. Pre výstavu boli
STUDIOM 727 vyrobené dva krátke

dokumentárne filmy s 3D vizualizáciami a unikátnymi zábermi slovenských rímskych lokalít z dronov:
Devín, Bratislavský hrad, Rusovce
– Gerulata, Dúbravka – villa rustica,
najsevernejší rímsky nápis na Trenčianskej skale, Iža – Leányvár. Na
výstave okrem zahraničných partnerov z Maďarska, Nemecka a Rakúska, spolupracovali a finančne
prispeli hlavné mesto SR Bratislava,
Slovenské veľvyslanectvo a Slovenský inštitút v Ríme, Pamiatkový úrad
SR, Podunajské múzeum v Komárne,
Múzeum mesta Bratislavy, Archeologický ústav SAV v Nitre, Slovenská
archeologická spoločnosť pri SAV,
STUDIO 727, Slovenské národné
múzeum-Archeologické múzeum,
Archeologický park Carnuntum
v Rakúsku, Klapka György Múzeum
v Komárome, Trnavská univerzita,
BKIS, BTB, Bratislavský samosprávny kraj a poisťovňa Generali.
Sprievodným materiálom k výstave
je dvojjazyčný anglicko-taliansky
katalóg.
Odborno-vzdelávacie podujatia
Poznaj svoje mesto
Prvou celomestskou, široko koncipovanou súťažou o pamiatkach, histórii
a revolučných tradíciách Bratislavy
pre mládež od 10 do 19 rokov bola
súťaž Poznaj svoje mesto. Táto
súťaž vznikla na pôde MSPSOP
v roku 1971, iniciátormi a jej zakladateľmi boli pracovníci bývalého oddelenia dokumentácie a propagácie
s hlavnými gestormi Jozefom Kočim
a Vladimírom Hančinom. Autori sa
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Nadšené dievčatká si prezerajú víťazné
súťažné práce. Foto: P. Horanský.
Viera Obuchová, vedúca projektu Svetové
dedičstvo UNESCO a pamiatky Bratislavy
pri vyhodnotení jedného z ročníkov
v Primaciálnom paláci v Bratislave.
Foto: P. Horanský.
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snažili pri tvorbe súťaže zužitkovať
predchádzajúce skúsenosti z jednorazových súťaží Moje mesto a ja, Stopou 25 a Za červenou hviezdou, ako
aj z pražskej súťaže Poznaj a chráň
pamiatky Prahy. Hlavným cieľom
súťaže bolo vštepovať lásku a vzťah
k rodnému mestu a prehlbovať zdravý
lokálpatriotizmus. Súťaž bola určená
žiakom troch stupňov: I. stupeň pre 4.
– 6. ročník ZDŠ, II. stupeň pre žiakov
7. – 9. ročníkov ZDŠ a III. stupeň pre
študentov stredných a učňovských
škôl. Súťažné úlohy boli rozdelené do
troch tematických okruhov: pamiatky
Bratislavy, história mesta a revolučné
tradície Bratislavy. Obsahová náplň
sa vždy menila. Súťažili jednotlivci,
ktorí ak splnili podmienky, boli zaradení do záverečného žrebovania
o viac ako 200 hodnotných vecných
cien. Na vyhodnotené písomné odpovede nadväzovala kvízová súťaž,
v prvých dvoch ročníkoch pre jednotlivcov, od tretieho ročníka pre trojčlenné družstvá. Najprv prebiehali
obvodné kolá a potom celomestské.
MSPSOP zabezpečovalo celomestské kolá a vecné odmeny. Súčasťou
súťaže boli prednášky a vychádzky
so sprievodcami a odborno-metodické materiály distribuované do
škôl a sprievodcom. Okrem pamiatok
a histórie mesta sa vždy zohľadňovali aj politické výročia socialistickej
doby, či už oslobodenia Bratislavy
Sovietskou armádou, alebo výročia
založenia KSČ. Tak napríklad jubilejný desiaty ročník (školský rok
1980/1981) bol vyhlásený na počesť
60. výročia založenia Komunistickej strany Československa a bol
zameraný na pamiatkové a ume-

lecké hodnoty historického jadra,
revolučné tradície a pamätné miesta
KSČ v Bratislave. Súčasťou súťaže
bola aj výtvarná časť – ľubovoľné
výtvarné znázornenie bratislavskej
pamiatky. Jednotlivé diela boli vystavené v Ústrednom dome pionierov
a mládeže Kl. Gottwalda (dnes Grassalkovichov palác). 16 najlepších prác
z 1. ročníka bolo zaslaných na medzinárodnú výstavu do Leningradu,
čo svedčilo o ich vysokej úrovni. Od
tretieho ročníka bola do súťaže zaradená aj problematika ochrany prírody.
Po zhodnotení výsledkov bolo rozhodnuté, že MSPSOP bude organizovať samostatnú súťaž Poznaj a chráň
prírodu Bratislavy. Obe súťaže boli
spoluorganizované okrem MSPSOP
aj BIPS (Bratislavská informačná
a propagačná služba), odborom kultúry a školstva Národného výboru
hl. mesta Bratislavy, Mestským výborom SZM, Ústredným domom
pionierov a mládeže Kl. Gottwalda,
redakciou Večerníka a inými odbormi
v rámci obvodných národných výborov. Súťaž mala úspech a podchytila
mládež; za prvých desať ročníkov
sa jej zúčastnilo 38 694 žiakov. Posledný XX. ročník súťaže o pamiatkach, histórii, revolučných tradíciách
a socialistickom rozvoji Bratislavy sa
konal v školskom roku 1990/1991.
Po Nežnej revolúcii sa na podobné
vzdelávacie aktivity pre deti a mládež na nejaký čas zabudlo. Boli iné
problémy. Súťaž Poznaj svoje mesto
splnila svoj zámer, podarilo sa zaujať veľa mladých ľudí pri poznávaní
dejín Bratislavy, tak ako o súťaži povedali Alica a Jarka: „Čo nám dala
súťaž? To, že sme spoznali Bratislavu
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a jej krásne historické pamiatky bližšie a dôvernejšie.“ Mnohí z nás, čo
prišli pracovať na MPSOP, boli tiež
úspešnými absolventmi tejto súťaže.

Projekt Svetové dedičstvo UNESCO v rukách
mladých. Prvý deň programu prebiehal
v uliciach Bratislavy – 24. 6. 2002.
Projekt Svetové dedičstvo UNESCO v rukách
mladých. Časť programu sa konala aj
v Rusovciach – Gerulate, 26. 6. 2002.
Foto: P. Horanský.
Projekt Svetové dedičstvo UNESCO v rukách
mladých. Mladí účastníci počas workshopu na
Devíne, 26. 6. 2002. Foto: P. Horanský.
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Flores), USA. Prvý ročník 1996/1997
bol zameraný na pamiatky Bratislavy
a vzdelávací program UNESCO –
Svetové dedičstvo. Druhý ročník
1997/1998 pokračoval výučbou
o Svetovom prírodnom dedičstve.
Ďalší rok 1998/1999 sa zameral na
slovenské lokality v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Štvrtý
ročník 1999/2000 deťom priblížil Európu a jej spoločné dedičstvo. Piaty
ročník (2000/2001) prebehol formou
korešpondenčného kvízu založenom
na poznatkoch z predchádzajúcich
ročníkov. V rokoch 2001/2002 sme
súťažiacim priblížili pravekú históriu Bratislavy a Ameriku, v rokoch
2002/2003 stredovekú Bratislavu
a Afriku. Školský rok 2003/2004
oboznámil účastníkov s renesančnou
a barokovou Bratislavu a Áziou. Posledným ročníkom malo byť obdobie 19. – 20. storočia s kombináciou
Austrálie a Polynézie. Žiaľ, z personálnych dôvodov sa už neuskutočnil.
Výsledky prác detí boli prezentované
v Mestskom múzeu alebo v UNESCO
centre pri Univerzitnej knižnici pod
názvom Pamiatky očami detí. Víťazi,
ale aj účastníci súťaže sa za odmenu
zúčastnili zahraničných aj domácich
exkurzií po lokalitách UNESCO,
alebo na letných stretnutiach mládeže s tematikou svetového dedičstva.
Dvaja študenti boli v Nórsku, dve
študentky vo Švédsku, jedna v New
Yorku. Deti mali možnosť vidieť Bojnice, Vlkolínec, Domicu, Slovenský
raj, Prahu, Valtice, Lednice, Zelenú
horu, Telč, Český Krumlov, Salzburg,
Hallstatt a Neziderské jazero. Slávnostné vyhodnotenie sa vždy konalo
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho

Projekt Svetové dedičstvo UNESCO
a pamiatky Bratislavy
Mestský ústav ochrany pamiatok v spolupráci s Nadáciou pre záchranu kultúrneho dedičstva zorganizoval od roku
1996 do roku 2004 celkovo 8 ročníkov výučby o svetovom dedičstve
UNESCO a pamiatkach Bratislavy
pre bratislavské základné a stredné
školy, asociované pri UNESCO.
Nápad vznikol medzi pracovníkmi
MÚOPu – Margarétou Musilovou,
Vierou Obuchovou, Petrom Horanským a Evou Križanovou. Projekt
mal ambíciu nadviazať na úspešnú
vlastivednú súťaž Poznaj svoje mesto,
ktorú Mestská správa pamiatkovej
starostlivosti organizovala v minulosti. Zároveň chcel prísť s niečím
novým, zaujímavým, čo umožnila
až situácia po roku 1989, keď padla
železná opona a otvorili sa hranice
na západ. Vhodná príležitosť nastala
v roku 1996, keď sa v Dubrovníku
(Chorvátsko) uskutočnilo prvé Európske fórum Svetové dedičstvo v rukách
mladých, ktorého sa zúčastnili dve
členky nadácie. Hlavným zámerom
projektu výučby síce bolo vzbudiť
v mládeži záujem o lokálne kultúrne
dedičstvo, jeho záchranu a udržiavanie, ale v kontexte svetového kultúrneho dedičstva. Spoznávať rôznorodosť nielen samotných pamiatok, ale
aj ľudí, ktorí žijú v rôznych svetadieloch. Prednášajúcimi tak boli rozličné
osobnosti nielen zo Slovenska, ale aj
z Afriky (Kongo), Indonézie (ostrov
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paláca. Veľkú zásluhu na úspechu
celého podujatia mali nepochybne
Viera Obuchová, Peter Horanský
a Jana Husárová. Celkove sa týchto
ôsmich ročníkov zúčastnilo viac ako
500 žiakov a študentov.

Projekt Odkryté kapitoly Bratislavy, obrazy
Petra Mózera inšpirované výskumom
Bratislavského hradu. Foto: M. Musilová.
Branislav Lesák prednáša o výskumoch
Bratislavy počas Dní otvorených dverí
mestskej samosprávy, nádvorie v sídle
MÚOPu, 21. 4. 2012. Foto: J. Hamšíková.
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Odkryté kapitoly Bratislavy
V rokoch 2011 – 2014 prebiehal ďalší
projekt pod názvom Odkryté kapitoly Bratislavy, do ktorého boli
zapojení súčasní aj bývalí pracovníci
MÚOPu a bol zameraný na vzdelávanie školskej mládeže a na prezentáciu
pamiatok Bratislavy. Cieľom projektu
bolo širokej aj odbornej verejnosti
odhaliť cez rôzne pohľady – od faktov
až po umelecké impresie – históriu
Bratislavy, jej vplyv na súčasnosť
a upozorniť na kultúrne bohatstvo,
ktoré toto multikultúrne mesto ukrýva.
Ideový námet vypracovala bývalá pracovníčka archeologického oddelenia
MSPSOP – umelkyňa a keramička
Iveta Kulifajová, spolupracovali
Marta Janeková, Margaréta Musilová, Jaroslava Schmidtová, Vladimír Turčan, Peter Horanský, Katarína
Alexyová-Fígerová, Ján a Peter Mózerovci, František Engel. Počas štyroch ročníkov boli spracované témy:
Bratislavský hrad, Rusovce – Gerulata, Rybárska brána, Prví Slovania
a Veľkomoravská Bratislava. Na záver
každého ročníka boli odprezentované
práce žiakov a umelcov inšpirované
danou tematikou v Zichyho paláci na
Ventúrskej ulici. Podujatie prebiehalo
s podporou MÚOP, MČ Staré Mesto,
Ekonomickej univerzity, Nadácie
pre záchranu kultúrneho dedičstva,
SNM-Archeologického múzea, Fakulty architektúry STU, Ars Bratislavensis a iných.

Projekt Oživené učebnice
2016 – 2017, projekt Oživené učebnice, Múzeum mesta Bratislavy
(autor B. Husová, M. Pavlikánová).
V rámci piateho dielu vzdelávacieho
cyklu prednášok pre deti a rodičov
v uliciach mesta pod názvom Prechádzky s pánom Marquartom,
spolupracovala za MÚOP Zuzana
Zvarová.
Projekt 1000 rokov architektúry
2017 – 2018, projekt 1000 rokov architektúry, Múzeum mesta Bratislavy
(autor B. Husová, MMB). Program
určený seniorom bol venovaný vzácnym architektonickým pamiatkam
Bratislavy. Postavený bol na nových,
dosiaľ málo známych poznatkoch.
Za MÚOP projekt odborne zastrešila
Zuzana Zvarová.
Pracovníci MÚOPu v Bratislave sa okrem
uvedených podujatí a výstav pravidelne aktívne zúčastňujú na rôznych
prednáškových činnostiach, na odborných konferenciách alebo podujatiach
pre verejnosť a školskú mládež. Takými podujatiami sú pravidelne každoročne Dni mestskej samosprávy na
Deň sv. Juraja alebo aktivity počas
Kultúrneho leta. Prednáškovú činnosť
vykonávajú odborní pracovníci pre
Univerzity tretieho veku, či už na Filozofickej fakulte UK alebo Slovenskej technickej univerzite. Prizývaní
sú aj na konferencie organizované
Bratislavským samosprávnym krajom, podujatia Poznaj svoje mesto
iniciované MČ Staré Mesto alebo
vlastivedné aktivity organizované
Bratislavským okrášľovacím spolkom, Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (BKIS) alebo
Bratislava Tourist Board.
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Bilaterálne kolokvium Kultúrne dedičstvo Bratislava – Viedeň
Rok 2002 bol vyhlásený za Rok kultúrneho dedičstva OSN. V spolupráci s UNESCO-Arbeitsgemeinschaft Wien (Pracovné združenie UNESCO Viedeň) a Kultúrnym
oddelením mesta Viedeň sme 14. 10. 2002 zorganizovali v Pálffyho paláci na Zámockej ulici bilaterálne kolokvium Kultúrne dedičstvo Bratislava – Viedeň.
Organizátorom za rakúsku stranu bol Harald Gardosch, zodpovedný za UNESCO
na Spolkovom ministerstve pre vzdelanie, vedu a kultúru. Za MÚOP a Nadáciu
pre záchranu kultúrneho dedičstva organizovala podujatie Margaréta Musilová.
Prednášajúcimi boli partneri z Viedne: Bernhard Denscher, vedúci Kultúrneho
oddelenia mesta Viedeň, ktorý hovoril o údržbe Starého Mesta a turistike vo
Viedni, Miloš Kruml zase porovnával obraz miest Bratislavy a Viedne, Monika
Keplinger predstavila pracovnú sieť pre obdobie secesie v Európe. Alfred Ebenbauer z Ústavu germanistiky Viedenskej univerzity mal príspevok o svetovom
kultúrnom dedičstve, Manfried Wielan priblížil kultúrne dedičstvo ako domovinu.
Zo slovenskej strany boli prednášajúcimi Jana Husárová, riaditeľka MÚOPu, ktorá
vyzdvihla Bratislavu – Pressburg ako korunovačné mesto so svojimi palácovými
stavbami. Ivo Štassel priblížil prítomným stavebné dejiny Pálffyho paláca a jeho
premeny v čase. Margaréta Musilová predstavila projekt publikácie Rímske pamiatky na strednom Dunaji ako príspevku k rozvoju kultúrneho turizmu. Štefan
Holčík hovoril o Bratislave – Prešporku ako o trojjazyčnom meste a o vývoji
národnostných menšín, Peter Salner priblížil metamorfózy židovstva v Bratislave
a na záver Miroslav Musil pútavo porozprával príbeh grófa Mórica Beňovského
ako svetoobčana a Stredoeurópana. Spolupráca s Viedňou neskôr pokračovala na
úrovni Stadtarchäologie Wien, pracovníci MÚOPu sa s príspevkami pravidelne
od roku 2010 zúčastňujú medzinárodnej konferencie CHNT (Conference on
Cultural Heritage and New Technologies) vo Viedni. V roku 2018 sme sa stali
dokonca už spoluorganizátormi medzinárodnej konferencie Visual Heritage,
ktorej záverečná časť sa konala v Primaciálnom paláci v Bratislave 15. 11. 2018.
Slovensko sa prezentovalo digitalizáciou svojho kultúrneho dedičstva a zároveň
predstavilo Bratislavu a jej pamiatky. Bol to dôstojný záver Európskeho roka
kultúrneho dedičstva.

Riaditeľ MÚOPu Ivo Štassel víta účastníkov
medzinárodnej konferencie Visual Heritage
v reprezentačných priestoroch Primaciálneho
paláca, 15. 11. 2018. Foto: J. Hamšíková.
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World Heritage in Young Hands (WHYH) – Svetové dedičstvo v rukách
mladých
Vyvrcholením vzdelávacieho a vlastivedného projektu Svetové dedičstvo UNESCO
a pamiatky Bratislavy bolo zorganizovanie týždňa výchovno-vzdelávacích podujatí
pod názvom 1. stredoeurópske stretnutie – Svetové dedičstvo v rukách mladých
(WHYH), ktoré sa konalo od 24. do 29. 6. 2002 v Bratislave, Carnunte (Rakúsko)
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a vo Vyšehrade (Maďarsko). Medzinárodné stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou
a s finančnou podporou UNESCO – Centra pre svetové dedičstvo v Paríži, Slovenskej komisie pre UNESCO, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva obrany SR,
Ministerstva zahraničných vecí SR, Medzinárodného vyšehradského fondu, Múzea
mesta Bratislavy, Archeologického ústavu SAV v Nitre, Obce Iža a Slovenskej
agentúry pre cestovný ruch. Zúčastnilo sa ho vyše 100 účastníkov (mládež vo
veku od 10 do18 rokov spolu s pedagógmi) zo šiestich stredoeurópskych krajín:
Čiech, Maďarska, Poľska, Slovenska, Slovinska a Rakúska. Prednášateľmi boli
experti z Veľkej Británie, Holandska, Nórska, Poľska, Rakúska a Slovenska.
O podujatí bola vydaná farebná brožúra v anglickom jazyku. Záverom roka 2002
sa hlavná organizátorka podujatia M. Musilová zúčastnila svetového kongresu
UNESCO v Benátkach, usporiadanom na počesť osláv 30. výročia podpísania
Svetového dohovoru o kultúrnom dedičstve (12. – 16. 11. 2002) a na medzinárodnom celosvetovom workshope Mobilizing Youth for World Heritage (Mobilizovanie mládeže pre svetové dedičstvo) v Trevise, kde referovala o úspešnom
projekte – 1. stredoeurópskom stretnutí – Svetové dedičstvo v rukách
mladých na Slovensku.

Reliéf s výjavom zázračného dažďa na stĺpe
Marka Aurélia v Ríme. Jupiter zachraňuje
vysmädnutých vojakov. Foto: M. Musilová.
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Medzinárodný seminár Dotyky antického Ríma so Slovenskom
V Slovenskom národnom múzeu-Archeologickom múzeu (SNM-AM) na Žižkovej
ulici 12 v Bratislave sa konal 26. 7. 2012 v rámci Medzinárodného festivalu Dni
taliansko-slovenského priateľstva ASPIM Slovensko – Európa seminár na tému
Dotyky antického Ríma so Slovenskom. Program seminára obsahoval
prednášky slovenských archeológov (J. Schmidtovej, V. Turčana, M. Musilovej),
ktorí sa roky zaoberajú výskumom lokalít z rímskej doby na Slovensku a talianskej archeologičky Valerii Poscetti. Vladimír Turčan (SNM-AM) vo svojej
prednáške Stĺp Marka Aurélia a zázračný dážď prezentoval novú akvizíciu
múzea – verné sadrové kópie reliéfnych výjavov z tohto antického stĺpu, ktorý
stojí v Ríme na Piazza Colonna. Jaroslava Schmidtová z Múzea mesta Bratislavy
vo svojom príspevku Všetky cesty vedú do Ríma hovorila o objave rímskeho
míľnika v Rusovciach. Predstihový archeologický výskum v roku 2002 na ploche stavby rodinného domu na Irkutskej ulici priniesol objav rozsiahlej rímskej
kamennej stavby s podlahovým kúrením. V jednej z miestností stavby sa našiel
v sekundárnej polohe fragment kameňa s nápisom, identifikovaný J. Schmidtovou
ako míľnik. Nález míľnika v Gerulate je prvým rímskym míľnikom skutočne
postaveným na území dnešného Slovenska. V roku 2009 došlo na Bratislavskom
hrade k významnému objavu tzv. keltsko-rímskych stavieb z 1. storočia pred n. l.
Archeologický výskum viedli pracovníci Mestského ústavu ochrany pamiatok
v Bratislave (B. Lesák, J. Kováč, A. Vrtel, B. Resutík a M. Musilová). O týchto
stavbách a ich analógiách na talianskom území prednášala M. Musilová. Ide
o jedinečný nález potvrdzujúci kontakty Keltov, žijúcich na území Bratislavy
a juhozápadného Slovenska, s antickým Rímom. M. Musilová zároveň prezentovala publikáciu Rímske pamiatky a strednom Dunaji od Vindobony
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po Aquincum. Poslednou prednášajúcou bola talianska archeologička, absolventka Univerzity La Sapienza v Ríme, Valeria Poscetti, z Ludwig Boltzmann
Institut vo Viedni. Jej pútavá prednáška na tému Archeologická prospekcia
v Carnunte: archeologická interpretácia dát zistených georadarom,
zaujala rozprávaním o neinvazívnych prospekčných metódach, ktorými sa dnes
môžu robiť významné archeologické objavy, ako napr. objav fóra a gladiátorskej
školy v Carnunte v roku 2011.
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Renesanční sklo a počátky barokního sklářství v regionu středního Podunají (spolupráca na medzinárodnom projekte)
V rokoch 2013 – 2016 boli spracované a publikované nálezy skla od 13. do 18. storočia, pochádzajúce z výskumov historického jadra Bratislavy. Spoluautormi štúdií
a monografie vydávaných za podpory grantovej agentúry Českej republiky GA
ČR (projekt č. P405/12/1411) boli B. Lesák a P. Šimončičová Koóšová. Projekt
zastrešovala Archaia Brno o. p. o. s. (H. Sedláčková).

Danube Limes Brand – rakúski projektoví
partneri v dobrej nálade na plavbe z Devína
do Hainburgu. Zľava Anton Schabl, Christian
Hanus a Wolfgang Kusché, 16. 9. 2013.
Foto: Anna Adamczyk, DLB.
Danube Limes Brand – medzinárodní účastníci
1. konferencie v Rusovciach – Gerulate,
17. 9. 2013. Foto: J. Hamšíková.
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EÚ projekt Danube Limes Brand
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave bol v rokoch 2012 – 2014 slovenským
partnerom projektu DANUBE LIMES BRAND (SEE/D/0307/4.3./X) v rámci
South East Europe – Transnárodného kooperačného programu. Lídrom projektu
bola Viedenská univerzita, celkovo bolo do neho zapojených 9 partnerov zo
siedmich podunajských krajín (Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko,
Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko) a Taliansko. Zámerom projektu bola príprava
rímskych pamiatok v krajinách na dolnom Dunaji na zápis do Zoznamu svetového
dedičstva UNESCO. Dunajská časť severnej hranice Rímskej ríše, Limes Romanus, ktorá bola v minulosti symbolom rozdelenia a konfliktu národov, poskytuje
dnes ideálny kontext na propagáciu spoločnej podunajskej identity a hodnôt
kultúrneho dedičstva v strednej a juhovýchodnej Európe. Limes Romanus ako
hranica Rímskej ríše bude raz najväčšou lokalitou Zoznamu svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva UNESCO v Európe. Doteraz sú v ňom zapísané tri hlavné
úseky: Hadriánov (1987) a Antoninov val (2008) vo Veľkej Británii a Hornogermánsko-rétsky limes (2005) medzi riekami Rýn a Dunaj v Nemecku. Teraz sa
ohnisko záujmu o nové nominácie na riečnych hraniciach sústredí na Dolné
Porýnie a osem podunajských krajín. Projekt Danube Limes Brand (DLB) pokračuje v zámere projektu Dunajský limes (2008 – 2011), v ktorom Maďarsko
a Slovensko iniciovali rozšírenie tejto lokality o krajiny na dolnom Dunaji. Vďaka
iniciatíve MÚOPu a zapojenia sa do projektu DLB, sa na Slovensku, v Rakúsku
a Maďarsku 16. až 18. 9. 2013 uskutočnila prvá medzinárodná konferencia o stratégii projektu Dunajský limes (DLB). Asociovanými partnermi projektu boli za
Slovensko Pamiatkový úrad SR a SNM-Historické múzeum. Organizátorom
konferencie bol slovenský partner projektu Mestský ústav ochrany pamiatok
v Bratislave (M. Musilová, B. Lesák, B. Resutík, J. Kováč), ktorého archeologické
výskumy v rokoch 2008 – 2010 na Bratislavskom hrade potvrdili prítomnosť
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Danube Limes Brand, druhý deň 1. konferencie
na Bratislavskom hrade – 17. 9. 2013. Účastníci
s Karlom von Habsburg-Lothringen.
Foto: J. Hamšíková.
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Rimanov v stredoeurópskom regióne už pred zlomom letopočtov. Jedinečné
výsledky archeologického výskumu – monumentálne stavby, ktoré potvrdzujú,
že už v 1. storočí pred n. l., ešte pred príchodom rímskych vojsk a založením
vojenskej hranice Limes Romanus na Dunaji – boli do strednej Európy, do keltského prostredia, importované antické stavebné techniky. Bratislava bola preto
vybraná za miesto konania prvej konferencie projektu DLB. Zúčastnilo sa jej
celkovo 110 účastníkov z 11 krajín, a to nielen archeológovia a pamiatkari, ale
aj architekti, múzejní pracovníci, manažéri cestovného ruchu, diplomati, vedúci
pracovníci z verejnej správy a štátneho sektora, ministerstiev kultúry, životného
prostredia, školstva, obrany, dopravy. Komunikačným jazykom bola angličtina.
Objav rímskych stavieb bol publikovaný v brožúre Hranice Rímskej ríše – Frontiers of the Roman Empire, ktorej rozšírenú verziu vydal MÚOP pri príležitosti
konferencie. Trojdňový program sa konal každý deň v inej krajine – 16. 9. 2013
v Archeologickom parku Carnuntum, kam sa mali možnosť dopraviť účastníci
po návšteve Devína na parníčku po Dunaji. Po odborných prednáškach sa deň
uzavrel pohostením v duchu antických kulinárskych špecialít v rímskych kúpeľoch. Rokovanie 17. 9. 2013 začalo slávnostným otvorením v Zrkadlovej sieni
Primaciálneho paláca v Bratislave námestníčkou primátora Petrou Nagyovou-Džerengovou. Pozdrav od viceprezidenta Maroša Šefčoviča, ako nášho najvyššieho
predstaviteľa v Európskej komisii, odovzdal vedúci zastupiteľstva Komisie EÚ
Dušan Chrenek. Na záver oboznámila prítomných s pripravenosťou nominácie
slovenských antických pamiatok Rusoviec – Gerulaty a Iže – Kelemantie do
Zoznamu svetového dedičstva generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR
Katarína Kosová. Po prehliadke reprezentačných priestorov paláca sa vybrali
účastníci na Bratislavský hrad a prehliadku mesta. Na Bratislavskom hrade si
účastníci po prvýkrát mohli pozrieť obnovené suterénne priestory, kde sa in situ
nachádza unikátna rímska dlažba opus signinum z neskorého laténu. Popoludní
konferencia pokračovala v Hudobnej sieni Bratislavského hradu. Vyvrcholením
prednáškovej časti konferencie bolo vystúpenie Karla von Habsburg-Lothringen,
ktorý napriek svojej zaneprázdnenosti prijal pozvanie organizátorky konferencie
M. Musilovej. Karl von Habsburg-Lothringen je prezidentom združenia národných
komitétov Modrých štítov – Blue Shields (ICBS), neziskovej medzinárodnej
organizácie etablovanej pri UNESCO v Paríži, ktorá spolupracuje s ministerstvami
obrany a má zachraňovať pamiatky v prípade ozbrojeného konfliktu a prírodných
katastrof. Záver náročného druhého dňa sa konal v Bratislave-Rusovciach,
v priestoroch Múzea antiky Gerulata (MMB). Účastníci sa mohli oboznámiť
s projektom nového múzea. Na konci dňa bol pripravený kultúrny program –
zinscenovaná scénka potýčky medzi rímskymi a germánskymi bojovníkmi na
hranici Limes Romanus. Tretí deň, 18. 9. 2013 sme sa ako organizátori rozhodli
usporiadať konferenciu výlučne na lodi, cestou z Bratislavy do Komáromu (Maďarsko), čo sa ukázalo ako výborné riešenie. Ľudia ocenili možnosť počúvať
prednášky súvisiace s históriou Dunaja, jej biodiverzitou a zároveň sledovať tok
rieky, ktorou prebiehala rímska hranica. Hostiteľmi tretieho a záverečného dňa
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Druhý deň konferencie prebiehal v priestoroch
Hudobnej siene Bratislavského hradu.
Foto: MÚOP.
Prehliadka reprezentačných priestorov hradu
v sprievode Štefana Holčíka. Foto: MÚOP.
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na lodi boli naši maďarskí projektoví partneri. Sútok Váhu a Dunaja vždy bol
a aj dnes je strategickým miestom. Kelti aj Rimania využili tieto danosti pred
dvetisíc rokmi. Kelti si pravdepodobne postavili oppidum s názvom Brigetio
v 1. storočí pred n. l. na ľavom brehu Dunaja (Komárno) a Rimania o storočie
neskôr postavili legionársky tábor, pričom si osvojili starý keltský názov na
pravom brehu, dnes Komárom-Szőny. Maďarskí kolegovia pripravili pre účastníkov pestrý program. Záver dňa sme absolvovali v Iži – Leányvári, kde nás po
vojenskom tábore Kelemantia sprevádzal archeológ Ján Rajtár. Je to unikátna
pamiatka zachovaná na území bývalého barbarika. Pozreli sme si aj novootvorené
Rímske a etnografické múzeum v obci Iža. Záver trojdňovej konferencie sa konal
v Lapidáriu (Bašta VI) v Komárne. Bodkou na záver celej konferencie bola
tajuplná atmosféra lapidária s horiacimi fakľami a sviečkami uprostred rímskych
sarkofágov, oltárnych a náhrobných kameňov za sprievodu jemných melódií
hudobnej skupiny. Riaditeľ Podunajského múzea v Komárne Jozef Csütörtöky
nám pomohol pripraviť skvelý večer, podčiarknutý špecialitami maďarskej kuchyne. MÚOP pripravil túto konferenciu v spolupráci s partermi na veľkolepej
úrovni tak, aby sa podarilo v budúcnosti naplniť zámery DLB projektu. Medzi
najhlavnejšie patria: • Dlhodobá a trvalo udržateľná ochrana pamiatok limitu
(Limes Romanus) prostredníctvom nominácie nových úsekov limitu v krajinách
dolného Dunaja na získanie štatútu Svetového kultúrneho dedičstva • Rozvíjanie
spoločnej akčnej stratégie pre Dunajský limes od Čierneho lesa po Čierne more
• Vytvorenie brandingových modulov pre turistické destinácie na Dunajskom
limite • Medziregionálna spolupráca pri rozvíjaní, optimalizácii a prezentácii
lokalít limitu. Všetky zúčastnené podunajské krajiny majú spoločný záujem, aby
sa príslušná krajina stala nielen tranzitnou, ale aj pobytovou destináciou z hľadiska cestovného ruchu. A tiež, aby návšteva v jednej z uvedených krajín podnecovala záujem o návštevu ďalších historicky, kultúrne a prírodne nadväzujúcich
krajín. Konferencia sa konala pod záštitou Maroša Šefčoviča – viceprezidenta
Európskej komisie, podpredsedníčky Národnej rady SR Eriky Jurinovej, Milana
Ftáčnika – primátora hlavného mesta SR Bratislavy, Pavla Freša, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR (MŠVVaŠ SR) a Slovenskej komisie UNESCO. Spoluorganizátormi podujatia
boli spoločnosť ARGE (Arbeitsgemeinschaft Donauländer) z Rakúska a Katedra
cestovného ruchu a regionálneho rozvoja Vysokej školy Karola Róberta (Károly
Róbert Főiskola) z Gyöngyösu v Maďarsku. K úspešnému priebehu konferencie
prispeli Archeologický park Petronell – Carnuntum (Rakúsko), Kancelária Národnej rady SR, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Zastupiteľstvo Európskej
komisie v SR, Sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR, oddelenie kultúry Úradu
Bratislavského samosprávneho kraja, Múzeum mesta Bratislavy, Mestská časť
Bratislava-Rusovce, SNM-Historické múzeum, Podunajské múzeum v Komárne,
Obecný úrad v Iži, Archeologický ústav SAV v Nitre, Regionálna rozvojová
agentúra v Komárne (Slovensko) a Múzeum Györgya Klapku v Komárome
(Maďarsko).
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Plagát Koncert pre Hrad.
SOS Bratislavský hrad.
Dokumentácia
k protestom za ochranu
a prezentáciu keltsko-rímskych pamiatok na
Bratislavskom hrade,
4. 12. 2014
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Druhá konferencia organizovaná Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave
v rámci projektu DLB sa konala pod názvom Bratislavský hrad – dejiny,
výskum a obnova v dňoch 22. – 23. 9. 2014 na Bratislavskom hrade. Podnetom
konferencie boli objavy keltsko-rímskych stavieb z 1. storočia pred n. l. spolu
s pokladom zlatých a strieborných mincí. MÚOP sa veľkou mierou podieľal
na archeologickom výskume nádvoria hradného paláca a severnej terasy hradu
v miestach, kde sa za čias Márie Terézie nachádzala baroková záhrada, zimná
jazdiareň a záhradný pavilón. V spolupráci so SNM-Historickým múzeom
(SNM-HM) sa podarilo zorganizovať podujatie, na ktorom odznelo 26 prednášok
renomovaných bádateľov, archeológov, historikov, historikov umenia, geológov,
architektov a reštaurátorov, ktorí svojou dlhoročnou prácou prispeli k výskumu
a obnove hradu. Prednášky sú publikované v rovnomennej monografii, ktorej
vydavateľom je MÚOP a SNM-HM. Na konferencii odznel ako prvý príspevok
architekta I. Masára, hlavného projektanta obnovy hradu, o budúcich zámeroch
Národnej rady SR v súvislosti s výstavbou podzemnej garáže na severnej terase.
V týchto zámeroch sa nepočítalo s prezentáciou objavených stavieb okrem dlažby
opus signinum pod nádvorím paláca, čo vyvolalo nevôľu medzi účastníkmi konferencie. Reakciou bola verejná výzva Podnet k zabezpečeniu trvalého uchovania
a prezentácie pamiatok európskeho významu v priestore severnej terasy Bratislavského hradu. Následne v roku 2015 vznikla občianska iniciatíva, protestné
hnutie SOS Bratislavský hrad, ktoré dalo na vedomie nielen Slovensku, ale
celému svetu, že Bratislavský hrad, naša národná kultúrna pamiatka, nám nie je
ľahostajná a že verejnosť protestuje proti výstavbe garáží. Občianska iniciatíva
zorganizovala 23. 2. 2015 tlačovú konferenciu, na základe ktorej Národná rada SR
zvolala 17. 3. 2015 na hrade odborné grémium, zložené z archeológov, architektov
a reštaurátorov. Grémium malo posúdiť: 1. stav vykonaného archeologického
výskumu v rokoch 2008 – 2014 na hrade; 2. malo sa vyjadriť k ochrane archeologických nálezov; 3. k ich prezentácii; a 4. k využitiu podzemného objektu (garáží)
severnej terasy v areáli Bratislavského hradu. K 1. bodu neboli žiadne námietky,
v druhom bode grémium konštatovalo, že: a) treba zvýšiť ochranu archeologických
nálezov, zabrániť vstupu stavebných mechanizmov a zamedzeniu skládok stavebného materiálu nad dočasne zasypanými rímskymi architektúrami; b) grémium
sa zhodlo v názore, že nehnuteľné archeologické nálezy majú byť prezentované
in situ v nezasypanej podobe pod krycími objektmi a odporúčalo dopracovať
v tomto zmysle príslušné návrhy. Odborné grémium sa taktiež zhodlo v názore,
že treba urýchlene konať vo veci reštaurovania a konzervovania rímskej dlažby
pod nádvorím hradného paláca a na severnej terase v bezprostrednej nadväznosti
po vybudovaní krycích stavieb. V treťom bode, využitia podzemného objektu na
severnej terase, nenašlo grémium spoločnú reč, zhodlo sa iba v názore, že otvorenú
stavebnú jamu bude treba vyplniť stavebným objektom. Na záver bol vyjadrený
názor, že všetci prítomní členovia grémia sú ochotní stretnúť sa aj v budúcnosti
a vyjadrovať sa k návrhom prezentácie. Dnes, po štyroch rokoch, je situácia taká,
že verejnosti je zatiaľ sprístupnená v rámci stálej expozície Bratislavského hradu
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pod gesciou SNM-HM iba rímska dlažba opus signinum pod nádvorím paláca.
Dlažbu sa podarilo zreštaurovať a zakonzervovať a je neustále monitorovaná kvôli
správnej vlhkosti. Ostatné nálezy stavieb čakajú na reštaurovanie a prezentáciu
pod ochrannými stavbami.
Mestský ústav ochrany pamiatok v rámci projektu DLB splnil svoje ciele. Podarilo
sa prezentovať výskum a objav keltsko-rímskych stavieb na hrade na viacerých
konferenciách a vo viacerých publikáciách. Podarilo sa vytvoriť počítačové modely
stavieb a hradného vrchu v čase ich existencie. Stavby boli postavené na našom
území ešte pred príchodom rímskych légií a založením vojenskej hranice Limes
Romanus na Dunaji, to je unikátny objav a poznanie celoeurópskeho významu.
Bratislavský hrad a jeho objavy boli pilotným projektom Slovenska v rámci
DLB projektu a nezostali v zabudnutí. V nadväznosti na ne MÚOP pokračoval
každoročne v organizovaní LIMES DAY a prezentácii vzácnych rímskych nálezov na území Bratislavy prostredníctvom výstav Kelti z Bratislavy v Perugii,
na Bratislavskom hrade a výstavy Hranice Rímskej ríše – Dunajský limes – Od
Trajána po Marka Aurélia v Ríme.

Limes Day 2017 – účastníci cyklolimesu,
podujatia v rámci XX. rímskych hier
a 4. ročníka Limes Day. Cyklistami za MÚOP
boli Jana Gillányiová a jej manžel Vlado,
skupinu viedol Miroslav Musil a Igor Bazovský.
Foto: V. Gillányi.
Limes Day 2018 – záver podujatia
v Rusovciach, kde cyklistov-finalistov víta
moderátor Juraj „Šoko‟ Tabaček. Medzi nimi
archeológ Kristián Elschek a Maximilián Musil,
ktorí cyklotúru sprevádzali.
Foto: S. Sternmüllerová, MMB.
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Limes Day
„Pamiatky rímskej architektúry na Slovensku sú dokladom toho, že história nášho
územia siaha až k antickým prameňom a že sa môžeme považovať za priamych
dedičov rímskej a antickej civilizácie. Význam archeologických lokalít ako atraktívnych ponúk dynamického cestovného ruchu je zatiaľ minimálny.“ Takto opísala
stav v oblasti kultúrneho turizmu v roku 1988 v Zborníku MSPSOP č. 10 Ema
Mišúnová. Čo sa odvtedy zmenilo? Okrem Múzea mesta Bratislavy, ktoré v roku
2018 organizuje XXI. ročník Rímskych hier v Rusovciach, žiaľ, veľmi málo.
Mestský ústav ochrany pamiatok sa zapojil k propagácii rímskeho kultúrneho
dedičstva formou športovo-kultúrnych podujatí od roku 2014 pod názvom LIMES
DAY. Podujatie vzniklo vďaka projektu EÚ Danube Limes Brand – Rozšírenie
rímskeho limesu – UNESCO Svetového dedičstva na dolnom Dunaji v rokoch
2012 – 2014, kde MÚOP participoval. Podujatie má za cieľ prostredníctvom
športovo-edukačných aktivít upozorniť na rímske pamiatky na hranici pozdĺž
Dunaja, Limes Romanus, ktorú tvorila reťaz rímskych táborov spojených cestami.
Zámerom je propagovať najmä doposiaľ málo navštevované rímske pamiatky
na limite, ako aj podporiť zámer ich zápisu do Zoznamu svetového dedičstva
UNESCO. Cez netradičné podujatia zapojiť do spoznávania čo najväčšie množstvo ľudí všetkých vekových kategórií. Obľúbeným sa stali archeobusy na
trase medzi Bratislavou, Rusovcami a Petronellom – Carnuntom v Rakúsku.
Sprievodcami sú odborníci-archeológovia. Archeobusy sú aj vďaka Bratislava
Tourist Board (BTB) poskytované zdarma. Jazdu autobusom využívajú hlavne
ľudia, ktorí nemajú auto, a keďže neexistuje priame dopravné spojenie medzi
oboma lokalitami – Gerulatou na Slovensku a Carnuntom v Rakúsku –, ľudia
radi využívajú túto možnosť. Športový zámer naplnilo aj podujatie Cyklolimes.
Pod odborným vedením absolvujú cyklisti asi 60-kilometrový úsek z Bratislavy
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popri Dunaji do Carnunta a odtiaľ do Rusoviec – Gerulaty. Účastníci každý rok
dostanú tričko s obrázkom so zaujímavým rímskym motívom a magnetku. V roku
2017 to bola rímska tegula z Rusoviec s vtlačenou šľapajou calligae – rímskej
vojenskej obuvi, objavenej v roku 1967. Cyklisti majú vždy vstup do Archeologického parku Carnuntum zdarma. V spolupráci s Dolnorakúskou vládou sa nám
podarilo zaujať aj rakúskych občanov, ktorí mali možnosť zúčastniť sa objavnej
cesty s archeobusom a spoznať Gerulatu. Vzrastajúci záujem nielen obyvateľov
z Bratislavy, Slovenska, ale už aj z Rakúska o toto podujatie nám potvrdzuje, že
v ňom budeme aj naďalej pokračovať.

Nádvorie Cortile di Michelozzo s freskami
habsburských miest v Palazzo Vecchio vo
Florencii. Foto: M. Musilová.
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca,
23. 11. 2016 prednáša reštaurátorka Cristina
Conti z Florencie o reštaurovaní fresky veduty
Bratislavy. Foto: J. Hamšíková.
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Konferencia a výstava Veduta Bratislavy v Palazzo Vecchio (jej skrytý
príbeh) vo Florencii a v Primaciálnom paláci v Bratislave
Jedno z najstarších zobrazení Bratislavy možno nájsť priamo v srdci talianskej
Florencie. Freska s vyobrazením Bratislavy (Possonia) je umiestnená na prvom,
tzv. Michelozzovom nádvorí v známom Palazzo Vecchio. Zobrazuje Bratislavu
v čase korunovácie cisára Maximiliána II. v roku 1563 tak, ako ju zachytil Hans
Mayr na grafickom liste, ktorý vlastní Galéria mesta Bratislavy. Je jednou zo série
vedút významných miest habsburskej monarchie, ktoré zdobia steny spomínaného
nádvoria. Fresky vznikli pri príležitosti sobáša dcéry Ferdinanda I. Habsburského
– Johanny von Habsburg (Giovanna d´Austria) s Francescom de´Medici v roku
1565. Okrem Bratislavy sú na nádvorí vyobrazené ďalšie mestá: Viedeň, Praha,
Passau, Klosterneuburg, Stein, Graz, Innsbruck, Linz, Freiburg im Breisgau,
Kostnica, Hall, Eberndorf, Wiener Neustadt a zrejme Terst. V roku 2015 bola
vďaka slovenskej diplomacii ako prvá zo série vedút zreštaurovaná veduta
Possonie, čiže Bratislavy.
Keďže zásluhu na jej zdokumentovaní v stave pred zreštaurovaním v roku 2005
mali pracovníci MÚOPu (M. Musilová a P. Horanský), Mestský ústavy ochrany
pamiatok v Bratislave prišiel na podnet Ivany Kvetánovej s iniciatívou zorganizovať v roku 2016 konferenciu a výstavu na tému vzniku veduty. Pri príležitosti
slovenského predsedníctva v Európske únii sa prvá konferencia s výstavou konala
v máji vo Florencii a o pol roka neskôr aj v Bratislave, v Primaciálnom paláci.
4. mája 2016 bola vo florentskej radnici, ktorá má sídlo v Palazzo Vecchio, prijatá
Nicolettou Mantovani, námestníčkou primátora Florencie pre spoluprácu a zahraničné vzťahy, slovenská delegácia, ktorú viedla Iveta Plšeková, námestníčka
primátora hlavného mesta SR Bratislavy. Za slovenskú delegáciu sa prijatia
zúčastnil veľvyslanec SR v Talianskej republike J. E. Ján Šoth, riaditeľka sekcie
OSKŠŠ Elena Poláková, riaditeľ Slovenského inštitútu v Ríme Peter Dvorský,
honorárny konzul SR vo Florencii Massimo Sani, vedúca oddelenia OSKŠŠ
Žofia Halmová, autorky výstavy a idey konferencie archeologičky Ivana Kvetánová zo Slovenského historického ústavu v Ríme, Margaréta Musilová a Petra
Šimončičová Koóšová z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave, ako
aj historici z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Eva Frimmová
a Michal Bada. Za účasti delegácie, talianskych partnerov a pozvaných hostí
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bola následne otvorená na renesančnom nádvorí Cortile di Michelozzo posterová výstava o histórii vzniku veduty Bratislavy, bratislavských korunováciách,
bratislavských pamiatkach zobrazených na vedute a ich súčasnej podobe. Slávnostný prejav k otvoreniu výstavy mal Eugenio Giani, prezident regionálnej rady
Toskánska, dlhoročný priateľ Slovenska vo Florencii. Otvorenia sa zúčastnil aj
Teiji Yoshimura, riaditeľ japonskej firmy Genten, ktorá sponzorovala reštaurovanie fresky, zatiaľ ako jedinej zo 14 vedút miest habsburskej monarchie a Giorgio
Caselli, vedúci Komisie umenia a pamiatok pri Magistráte mesta Florencia. Po
otvorení výstavy bol následne v Palazzo Medici Riccardi v Sala Luca Giordano
slávnostne otvorený vedecký seminár. Celé podujatie sa nieslo pod záštitou SK
PRES, slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Bratislava ako hlavné
mesto Slovenska dôstojne oslávila jedinečnú príležitosť prezentovať Bratislavu
a 450. výročie jej vyobrazenia a zreštaurovania vo Florencii. Nebyť urgentného
reštaurátorského zásahu, o niekoľko rokov by už nebolo čo na freske obdivovať.
Podujatie vzbudilo záujem Florenťanov a turistov o Bratislavu a Slovensko.
Vo štvrtok 23. 11. 2016 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnila v poradí druhá konferencia na tému veduty. Už jej umiestnenie priamo
v sídle florentskej radnice (Palazzo Vecchio), v blízkosti slávnej Michelangelovej
sochy Dávida, ako aj iných skvostov mesta, ktoré sa považuje za kolísku talianskej
renesancie, je pre Bratislavu veľkou publicitou. Vďaka tejto kľúčovej polohe ide
o „historický poster“, ktorým sa naše mesto môže trvalo prezentovať, ktorého
dôležitosť a význam zostávajú nepovšimnuté. Hlavou témou konferencie bol
zaujímavý príbeh fresky (I. Kvetánová), jej reštaurovanie v rokoch 2014 – 2015
(spoločnosťou Genten Italia), ako i ďalšie kuriozity, ktoré poodhalili nielen okolnosti jej vzniku, ale aj vyobrazené udalosti a pamiatky Bratislavy. Pozvanie na
konferenciu prijali i talianski odborníci a reštaurátori – Cristiana Conti, Giorgio Caselli a Paolo Ferrara. Prednášky, ktoré odzneli na obidvoch konferenciách,
sú publikované v umenovednom časopise ARS 2016/1, ktorý vydáva Umenovedný
ústav SAV. MÚOP vydal aj s podporou programu ARS Bratislavensis trojjazyčnú
skladačku o príbehu veduty. Dnes môžu Bratislavčania ako aj jej návštevníci
obdivovať digitálnu reprodukciu fresky na mestských hradbách.

Paestum, Taliansko. Chrám bohyne Héry.
Foto: M. Musilová.
Paestum, Taliansko. Dlažba opus signinum
(opus caementitium), analogická dlažbe
z Bratislavského hradu. Foto: P. Barta,
SNM-HM.
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Paestum – XIX. ročník mediteránneho veľtrhu archeologickej turistiky,
27. – 30. 10. 2016
Mestský ústav ochrany pamiatok sa v spolupráci so Slovenskou archeologickou
spoločnosťou pri SAV, Slovenským národným múzeom, Múzeom mesta Bratislavy a Archeologickým ústavom SAV v roku 2016 prvýkrát zúčastnil tohto
mediteránneho veľtrhu archeologickej turistiky pri príležitosti archeologickej
výstavy Kelti z Bratislavy v Perugii. MÚOP dostal ponuku zúčastniť sa tohto
medzinárodného archeologického veľtrhu od nášho veľvyslanectva v Ríme. Mali
sme tak možnosť prezentovať nielen samotnú výstavu Kelti z Bratislavy, ale aj
nové objavy z Bratislavského hradu a rímsku Gerulatu v Bratislave-Rusovciach.
Okrem Talianov sa podujatia zúčastnili aj zástupcovia 20 krajín (medzi nimi
vďaka nám aj Slovensko), celkovo 100 vystavovateľov.
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#BMTA si dáva aj prívlastok najväčší „il più grande Salone espositivo al mondo
del patrimonio archeologico“, teda najväčší výstavný salón pre archeologické
dedičstvo. A asi právom. Usporadúva sa už tradične v priestore blízko Archeologického parku Paestum, kde sa nachádzajú tri grécke dórske chrámy, z nich
najstarší je Hérin, nazývaný aj bazilika (560 pred n. l.), Aténin (500 pred n. l.)
a Poseidónov (polovica 5. storočia pred n. l.). Paestum (= antické Poseidonium)
sa nachádzalo na území tzv. Veľkého Grécka, na hranici s Etrúriou. Dodnes sú
zachované jeho obvodové múry, Rimania grécke chrámy zachovali a prestavali
mesto na rímske. Pre naše dejiny sú významné analogické dlažby s dlažbou na
Bratislavskom hrade – typu opus signinum (opus caementitium).
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Paestum – XX. ročník mediteránneho veľtrhu archeologickej turistiky,
26. – 29. 10. 2017
Krásne prostredie, výborná organizácia a množstvo zaujímavostí zo sveta nielen talianskej, ale celosvetovej archeológie nás presvedčili o tom, aby sme sa podujatia
zúčastnili aj tento rok. Obzvlášť preto, lebo veľtrh bol venovaný aj experimentálnej archeológii. Náš stánok podporila bratislavská organizácia cestovného ruchu
Bratislava Tourist Board množstvom suvenírov na rozdávanie od magnetiek, pier,
odraziek až po propagačné materiály, pretože sú účinným prostriedkom na to,
aby sa pri nás začali ľudia zastavovať. Potom sa už ľahšie hovorí aj o archeológii
a zaujímavostiach našej krajiny. Naším extra bonusom bolo, že sme tam boli ako
jediná krajina V4. Okrem archeologického výskumu na Bratislavskom hrade, ktorý
priniesol objavy rímskych architektúr v keltskom prostredí z 1. storočia pred n. l.,
sme prezentovali aj rímske pamiatky na Slovensku, nominované do Zoznamu
svetového dedičstva UNESCO v Rusovciach – Gerulate a Iži – Leányvári pri
Komárne. Propagovali sme aj spoločnú akciu s Múzeom mesta Bratislavy, a to
XX. ročník Rímskych hier a 4. ročník cezhraničného podujatia Limes Day 2017.
Spôsobilosť vykonávať výskum a vývoj
V novembri 2014 získal MÚOP na základe hodnotenia Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR osvedčenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj č. 2014-17805/55234:2-15AA, ktorý oprávňuje organizáciu zapojiť sa do výziev na
grantové podpory uvedeného ministerstva.
Francúzski partneri projektu na Bratislavskom
hrade v roku 2016. Vo svetlej košeli Vincent
Guichard, vedúci projektu a riaditeľ Centra
európskej archeológie v Bibracte, Burgundsko.
Foto: M. Musilová.
Účastníci konferencie Bratislava v 1. storočí
pred Kristom a keltské oppidá na strednom
Dunaji, Bratislavský hrad, 5. 9. 2017. Foto:
A. Kapcar.
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APVV projekt mobility Kontakty s juhom na periférii Rímskej ríše v 1. storočí pred n. l. Porovnanie dvoch hlavných opevnených sídlisk Bratislavy a Bibracte na príklade nálezov architektúr. SK-FR-2015-0022.
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave vstúpil v rokoch 2016 – 2017 do projektu mobility s Francúzskom na základe výzvy slovenskej Agentúry pre vedu
a výskum. Naším partnerom sa stalo Centrum európskej archeológie v Bibracte
(Mont Beauvray) v Burgundsku, pod vedením renomovaného archeológa Vincenta
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J. E. Christoph Leonzi a Vincent Guichard,
vedúci projektu BIBA, počas konferencie
Bratislava v 1. storočí pred Kristom a keltské
oppidá na strednom Dunaji, Bratislavský hrad,
4. 9. 2017. Foto: J. Hamšíková.
Okrúhly stôl. Konferencia Bratislava
v 1. storočí pred Kristom a keltské oppidá na
strednom Dunaji, Bratislavský hrad, 5. 9. 2017.
Foto: J. Hamšíková.
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Guicharda. Bibracte je bývalé keltské oppidum, na ktorom zanechala stopy rímska
civilizácia. Za MÚOP boli v projekte zapojení archeológovia Margaréta Musilová
(vedúca projektu), Branislav Resutík, Branislav Lesák, Jozef Kováč, doktorandka
architektka Anna Gondová a zo STUDIA 727 Jana Minaroviech. Počas dvoch
rokov navštívili dvakrát CEA v Bibracte a iné francúzske galsko-rímske lokality,
mali možnosť študovať literatúru v rozsiahlej knižnici a vymieňať si skúsenosti
s francúzskymi kolegami. Pre svojich francúzskych kolegov MÚOP recipročne
zorganizoval pobyty v Bratislave a pracovný seminár v SNM-Archeologickom
múzeu (2016) a medzinárodný seminár Bratislava v 1. storočí pred Kr.
& keltské oppidá na strednom Dunaji, konaný v dňoch 4. – 5. 9. 2017
v priestoroch lapidária pod Čestným nádvorím Bratislavského hradu. Rokovacia
reč bola angličtina, nemčina a francúzština. Seminár bol organizovaný v spolupráci
s francúzskymi projektovými partnermi, Francúzskym veľvyslanectvom v Bratislave, SNM-Historickým múzeom, Slovenskou archeologickou spoločnosťou
pri SAV a Archeologickým ústavom SAV v Nitre.
Spolupráca s Francúzmi si dala za cieľ vedeckú a metodologickú konfrontáciu archeologického výskumu vedeného na lokalitách v Bratislave a Bibracte, ktoré
boli obe v 1. storočí pred n. l. dôležitým sídlom regionálnej moci, potvrdzujúcim
privilegované a včasné kontakty s rímskym svetom. Ambiciózny program reštaurovania Bratislavského hradu v rokoch 2008 až 2014 priniesol k už aj tak bohatým
archeologickým nálezom Bratislavy výnimočné objavy vo vzťahu k prvopočiatkom urbanizácie. Tieto objavy, hlavne pozostatky rímskych stavieb v keltskom
prostredí, svedčia o tom, že Bratislava sa nachádzala v 1. storočí pred n. l. na
križovatke rôznych vplyvov. Cieľom seminára bolo prezentovať medzinárodnej
archeologickej komunite tieto zásadné objavy, aby sme vedeli pochopiť kultúrne
a sociálne zmeny, ktoré sa objavujú v oblastiach na strednom Dunaji v kľúčovom
momente ich histórie; stimulovať výmenu názorov medzi komunitou archeológov pôsobiacich na laténskych lokalitách na strednom Dunaji s cieľom prispieť
k syntéze dát týkajúcich sa ich najstaršieho urbánneho osídlenia (2. storočie pred
n. l. – 1. storočie n. l.). Pozvanie prijalo 50 odborníkov, archeológov a historikov
z 10 európskych krajín – Česka, Francúzska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Švajčiarska a Talianska. V pondelok 4. septembra  
2017 bol seminár slávnostne otvorený námestníčkou primátora Bratislavy Ivetou
Plšekovou, J. E. Christophom Leonzim, francúzskym veľvyslancom na Slovensku,
Vincentom Guichardom, generálnym riaditeľom Bibracte (CAE) a Margarétou
Musilovou, ktorá zároveň predstavila projekt BIBA. Počas dvojdňového seminára
odznelo 23 príspevkov a prezentovaných bolo 9 posterov. Naši francúzski partneri
Nicolas Delferrière, Florent Delencre, Andrea Fochesato a Lörinc Timár uzavreli
seminár príspevkom o pohľade na bratislavskú archeológiu z Galie. Máme veľa
spoločných znakov, hoci sa to vzhľadom na vzdialenosti a iný vývoj zdá neskutočné. Na záver bol okrúhly stôl, na ktorom sa diskutovalo o tom, kam sa má
ďalej uberať regionálny projekt o výskume neskorej laténskej doby na strednom
Dunaji. V prvom rade treba nájsť cesty a financie na spracovanie množstva nále-

395

Margaréta Musilová
ODBORNÉ ČINNOSTI
C.9
Medzinárodná spolupráca a granty

zov z Bratislavy, ich publikovanie a následnú analýzu vývoja v tejto oblasti. Bez
toho sa nebude dať vyriešiť otázka, kto dal postaviť stavby na hrade, pre koho,
a čo bola príčina ich zániku. Územie Bratislavy bolo intenzívne osídlené už od
praveku, v stredoveku, novoveku a hlavne v súčasnosti dochádza k intenzívnej
stavebnej činnosti, ktorá nielen objavuje, ale aj ničí nálezové situácie a objekty.
Výskum Bratislavy sa nedá porovnávať s výskumami na lokalitách, ktoré neboli
od laténskej doby zastavané a na ktorých prebiehal výskum posledných sto rokov. Takými miestami sú Bibracte aj Magdalensberg. Je preto obdivuhodné, že
sa napriek hustej zástavbe a osídleniu podarilo za posledné desaťročia v tomto
meste urobiť toľko zásadných objavov. Výstupmi zo seminára by mali byť
zhrňujúca publikácia, kde by bola aj bibliografia literatúry k neskorej laténskej
dobe na území Bratislavy a jej širokého zázemia s anglickým prekladom; ďalší
projekt APVV, ktorý by riešil problematiku bratislavského oppida nastolenú za
okrúhlym stolom, a síce spracovanie nálezového materiálu a vydanie nálezovej
dokumentácie v podobe publikácií; založenie centra excelentnosti na Filozofickej fakulte UK, ktoré by sa venovalo laténskej dobe na Slovensku a podpora
študentov, doktorandov a postdoktorandov formou štipendia francúzskej vlády
pomocou Francúzskeho inštitútu v Bratislave za účelom spracovania nálezového
materiálu z bratislavského oppida a riešenia otázky postavenia bratislavského
oppida v 2. – 1. storočí pred n. l.

C

V roku 2018 sme prezentovali výsledky spoločného projektu formou posteru na 42. medzinárodnom kolokviu o mladšej železnej dobe AFEAC v Prahe (10. – 13. 5. 2018).
V dňoch 17. 9. – 27. 9. 2018 sme pripravili spoločnú posterovú výstavu o výsledkoch
našej spolupráce v priestoroch Francúzskeho inštitútu na Sedlárskej ulici v Bratislave pod názvom Bibracte – Bratislava, keltské oppidá na hraniciach Rímskej ríše.

Otvorenie výstavy Bibracte – Bratislava,
keltské oppidá na hraniciach Rímskej ríše
vo Francúzskom inštitúte, 17. 9. 2018. M.
Musilová prezentuje projekt BIBA, druhý zľava
francúzsky veľvyslanec Christoph Leonzi.
Foto: A. Trebatický.
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Archívno-historické výskumy
počas 50 rokov existencie Mestského ústavu
ochrany pamiatok v Bratislave

Viera Obuchová

D

Mestská správa pamiatkovej starostlivosti v Bratislave
(MSPS) iba niekoľko rokov po svojom vzniku v roku 1968
sa prostredníctvom koncepcie Ing. arch. A. Schwarczovej,
vedúcej oddelenia výskumu, snažila pristupovať k obnove
a ochrane pamiatok aj na základe komplexného poznania objektov. Práve preto začiatkom 70. rokov 20. storočia pracovali
vo výskumnom tíme aj historičky J. Ďurovská a T. Žižková,
a tým sa pozornosť v intenciách vtedajšej politiky venovala spracovávaniu takých tém, ako boli robotnícke štvrte
(J. Ďurovská, 1970) a robotnícke hnutie v bratislavských továrňach (T. Žižková, 1973). Od roku 1974, keď som nastúpila po ukončení FiF UK v Bratislave na MSPS, pokračovalo
spracovávanie načatých tém a spolu s architektkou P. Majerovou som začala výskum technických pamiatok v Bratislave.
Výsledky som prezentovala v článku Mlyny na potoku Vydrica, čo bola dovtedy nespracovaná téma v publikáciách
o Bratislave (Pamiatky a príroda Bratislavy. MSPS v Bratislave, 1974) a v príspevku na konferencii o technických
pamiatkach Bratislavy v roku 1983, ktorá bola prvá svojho
druhu na Slovensku a zorganizovala ju A. Schwarczová (Technické pamiatky Bratislavy. Zborník MSPSOP v Bratislave,
č. 8, Bratislava, 1985). Ako historička som úzko spolupracovala s historičkou umenia (Z. Ševčíkovou) a architektkou
(Z. Pagáčovou-Novotnou) pri hĺbkovom umelecko-historickom výskume Michalskej veže, pri čom som už v roku 1974
využila širokú škálu archívnych prameňov – písomných, ako
listiny, ale najmä komorné knihy, plány, fotografie, ale aj staršiu i novšiu literatúru. Poznatky sme uverejnili v publikácii
Z. Ševčíková, V. Obuchová, Michalská veža. Bratislava, 1984
a v článku Z. Ševčíková, V. Čapkovičová, Erby na Michalskej
veži. Pamiatky a príroda, Bratislava, 1975 – 1976, s. 24 – 29.
Ďalšou významnou témou spracovávanou historičkou
v spolupráci s historikmi umenia v rokoch 1975 – 1976 boli
cintoríny – Ondrejský (Z. Ševčíková, V. Obuchová-Čapkovičová) a evanjelický Cintorín pri Kozej bráne (V. Ferus,
V. Obuchová-Čapkovičová). Najvýznamnejšie osobnosti
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z historického hľadiska a najhodnotnejšie náhrobky z hľadiska
umelecko-historického a architektonického sme spracovali
v publikáciách A. Čunderlík, V. Obuchová, Z. Ševčíková, Ondrejský cintorín. BIPS, Bratislava, 1990; V. Obuchová, Ondrejský cintorín. Vydavateľstvo PT A. Marenčin, Bratislava,
2004; V. Obuchová, Cintorín pri Kozej bráne. Vydavateľstvo
PT A. Marenčin, Bratislava, 2006. Treba uviesť, že významné
osobnosti zo všetkých cintorínov v Bratislave spracoval pre
MSPS v rokoch 1969 – 1971 J. Horváth.
Okrem Michalskej veže sa pripravili v danom čase aj
podklady k pamiatkovej obnove záhrady U Červeného raka,
ktoré vyšli v publikácii Z. Ševčíková a kolektív, Pamiatková
obnova záhrady U Červeného raka.
Úlohou historika pri výskume objektov, ktoré mali prejsť
obnovou, bolo pripraviť na základe komplexného archívno-historického výskumu podklady pre archeológa, historika
umenia a architekta, ktoré využili pri zhotovovaní programu
pamiatkových úprav.
V 80. rokoch 20. storočia sa z historického hľadiska finalizovali výskumy robotníckych kolónií v Bratislave a technických pamiatok (V. Obuchová, Priemyselná Bratislava.
Vydavateľstvo PT A. Marenčin, Bratislava, 2009), pričom sa
vytypovali a navrhli objekty, resp. súbory na vyhlásenie za
nehnuteľné kultúrne pamiatky.
Veľkou úlohou, prvou svojho druhu na Slovensku, ktorú
organizovala po roku 1989 A. Schwarczová a na ktorej sa podieľala aj historička, bola Kultúrno-historická a sociologická
topografia Bratislavy (ďalej KHST), v rámci ktorej sme sa aj
s pomocou externých pracovníkov snažili zhromaždiť základné údaje k jednotlivým objektom a celým blokom v oblasti
Palisád, Župného námestia, Štefánikovej ulice a oblasti Jozefskej ulice. Tieto dovtedy neboli spracované v rámci blokov,
ktorých prieskumy v 60. a 70. rokoch 20. storočia uskutočnil
v rámci pamiatkovej rezervácie Bratislavy Slovenský ústav
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. Výsledkom
KHST Bratislavy bolo 5 zväzkov písomnej časti k jednotlivým objektom s historickými údajmi a umelecko-historickým
popisom, fotografie, plány a jedna písomná časť záverov sociologického výskumu. Vedúca projektu A. Schwarczová zorganizovala k uvedenej téme aj konferenciu. Príspevky, ktoré
na nej odzneli, boli publikované v zborníku KHST Bratislavy
(Bratislava, 1990).
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Po roku 1989 sa zintenzívnila obnova objektov v celom
našom meste, preto boli zvýšené požiadavky aj na archívno-historické výskumy objektov, ich výpočet a hlavné poznatky sme
prezentovali napríklad v ročenkách MÚOP ´97, ´98. Zaujímavé boli napríklad výsledky výskumu k objektu Sedlárska
ulica 6, kde sa na prvom poschodí v interiéri objektu našiel
rodový erb, ktorý J. Oršulová identifikovala ako erb Grueb
müllerovcov (Gruebmiller), ktorí boli majiteľmi objektu
v 16. a 17. storočí.
Ďalším dovtedy neznámym faktom bol objav listiny
z roku 1809, ktorá sa nachádzala v šrapneli zabudovanom
v dvorovej fasáde objektu Michalská ulica 7, ktorý sa našiel
počas umelecko-historického výskumu Segnerovej kúrie
v roku 1996. Na prvý pohľad nie dobre čitateľný text sa mi
podarilo identifikovať a preložiť z nemčiny ako správu Eleonóry Gombošovej z roku 1809, keď bola Bratislava bombardovaná napoleonským vojskom a zhorelo pri tom 123 domov
(V. Obuchová, Príbehy z dejín Bratislavy. Vydavateľstvo PT
A. Marenčin, Bratislava, 2013).
Pretože v danom období v MÚOPe v Bratislave pracovali
tri historičky (V. Obuchová, A. Zahradníková, K. Bebjaková)
a bolo potrebné vypracovávať veľa archívno-historických výskumov k jednotlivým rekonštruovaným objektom, vzniklo oddelenie historického výskumu, v ktorom pracovali aj historičky
umenia (M. Balážová, M. Bártová) a tie zabezpečovali vedenie
Štátneho zoznamu nehnuteľných a hnuteľných pamiatok.
Po roku 1989 v zmenenej politicko-spoločenskej situácii
sa začali spracovávať aj výskumy sakrálnych objektov a celých
súborov, ktoré sa mali obnovovať, napríklad Kalvária a krížová
cesta, kláštor milosrdných bratov, kláštor uršulínok, Kaplnka
sv. Rozálie. Významné, dovtedy neznáme poznatky k týmto pamiatkam, resp. pamätihodnostiam, skompletizované na základe
rôznorodých archívnych prameňov, sú publikované v spomínanom diele V. Obuchová, Príbehy z dejín Bratislavy. Hoci sa
v roku 1999, keď mestská časť Staré Mesto začala organizovať
revitalizáciu Kalvárie a krížovej cesty a ja som vypracovala
prvý komplexný archívno-historický výskum (V. Obuchová,
Kalvária v Bratislave. Bratislava, Zborník MMB, XI., 1999,
s. 105), nepodarilo obnoviť aspoň časť daného komplexu, vďaka
manželom Hantabalovcom sa v roku 2018 podarilo upraviť
terén pri kríži, osadiť tu lavičky a sfunkčniť schody vedúce
na plató pri kríži.
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Počas archívno-historických výskumov mnohých objektov Bratislavy som zistila, že viaceré objekty nie sú kultúrnymi pamiatkami, ale sú hodnotnými historickými hmotnými
dokumentmi Bratislavy a môžu byť mestom chránené podľa
zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu ako
pamätihodnosti. Preto som z vlastnej iniciatívy začala v roku
2004 spracovávať zoznam pamätihodností Bratislavy. Postupne sa tento prvý mnou vypracovaný zoznam upravoval
tak, že sa do vyhotovenia zapojili aj ďalší kolegovia (I. Štassel,
J. Hamšíková, Z. Zvarová) a definitívny výsledok je prístupný
aj na webovej stránke MÚOPu v Bratislave.
Podobne sme po jednotlivých mestských častiach spracovali pomníky, pamätníky a pamätné tabule, ktoré sa nachádzajú na území Bratislavy.
Za vyše 40 rokov môjho pôsobenia ako historičky na
MÚOPe v Bratislave som k veľkému počtu objektov Bratislavy zhromaždila množstvo poznatkov, a to na základe rôznorodých, z veľkej časti dovtedy nepoznaných a nepublikovaných archívnych prameňov. To som spolu s pracovníčkou
Múzea mesta Bratislavy Martou Janovíčkovou využila na
zostavenie publikácie Každodenný život a bývanie v Bratislave v 19. a 20. storočí.
Okrem už uvedených aktivít som sa ako historička
MÚOPu v Bratislave zúčastňovala konferencií k rôznym témam, napríklad: technické pamiatky (Bratislava, 1983; Český
Krumlov, 1989), výskum architektonických pamiatok (Bratislava, 1998), historické mapy, plány a veduty (Bratislava,
2001; Komárno, 2014), Bratislava 1919 – 2009 (Bratislava,
2009), robotnícke kolónie (Ostrava, 2010), bývanie (hrad
Červený Kameň, 2012), obnova kultúrneho dedičstva (Bratislava, 2012), sakrálne pamiatky (Modra, 2013), Mária Terézia (Bratislava, 2011; Komárno, 2014), rok 1515 (Bratislava,
2015), bitka pri Moháči (Tatranská Lomnica, 2016) a ďalšie.
Z vyššie uvedených konferencií vyšli zborníky, v ktorých boli publikované aj moje príspevky. Okrem toho som sa
venovala a publikovala som práce aj k ďalším témam (napr.
zájazdné hostince, kúpele Grössling, hotel Carlton, fotograf
Jánoška a profesor Stirling, Jurajov dvor a iné), články som
publikovala v rôznych zborníkoch, časopisoch a novinách –
zborník MSPSOP Bratislava (MÚOP), Pamiatky a príroda,
Pamiatky a múzeá, BRATISLAVA, zborník MMB, Hlas Nového Mesta, Projekt, Sme, Pravda a iné.
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Moje najnovšie poznatky k pamiatkam a pamätihodnostiam Bratislavy som sprístupňovala širokej verejnosti, študentom (ZŠ, stredných i vysokých škôl, Univerzity tretieho
veku) aj v rámci mnohých prednášok.
V rokoch 1996 – 2003 som organizovala s kolegami
z Nadácie za záchranu kultúrneho dedičstva (M. Musilová,
P. Horanský, E. Horanská, J. Husárová) pre žiakov vybraných základných a stredných škôl z Bratislavy, zo Slovenska
a strednej Európy (Čechy, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko) projekt výučby o kultúrnom dedičstve. Po absolvovaní prednášok k téme ročníka, žiaci a študenti vypracovali
svoje vlastné práce, ktoré porota vyhodnotila a tí najlepší si na
slávnostnom popoludní v Primaciálnom paláci prevzali z rúk
viacerých osobností ocenenia a ceny v podobe kníh, CD, DVD
alebo zájazdov organizovaných členmi nadácie do lokalít zo
zoznamu pamiatok UNESCO (napr. Praha, Kroměříž, Zelená
Hora, Salzburg, Hallstatt, Neziderské jazero, Pannonhalma,
Vlkolínec, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Visegrád, Carnuntum, Komárno, Iža a iné). V roku 1998 sme si za tento
projekt pre žiakov prevzali ocenenie redakcie časopisu Pamiatky a múzeá.
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Napísať presne, ako vzniklo a vyvíjalo sa oddelenie
ochrany prírody v Mestskej správe pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody (MSPSOP), je pre mňa zložité. Nielen
preto, že do organizácie som nastúpila na jeseň 1980, ale aj
preto, že žiadny denník ani štatistiku som si neviedla. Preto
vychádzam len zo svojich spomienok a s faktografiou do roku
1980 mi pomohla Ing. Margita Lívová.
Ing. Margita Lívová nastúpila v roku 1974 na MSPS
(sídlo bolo v Primaciálnom paláci), v názve ešte teda nebola
ochrana prírody, tá pribudla až v roku 1979. V tom čase tam
už pracovala RNDr. Edita Urvichiarová – botanička, spoluautorka knihy o Devínskej Kobyle. Predtým v organizácii
pôsobila aj Božena Hošťálková, ktorá napísala prvú knihu
o bratislavských parkoch a pozbierala kopu materiálov z archívov. Napokon odišla do Prahy k pamiatkarom.
V jednom zo zborníkov organizácie sa uvádza, že MSPS
do roku 1970 mala 25 pracovníkov a dostala nové priestory
(nepíše sa, kde). V tom čase mala organizácia dva odbory,
ochrana prírody bola spolu s ochranou pamiatok a hospodárskym oddelením v jednom. V druhom boli dokumentácia
a propagácia, výskum, archeológia a neskôr fontány. V 1975
mala tri odbory a 9 oddelení a niekedy potom prešli do budovy na Nálepkovej ulici 17 (dnešná Panská, je v nej sídlo
Britskej rady), ktorú si obnovili. Ochrana prírody bola v jednom odbore s dokumentáciou a propagáciou.
V roku 1980, v čase môjho nástupu, už organizácia mala
názov MSPSOP. Oddelenie OP viedla botanička Dr. Silvia
Magdolenová, ďalej v ňom boli botanička Dr. Eva Votavová a záhradná architektka Ing. Margita Lívová, ktorá však
koncom roka odišla na materskú dovolenku. Zastupovala ju
zoologička Mgr. Monika Dobrovodská, ktorá sa neskôr stala
riadnou zamestnankyňou oddelenia.
Práca v oddelení bola rôznorodá: príprava podkladov
pre vyhlásenie chránených území, stromov, parkov, záhrad,
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manažovanie ich ochrany a kontrola ich stavu vrátane označenia, stanovisko ku každému výrubu stromov, ku každej
stavbe od počiatočného zámeru až do posledného rozhodnutia, vypracovanie Preventívnych opatrení ochrany prírody,
príprava súťaže Poznaj a chráň…
Stanoviská aj manažovanie chránených území si bezpodmienečne vyžadovali obhliadku terénu, do ktorého sme
chodili MHD. Až ku koncu 80. rokov sme aspoň raz do týždňa mali služobné auto. (Chránené územia, ktoré spadali
pod MSPSOP: ŠPR Devínska Kobyla, CHN Sandberg, ŠPR
Kopáč, ŠPR Merice, CHN Devínska skala, ŠPR Štokeravská vápenka, ŠPR Fialkové údolie, CHP Horský park, CHZ
Kochova záhrada, CHZ Koliba, ŠPR Ostrovné lúčky, neskôr
pribudli ďalšie chránené územia – Topoľové hony, Bajdel,
Gajc, Panský diel, Poľovnícky les, Rösslerov lom). S mnohými prácami nám pomáhali dobrovoľníci zo SZOPK (Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny).
Dlhodobo sme do terénu chodili vo vlastných veciach.
Po rokoch nám kúpili pracovné odevy – prešívané vatované
zelené kabáty a nohavice a vibramy. Presne také, aké nosili
robotníci na stavbách. Tak sme chodili aj na náhodné kontroly. Na verejnú schôdzu odborovej organizácie Komunistickej strany Slovenska (KSS) sme raz s Mgr. Dobrovodskou
prišli takto vyobliekané rovno z terénu. V bode Rôzne som ju
poprosila, aby sa postavila a ukázala, čo má na sebe vrátane
obuvi. Len som jednoducho dodala, že takto vyzerajú zástupkyne štátnej ochrany prírody. Výsledok: na ďalších verejných
schôdzach KSS sa diskusné príspevky mali odovzdať vopred.
Oddelenie OP patrilo pod námestníka pre ochranu pamiatok. Žiaľ, nemal a nemohol mať odborné vedomosti o ochrane
prírody. A tak sa napríklad stalo, že za dôsledné dodržiavanie
zákona o ochrane prírody pri rekonštrukcii cesty na Železnú
studničku (vtedy Cesta mládeže) Mgr. Ľubica Lahová dala
pripomienku, aby sa pod cestou vybudovali podchody pre
chránené žaby, ktoré každoročne vo veľkom počte skončili
pod kolesami áut. Tým, podľa námestníka (Ing. arch. Jakub
Tomašák), by sa predražila stavba, a preto nedostala koncoročnú odmenu. Až za riaditeľovania Ing. Emila Labudu patrilo
oddelenie priamo pod neho a malo tri samostatné oddelenia.
Zo štyroch pracovníčok sa tím napokon postupne rozrástol
na 12 ľudí.
Ochrana prírody to teda nikdy nemala ľahké, často sa
na nás vyvíjal tlak, aby sme odborné stanovisko zmenili,
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zjemnili. Dokonca nám nadriadení do nich negatívne zasahovali. Vyhradili sme si, že v takom prípade nebudú pod
stanoviskami uvedené naše mená. Celkom to pomohlo, už
nám ich nemenili, ale tlaky neslabli. Počúvali sme pri tom
často, že bránime rozvoju socializmu. Bolo to tak aj pri Ondrejskom cintoríne. Za svoje verejné vyjadrenie v rozhlasovej relácii Pozor zákruta! (napr. nesúhlas s otvorenými
plotmi cintorína, spevnými chodníkmi…) musela napokon
odísť vedúca oddelenia Silvia Magdolenová. Na mňa sa zas
sťažovala organizácia, ktorá mala vtedy pod palcom bratislavské cintoríny (Marianum). Podľa nej som neoprávnene
vstúpila do cintorína, keď bol uzavretý a to spolu s Jánom
Budajom, ktorý fotografoval. Predvolal si ma riaditeľ (Ing.
arch. Milan Moncoľ), všetko som poprela. Pravda bol taká,
že sme tam boli obaja a ešte s jednou kolegyňou, ktorú však
nezaregistrovali. Cintorín bol už však prístupný. Výsledok?
Ako jedinej zo všetkých zamestnancov mi riaditeľ podpisoval priepustku na odchod z pracoviska, aby ma mal pod
kontrolou. Všetku fotodokumentáciu vrátane diapozitívov
z cintorína aj skládky, kde sa drvili náhrobky z nehodnotných
kameňov, som musela odovzdať námestníkovi organizácie.
A napokon za mnou bola aj Verejná bezpečnosť, aj ona sa
zaujímala, s kým som bola na cintoríne… Nepochodila ani
ona. Ján Budaj mal však na nejaký čas zakázaný vstup do
budovy MSPSOP. V tom čase býval cez len ulicu (dnes tam
sídli Britské veľvyslanectvo).
Mnohé odborné stanoviská sa však akceptovali a mnohé
veci sa podarilo zachrániť, napr. pri rozšírení kanalizačného
zberača v Mlynskej doline stromy na strane ZOO, stromy na
Karadžičovej ulici, ktoré sú v strede rozšírenej komunikácie,
nepostavenie sídliska na Kolibe podobného tomu na Dlhých
dieloch, oddialenie sídliska v Devínskej Novej Vsi od CHN
Sandberg… V hodine dvanástej sme zabránili už povolenej
stavbe (rozpočet 20 miliónov vtedajších československých
korún), ktorá by Devínsku hradnú skalu zovrela do betónového panciera.
Veľa však prevalcovala vtedajšia komunistická ideológia, dnes sú to až pričasto peniaze.
Problém sme nemali ani s tým, že k nám často chodil
Pavel Šremer, ktorý podpísal Chartu 1977, a spolupracovala
s ním najmä Monika Dobrovodská pri záchrane lužných lesov.
Za RNDr. Máriou Papšíkovou chodil zas Anton Selecký, disident, ktorý bol neskôr súdený za protištátnu činnosť
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v prípade známom ako „Bratislavská päťka“ (Dr. Ján Čarnogurský, prof. Miroslav Kusý, spisovateľka Hana Ponická, Dr.
Vladimír Maňák a Antom Selecký).
V roku 1987 vyšla Bratislava/nahlas a z MSPSOP v nej
boli dvaja autori a traja posudzovatelia. Všetkých nás prišiel
zastrašovať a nepriamo vyhadzovať z práce námestník primátora Bartáka Pavol Kováč. Neskôr autorov, patrila som
medzi nich, postupne predvolávali na štátnu bezpečnosť na
povestnej Februárke.
Publikáciu dal iniciatívne na diskusiu všetkým zamestnancom MSPSOP námestník. Výsledok? Väčšina sa stotožnila
s jej obsahom aj návrhmi. V roku 1988, ak si dobre pamätám, boli voľby predsedu ROH – ním sa stal Ing. Juraj Flamík (jeden z jej autorov) a za podpredsedníčku zvolili mňa.
To bolo pre činovníkov národného výboru aj Revolučného
odborového hnutia pri MSPSOP neslýchané. Voľbu zrušili.
Aký dôvod uviedli, si už nepamätám. Voľbu však riešili aj
najvyššie miesta ROH. Odvolanie nám pripravil Ján Čarnoguský. O tom som však vedela len ja. Dokázal, že sme boli
zvolení právoplatne.
Napokon mi stranícka organizácia KSS MSPSOP vyslovila nedôveru aj napriek tomu, že som nebola členkou strany.
V lete 1989 som sa na verejnej schôdzi proti tomu ohradila,
odpoveď som nedostala a ani nemohla, lebo už prišiel November 1989.
Po nútenom odchode Dr. Magdolenovej oddelenie veľmi
kvalifikovane viedla Ing. M. Lívová. Tá napokon dobrovoľne
odišla v roku 1988 a navrhla, aby som oddelenie viedla ja.
Podľa nej som mala na túto pozíciu odborné predpoklady aj
dostatočnú prax. K ukončenému vysokoškolskému štúdiu na
Prírodovedeckej fakulte (odbor základná geológia) som v Prahe
na Karlovej univerzite ešte absolvovala dvojročné postgraduálne
štúdium – ochrana životného prostredia. So štúdiom musel súhlasiť zamestnávateľ. Aby ma odradili, mala som nárok len na
študijné voľno a tuším cestovné, ostatné som si musela hradiť
sama. S návrhom Ing. M. Lívovej vedenie organizácie nesúhlasilo. Na miesto prijali Ing. Dušana Kadlečíka, ktorý však
prácu vykonával úradnícky, bez odbornej zainteresovanosti a po
proteste pracovníčok oddelenia napokon odišiel. Ako inak – na
vyššie miesto na NVB. Do tejto funkcie som napokon nastúpila, hoci nie som si úplne istá kedy, asi ku koncu roka 1988.
Ochrana prírody sa z MSPSOP oddelila od 1. januára
1991 a prešla pod Ústredie štátnej ochrany prírody so sídlom
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v Liptovskom Mikuláši. Aj ďalšie roky pokračovalo niekoľko
jej premien už pod hlavičkou ministerstva životného prostredia. Dnes však Bratislava nemá svoju odbornú organizáciu
na ochranu prírody, na rozdiel od pamiatok.
Rada však na záver dodám, že vďaka mnohým ľudom,
ktorí pôsobili v MSPSOP, bola to moja najzaujímavejšia
a najlepšia, aj keď veľmi náročná práca, ktorá si vyžadovala
dobré odborné vedomosti, plnú integritu, ale aj odvahu. Preto
sa mnohí bývalí pracovníci stretávame aj v súčasnosti.
Pracovníčky a pracovníci OP:
Silvia Magdolenová, Margita Lívová, Eva Votavová,
Monika Dobrovodská, Ľubica Lahová, Zuzana Pospíšilová,
Alžbeta Kozicová, Mária Papšíková, Katarína Snohová, Beáta
Mučková, Anna Zemanová, Ingrid Nemcová, Ingrid Balayová,
Dada Krempaská, Peter Krempaský, Stanislav Antalík, Katarína
Puškárová, Eva Čevelová, Ema Gojdičová, Lida Varčeková,
Dušan Kadlečík.
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V roku 1985 som ako čerstvá stavebná inžinierka – absolventka Stavebnej fakulty SVŠT Bratislava (dnes STU Bratislava) nastupovala do svojho prvého zamestnania na útvar
prípravy obnovy pamiatok na Mestskej správe pamiatkovej
starostlivosti a ochrany prírody (MSPSOP) v Bratislave.
Vo štvrtok ráno 1. augusta 1985 som teda vyšla z bytu
a šla na autobus č. 38, spolu so mnou sa ráno do práce vybral
z vedľajšieho vchodu aj sused, mladý muž, mne známy len
z videnia. Súbežne (netušiac o spoločnom cieli našej cesty)
sme nasadli na autobus, vystúpili pod Mostom SNP, prešli
pešo cez Hviezdoslavovo námestie, Strakovu ulicu na Nálepkovu ulicu (dnešnú Panskú) až k číslu domu 17 a vstúpili
sme do budovy Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody v Bratislave. Takto som začala svoje pôsobenie na MSPSOP spolu so „susedom“ Ivom Štasselom, dnes
riaditeľom Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave.
Nastúpila som do funkcie referenta investičnej výstavby
na útvar prípravy obnovy pamiatok, ktorý v tom čase viedol
Ing. Zoltán Pálfi. Spolupracujúcim oddelením bol útvar realizácie obnovy pamiatok pod vedením Ing. Jozefa Dobšoviča,
oba útvary patrili pod technického námestníka Ing. Ľuboša
Mišúna. Riaditeľom bol v čase môjho nástupu Ing. arch. Milan
Moncoľ. Pod technického námestníka spadal aj útvar obnovy
a údržby pomníkov, pamätníkov a fontán, ale tomuto útvaru
sa ďalej v texte už nebudem venovať.
Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany
prírody vznikla v júni 1968 na návrh vtedajšej Komisie školstva a kultúry a bola poverená komplexnou starostlivosťou
o pamiatky mesta Bratislavy. Postupne sa okruh jej činnosti
rozrástol, nešlo už len o plnenie úloh spojených s poznaním
historického vývoja Bratislavy, ale na základe uznesenia Rady
Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy č. 3 zo
dňa 8. januára 1985 bola poverená aj vykonávaním inžiniersko-investorskej činnosti pri príprave a realizácii obnovy pamiatok z poverenia správcu väčšiny objektov v historickom
jadre mesta, ktorým bol v tom čase v prevažnej miere štátny
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podnik Bytový podnik Bratislava I. (súkromné vlastníctvo
bytových domov sa v tom čase v historickom jadre prakticky
nevyskytovalo, existovalo len štátne vlastníctvo). Na základe
tohto uznesenia MSPSOP v roku 1985 rozširovala svoje rady
o nových zamestnancov so vzdelaním technického smeru
a tento trend sa potvrdil aj nástupom nového riaditeľa Ing.
Jozefa Štipkalu, súdneho znalca a bývalého riaditeľa jedného
zo stavebných úradov v meste a neskôr Ing. Emila Labudu,
takisto stavebného inžiniera.
Nastúpila som do prevažne ženského kolektívu, ktorému šéfoval muž. Do praxe investičnej techničky ma zaúčali moje staršie a odborne zdatnejšie kolegyne, v tom čase
dlhoročné investičárky Marta Mirzová, Želka Hladká, Zdenka
Turzíková, Elena Cigerová, Ida Reindlová, Mirka Orlická,
alebo aj rovnako mladá kolegyňa Anetta Nosková. Neskôr
po mne v priebehu asi 12 mesiacov pribudli aj nové kolegyne Eva Demčáková, Klaudia Kállaiová, Darina Fitalová,
Ľubica Fojtíková, Renata Mikeová, absolvent SF SVŠT ako
ja Pavol Šandula či ďalšie nové kolegyne Dagmar Haraštová,
Blanka Suja-Žiaková, Ingrid Grúberová/Martáková, Pavlína
Pročková/Galbavá, Zuzana Paulovičová/Borzová, Darina
Masárová/Raczkóová a ďalšie. Okrem vedúceho útvaru Ing.
Zoltána Pálfiho bol na našom útvare v čase môjho nástupu
aj kolega Ing. Peter Kindl. Naproti tomu nášmu ženskému
kolektívu bol útvar realizácie obnovy pamiatok s vedúcim
Ing. Jožkom Dobšovičom zase prevažne mužský, s kolegami
– stavebnými dozormi – Ivanom Turtevom, Jánom Dinkom,
Igorom Forusom, Bernardom Šutovským, Jurajom Flamíkom,
Milom Kopeckým, ale aj kolegyňami Alenou Firákovou, Hanou Raýmanovou, Alenou Kokavcovou, Martou Špičkovou,
Danielou Šidlíkovou a i. V tom istom čase ako ja nastúpila
na útvar realizácie aj absolventka stavebnej priemyslovky
kolegyňa Silvia Mackovičová, ktorá neskôr popri zamestnaní začala študovať na Stavebnej fakulte SVŠT (a v texte
ju spomeniem aj neskôr).
Práca na útvare prípravy obnovy pamiatok (neskôr zlúčenom s útvarom realizácie obnovy pamiatok do odboru
obnovy pamiatok) bola veľmi pestrá a zaujímavá a dodnes
považujem toto obdobie (roky 1985 – 1990) za najkrajšie
a najzaujímavejšie obdobie môjho pracovného života. Po
ukončení tzv. absolventskej praxe po pol roku som dostala
pridelené konkrétne akcie – prípravu obnovy pamiatok Michalská ulica 12, 14, 16, 18, 20, Zámočnícka ulica 4, 6, ďalej
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Michalská ulica 2, 4, Jiráskova (dnes Ventúrska) ulica 1 a postupne mnohé ďalšie akcie.
Tak ako má matka vrúcny vzťah k svojmu dieťaťu,
rodák nedá dopustiť na svoje rodné mesto, architekt vzťah
k svojmu autorskému dielu – vyprojektovanému domu, ako
je archeológ hrdý na svoje archeologické nálezy, tak je investičný technik pyšný na svoje zrealizované akcie. Vzhľadom
na dlhoročnú prípravu obnovy pamiatok sme v duchu žili
s každým „domom“ aj niekoľko rokov. V spolupráci s dot
knutými organizáciami spadajúcimi pod vtedajší Národný
výbor hlavného mesta SSR Bratislavy, resp. pod Obvodný
národný výbor Bratislava I. (Staré Mesto) a Bytovým podnikom Bratislava I. (tu mi nedá nespomenúť našu dlhoročnú
spolupracovníčku z tejto organizácie pani Jarmilu Bačovú)
sme spoluzabezpečovali aj nie veľmi príjemnú agendu – vysťahovávanie pôvodných obyvateľov domov a prideľovanie
náhradných bytov na sídliskách. Objekty historického jadra
bolo potrebné vyprázdniť, aby sme pred začatím projektových prác obnovy daného objektu vedeli pripraviť podklady
pre projektantov, to znamená zabezpečiť potrebný statický,
umelecko-historický (a následné spracovanie PPÚ, Programu
pamiatkových úprav), stavebno-technický, inžiniersko-geologický, archeologický prieskum, prieskum stavu dreveného
krovu a v prípade vyskytujúcej sa zelene aj dendrologický
prieskum jej stavu. Dennodenne sme sa pohybovali po uliciach
historického jadra mesta, v spolupráci s kolegami z našich
odborných útvarov MSPSOP sme sa zúčastňovali priebehu
týchto výskumov. Učili sme sa tak aj inej profesii od kolegov
kunsthistorikov či archeológov, spomeniem aspoň Margarétu
Musilovú, Ladislava Snopka, Petra Baxu, Viktora Ferusa,
Katarínu Klinčokovú, Máriu Harmanovú, Vladimíra Kokolevského, Janu Husárovú, Máriu Grígerovú, Máriu Gubkovú,
Kláru Hrončokovú, Miloslavu Zemkovú, Máriu Bartovú,
Alžbetu Zahradníkovú, a to mnohých ďalších neuvádzam.
Navštevovali sme spolu s nimi staré pivnice, povaly,
obzerali si drobné nálezy, častokrát sme „lašovali“ po opustených pivniciach, respektíve skladoch (nezabudnuteľným
bolo vypratávanie skladu starej lekárne z objektu Sedlárska
ulica 2 pred rekonštrukciou, do dnešného dňa opatrujem doma
rôzne lekárenské nádobky, sklené fľaštičky – liekovky či staré
fľaštičky Francovka Alpa, ktoré zostali po vysťahovaní lekárne
v suteréne v kopách neporiadku ako nepotrebné). V ženskom
kolektíve sme zažívali svadby, narodenia detí, ale aj rozvody.
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Vymieňali sme si recepty a strihy, všetky sme doma šili pre
seba či pre deti, dnes sa už môžeme priznať, že vždy na začiatku mesiaca sme v „pracovnom čase“ tajne stávali v rade
pred predajňou Tuzex na Gorkého ulici, aby sme dostali kúpiť časopis Burda v dostatočnom počte pre všetky kolegyne.
V tejto súvislosti nemôžem nespomenúť akciu pred návštevou Michaila Gorbačova v Bratislave (11. apríla 1987), ktorý
sa mal v uliciach mesta stretnúť na prechádzke aj s občanmi
mesta. Dostali sme príkaz z národného výboru, že objekty pripravené do rekonštrukcie (so zrušenými obchodmi, vyprázdnenými bytmi práve kvôli vyššie spomínaným prieskumom)
nesmú byť viditeľne prázdne a ošarpané, takže sme v rámci
pracovného času šili z lacných (firmou nakúpených) látok závesy, ktoré sme potom tesne pred dôležitou návštevou museli
povešať do prázdnych výkladov. Dodnes nerozumiem tomu,
prečo súdruh Gorbačov nesmel vidieť, že pracujeme na rekonštrukciách budov, ale tak znel príkaz „zhora“.
Po zabezpečení potrebných výskumov nasledovala projektová príprava obnovy pamiatky. V investičnej výstavbe
funguje „triumvirát“ investor – projektant – dodávateľ. Generálnym projektantom obnovy historického jadra bol spomínaným uznesením č. 3 Rady NVB stanovený VI. ateliér Stavoprojektu, š. p. Bratislava pod vedením architekta Ferdinanda
Milučkého, generálnym dodávateľom obnovy pamiatok bol
určený Bratislavský stavebný podnik. š. p., Pamiatkostav,
n. p. Žilina a na obnove pamiatok sa podieľali aj rôzne stavebné družstvá či tzv. pridružené výroby jednotných roľníckych družstiev. Odborné umeleckoremeselné práce vykonávali
Štátne reštaurátorské ateliéry (ŠRA), Oblastný reštaurátorský
ateliér (ORA) Bratislava či Ústredie umeleckých remesiel.
S pracovníkmi ateliéru F. Milučkého sme sa stretávali
skoro na týždennej báze buď pri rokovaniach v rozpracovanosti projektovej dokumentácie, alebo neskôr počas realizácie na kontrolných dňoch stavby. Mnohí z nich sú architekti
zvučného mena, ktorí sa dodnes venujú obnove pamiatok
a dostávajú za tieto diela ceny za architektúru (napríklad architekti Peter Bouda a Ivan Masár, autori obnovy o. i. Starej
radnice, Apponyiho paláca, Bratislavského hradu a i.).
Treba podotknúť, že v tom čase bol na obnovu vyčlenený dostatok finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
ale nestačili dodávateľské kapacity spomínaných stavebných
podnikov a časový harmonogram postupu prípravy bol často
brzdený problémami s vypratávaním objektov. Dodávatelia
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stavebných prác Bratislavský stavebný podnik, š. p. a Pamiatkostav, n. p. mali síce rozhodnutím „zhora“ určené sumy
(v miliónoch československých korún), ktoré bolo potrebné
v danom roku/päťročnici prestavať, ale obnova pamiatok
prebiehala pomerne pomaly v porovnaní s dnešnou rýchlou
a krátkou dobou rekonštrukcie. Za obdobie, ktoré tu v texte
spomínam (roky 1985 až 1990) som ani nedoviedla „moje
akcie“ (Michalská ulica 12 – 20, Zámočnícka ulica 4 – 6) do
úspešného konca, to znamená, že prebehla prieskumná, projektová a investičná príprava obnovy, ale nedočkala som sa
kolaudácie žiadneho z týchto objektov.
V rokoch 1986 – 1989 nastal veľký rozmach investičnej
činnosti v MSPSOP. V roku 1987 sa podpísal veľký zahraničný kontrakt medzi PKZ Štetín (Poľsko), podnikom zahraničného obchodu (PZO) Polytechna a MSPSOP na obnovu
Primaciálneho paláca, neskôr v roku 1989 aj na obnovu objektov Michalská ulica 12, 14, 16. Tieto objekty boli vybraté
hlavne preto, že ich projektová príprava bola v takom štádiu,
že bolo možné ihneď pristúpiť k ich samotnej rekonštrukcii.
Z dôvodu nových povinností MSPSOP v súvislosti so zahraničným kontraktom vznikli aj nové oddelenia a prišli noví
kolegovia – spomeniem aspoň Petra Löfflera, Petra Kindla,
ktorý prešiel na obnovu Primaciálneho paláca z nášho odboru, Elenu Cigerovú spolu s Máriou Kopáčikovou a Jozefom Sklenkom, ktorí prešli na vznikajúce oddelenie technickej infraštruktúry, ktoré pripravovalo výstavbu podzemných
kolektorov v historickom jadre. Ďalší kolegovia sa venovali
vyslovene len plánovanej rekonštrukcii hradného vrchu, ktorý
mal prejsť viacerými etapami revitalizácie s cieľom vytvoriť
mestský park, žiaľ, nie všetko sa podarilo zrealizovať (parky,
fontány, umelecké diela, lavičky a pod.).
Všetko naše „investičné úsilie“ smerovalo k roku 1991,
keď mala byť do jubilejných osláv mesta (700 rokov od udelenia mestských privilégií a 2000. výročie osídlenia mesta)
ukončená tzv. „Korunovačná cesta“ (bývalé Korzo) aspoň
v takom stave, aby boli na určených objektoch v trase zrealizované hlavné stavebné práce, fasády, strechy a vymenené
okenné a dverné výplne. Komplexné rekonštrukcie vrátane
interiérov mali byť ukončené do roku 1992. S týmto názvom
sa mi spájajú spomienky na anketu, ktorú v roku 1988 vyhlásil bratislavský Večerník a ktorej som sa aktívne zúčastnila.
Odborné organizácie Národného výboru Bratislavy ponúkli
čitateľom Večerníka na výber z troch názvov – Jantárová cesta,
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Richtárska cesta, Korunovačná cesta a ohlasy čitateľov boli
postupne uverejňované vo Večerníku. Vo dvoch číslach bol
uverejnený aj môj príspevok, v ktorom som navrhovala klasický názov „Korzo“ tak, ako bol medzi ľuďmi po desaťročia
zaužívaný. Na môj príspevok prišli kladné (napríklad Štefan
Holčík) aj záporné ohlasy, až domov som dostala poštou niektoré listy čitateľov. Najväčším potešením bol pre mňa telefonát pani Ester Plickovej, dcéry historika Vladimíra Plicku
a netere fotografa a filmára Karola Plicku, ktorá si ma telefonicky v práci vyhľadala, aby sa mi poďakovala za vyjadrený
názor, ktorý tiež zdieľala. Bavilo ma sledovať články v novinách, ktoré sa týkali obnovy pamiatok v meste, často som
reagovala listami do Večerníka alebo do Pravdy a robila som
si výstrižkovú službu z článkov o pamiatkach, práci MSPSOP
a podobne. Častokrát si moje zošity s výstrižkami požičali šéfovia či kolegovia, keď bolo potrebné spracovať nejaký materiál
alebo reagovať na článok. Dokonca bývalý riaditeľ Ing. arch.
Milan Moncoľ si moje zošity prišiel požičať (a poctivo ich
potom vrátil) aj v čase, keď už na MSPSOP nepracoval.
V roku 1988 prišlo s iniciatívou na „pomoc historickému
jadru“ Jednotné roľnícke družstvo Priateľstva ČSSR – NDR
Agrokombinát Lehnice s ponukou odkúpiť objekty Michalská
ulica 18, 20 – Zámočnícka ulica 4, 6 (č. 6 v tom čase už len
ruina v havarijnom stave) a obnoviť ich vlastnými stavebnými
kapacitami). Pamätníci vedia, že v tom čase bol Agrokombinát Lehnice významným pokrokovým moderným a úspešným
družstvom, obdobou známeho JZD Slušovice na Slovensku.
Kvôli tejto plánovanej akcii odišiel pracovať z MSPSOP do
JRD Lehnice aj náš technický námestník Ing. Igor Scholc.
Odpredaj prebehol, Lehnice aj začali stavebné práce s cieľom
vybudovať v objektoch komorné ubytovanie hotelového typu,
ale neskôr (po revolúcii roku 1989) došlo k predaju objektu
a akciu investorsky ukončila spoločnosť Breiter & Zvara.
Vybudovaný polyfunkčný objekt bol potom odpredaný bankovej inštitúcii.
Preskočím mnoho rokov dopredu – a v roku 2007 nastupujem ako investičný technik do Československej obchodnej
banky, a. s. so sídlom na Michalskej ulici 18, moja kancelária
sa nachádza v budove Zámočnícka ulica 6 a pozerám sa do
okien môjho bývalého pôsobiska PAMING na Zámočníckej
ulici 5, ale to už v texte predbieham dobu, takže vráťme sa
do obdobia pred revolúciou 1989.
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V roku 1989 nás zastihla Nežná revolúcia. Pri tejto
spomienke mi nedá nespomenúť niečo, čo o jeden mesiac
predbehlo udalosti Novembra 1989. V sobotu 14. októbra
1989 sa v ObKaSS Bratislava III (Obvodné kultúrne a spoločenské stredisko) konalo 1. stretnutie multimediálneho
projektu Archa – Bratislava bez bariér, venované problémom
architektonických a iných bariér, ktoré bránia rozvoju občanov – invalidov, najmä vozíčkárov. Stretnutie organizoval
Ján Budaj za SZOPK, v tom čase pre Národný výbor hlavného mesta SSR Bratislavy „persona non grata“ (Bratislava
Nahlas z roku 1987 a iné aktivity). Organizátori poslali
pozvánku na národný výbor primátorovi, ten ju postúpil
svojmu námestníkovi (obávanému Pavlovi Kováčovi), ten
riaditeľovi odboru kultúry na NVB PhDr. Pokornému, ten
riaditeľovi MSPSOP Ing. Labudovi, ten svojmu technickému
námestníkovi Ing. Pavlovi Vitkovskému a spolu si prizvali
mladú aktívnu zamestnankyňu Dorotu Hegerovú, ktorej bolo
prikázané „dobrovoľne nedobrovoľne“ zúčastniť sa danej
akcie ako zástupca „mesta“. Tak som v tú sobotu mesiac
pred revolúciou sedela na pódiu pred početným obecenstvom spolu s riaditeľom útvaru hlavného mesta Bratislavy,
spolu so zástupcom Zväzu invalidov, s doktorkou z rehabilitačného oddelenia petržalskej nemocnice, s Mariánom
Labudom, Eugenom Gindlom, Petrom Tatárom, Martinom
Bútorom, Jánom Budajom, moderátorom Valérom Mikulom.
Akciu som ustála so cťou, počas debaty nevznikol žiadny
konflikt. Koncertoval Marián Varga a Vladimír Merta. Ďalšie stretnutie Archy sa malo konať ešte koncom roka 1989
a malo byť venované kultúre. Základnou filozofiou Archy
mala byť pomoc hendikepovaným, konštruktívna forma
riešenia konkrétnych problémov, informovanie verejnosti
a získavanie spätnej väzby a alternatíva voči komerčnej
a konzumnej kultúre. Netuším, či ešte táto platforma koncom roka 1989 fungovala, pretože ľudia z nej pôsobili už
inde – vo Verejnosti proti násiliu.
Ale nechcem ďalej hovoriť o politike a ani hodnotiť
revolučné roky. Každopádne po Nežnej revolúcii prebiehali
v roku 1990 veľké diskusie v MSPSOP o jej ďalšom fungovaní
a delení, došlo k rôznym personálnym zmenám a odchodom
(a aj prvým nedobrovoľným väčším prepúšťaniam) zamestnancov. Po odchode riaditeľa organizácie Ing. Emila Labudu
bol jej vedením poverený dovtedajší technický námestník
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Ing. Pavel Vitkovský, z MSPSOP odišli aj moji bývalí šéfovia Zoltán Pálfi a Jozef Dobšovič a nastúpil nový riaditeľ
odboru Ing. Cyril Vaňo.
Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody bola nakoniec zrušená plenárnym zasadnutím Národného
výboru hlavného mesta SR Bratislavy ku dňu 31. decembra
1990 a následne dňom 1. januára 1991 vznikli dve nové organizácie – Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany
prírody v Bratislave a Mestský investor pamiatkovej obnovy
v Bratislave. Neskôr sa potom ochrana prírody z MSPSOP oddelila a prešla pod Ústredie štátnej ochrany prírody so sídlom
v Liptovskom Mikuláši. Z novej MSPSOP sa stal Mestský
ústav ochrany pamiatok (MÚOP) so sídlom na Uršulínskej
ulici 9 a z nového Mestského investora pamiatkovej obnovy
sa stal PAMING – Mestský investor obnovy pamiatok so
sídlom na Zámočníckej ulici 5. Nastalo veľké sťahovanie,
budovu na Nálepkovej (Panskej ulici 17) sme opustili, pretože bola v reštitúciách vrátená pôvodným majiteľom, tí ju
predali British Council Slovensko, ktorý tam pôsobí dodnes.
Riaditeľom PAMINGu sa stal Ing. Cyril Vaňo, ktorý
vykonával túto funkciu až do roku 2008. Presťahovali sme
sa na Zámočnícku ulicu 5, niektorí kolegovia od nás odišli,
niektorí noví prišli, počet zamestnancov PAMINGu sa ustálil
asi do 20 zamestnancov. Riaditeľ Cyril Vaňo, sekretariát Eva
Lörinczová, personálne a mzdové oddelenie Iveta Rumanová,
Helena Jurčová, právne oddelenie Alena Vojteková, Eva Daudová, ekonomické oddelenie a hospodárska správa Martin
Ugron, Lýdia Antolíková, Magdaléna Balušková, investičári
Zdenka Turzíková, Eva Demčáková, Klaudia Kállaiová, Renata Mikeová, Silvia Mackovičová, Darina Raczkóová, Dorota
Hegerová (Kvaššayová), Peter Milošovič, údržba pomníkov,
pamätníkov a fontán Ferdinand Križan, Jozef Tóth, Viliam
Gabriš, Pavol Martinkovič. Po roku 1990 došlo k výrazným
zmenám v majetkovoprávnych pomeroch a vlastníckych vzťahoch, k navráteniu majetku do súkromného alebo cirkevného
vlastníctva, reštitúciám a pod., príprava a realizácia obnovy
stavieb podľa schváleného harmonogramu bola zastavená do
doriešenia vlastníckych zmien, preto sa PAMING v týchto
rokoch zameriaval hlavne na výkon inžinierskej činnosti
pre organizácie spadajúce pod Magistrát mesta Bratislavy,
t. j. Mestskú knižnicu, Galériu mesta Bratislavy, Múzeum
mesta Bratislavy a iné.
Súčasne začiatkom deväťdesiatych rokov bola na
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PAMING delimitovaná aj úloha zabezpečovať rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Devín – slovanské hradisko
a túto akciu som dostala na starosť ja. Bola to pre mňa veľká
zmena – iná projekčná kancelária (Projektový ústav kultúry,
väčšinu stavieb projektoval v tom čase na hrade Devín architekt Jaroslav Kilián), noví dodávatelia (Zdravostav, ISaR) nové
druhy činnosti, pre mňa nové vedomosti, znalosti. V rokoch
1991 až 1994 sa realizovalo statické spevnenie brala horného
hradu, nádvorie renesančného paláca, reštaurovanie veľkomoravského kostolíka, realizovali sa nové inžinierske siete, nová
trafostanica. V spolupráci s Ochranou prírody SR, kde som
opäť pracovne stretávala svoje bývalé kolegyne z MSPSOP
Máriu Papšíkovú, Evu Kociánovú a Katarínu Snohovú/Serbinovú, sa zabezpečoval dendrologický prieskum celého areálu
a návrhy úprav, výsadby, prípadne výrubov zelene. Veľkým
prínosom na Devíne pre mňa bola spolupráca s dlhoročnou
pracovníčkou Mestského múzea archeologičkou PhDr. Veronikou Plachou. V porevolučných rokoch bolo zaujímavosťou
aj odstránenie „železnej opony“ a plánované sprístupnenie
bývalého amfiteátra. Zažila som jednu z prvých aukcií v Mestskom múzeu Bratislava (dnes Múzeum mesta Bratislavy),
kde sme vyberali budúceho užívateľa budovy amfiteátra,
ktorý mal investovať do jej rekonštrukcie vlastné finančné
zdroje. Myslím, že to bolo okolo roku 1991 – 1992, v tendri/
aukcii uspela spoločnosť vedená Františkom Alexandrom
Zvrškovcom, ktorý dodnes na Slovensku pôsobí v rôznych
finančných fondoch, ale k samotnej realizácii napriek jeho
záväzku vôbec nedošlo.
A čo mi ešte hrad Devín v roku 1992 priniesol? Zoznámenie s mojím budúcim manželom, v čase realizácie stavebných prác stavbyvedúcim vo firme ISaR. Takto sa môj súkromný život prepojil s pamiatkami a investičnou činnosťou.
V roku 1994 som odišla na materskú dovolenku, vrátila
som sa v roku 1997. Kolektív PAMINGu bol už ustálený,
družný, v spolupráci s Generálnym investorom Bratislavy –
GIB (predtým VHMB – Výstavba hlavného mesta Bratislavy)
sa organizovali rôzne prednášky cez vedecko-technickú spoločnosť VTS, zájazdy po pamiatkach na Slovensku aj blízkom
zahraničí, každoročné vianočné kapustnice a rôzne iné akcie.
Práce na hrade Devín za mňa už pri mojom odchode na
materskú dovolenku prevzala kolegyňa Renata Mikeová, takže
ja som začala v roku 1997 zabezpečovať novú akciu – pre nás
„pamiatkarov“ dovtedy netypickú – výstavbu novej Požiarnej
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stanice v Petržalke. Po návrate z materskej dovolenky opäť
veľká zmena – iní ľudia, noví projektanti, iná náplň práce,
veľa nového – špeciálne požiarne technológie, rokovania
priamo v centre diania na mestskom veliteľstve Požiarneho
zboru v Bratislave na Radlinského ulici. Práca ma napĺňala
a aj môj malý syn Janko sa v tom období „chcel stať požiarnikom“, zúčastňovali sme sa spoločne Dňa otvorených dverí
na Požiarnej stanici, osláv Dňa sv. Floriána – patróna hasičov
alebo hasičských súťaží.
Stavba Požiarnej stanice Petržalka však bola brzdená
chronickým nedostatkom financií zo strany investora – Magistrátu mesta Bratislavy (spoluúčasť aj štátny rozpočet), takže
nebola ukončená v stanovenom termíne a práce sa vliekli, čo
ma dosť ubíjalo. V roku 2001 som sa preto rozhodla ukončiť
moju činnosť v PAMINGu a prešla som pracovať do súkromného sektora, do stavebnej firmy. Tam som pôsobila vyše 6
rokov, až kým som v roku 2007 neprišla na pozíciu investičného technika do Československej obchodnej banky, a. s.
Môj nástup spomínam v texte vyššie.
PAMING pod vedením Ing. Cyrila Vaňa a od roku 2008
RNDr. Jozefa Hrabinu aj naďalej zabezpečoval úlohy pri
príprave a realizácii pamiatkových stavieb vo vlastníctve
mesta a realizoval menšie investičné akcie na iných objektoch taktiež vo vlastníctve mesta. Zmeny v organizácii však
prichádzali s každou zmenou primátora na magistráte vždy po
komunálnych voľbách, až na základe uznesenia Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 577/2012 zo
dňa 26. – 27. septembra 2012 bol schválený zánik príspevkovej organizácie PAMING – Mestský investor pamiatkovej
obnovy zlúčením s príspevkovou organizáciou Generálny investor Bratislavy (GIB) ku dňu 31. decembra 2012. Na GIB
prešiel celý predmet činnosti okrem správy, prevádzky, údržby
a obnovy vojnových hrobov, ktoré prešli na MARIANUM –
Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Spolu na GIB na pracovisko
na Záporožskej ulici 5 v Bratislave-Petržalke bolo delimitovaných od 1. januára 2013 päť zamestnancov, a to dvaja z úseku
investičnej činnosti (Zdenka Turzíková, Silvia Mackovičová
– obe v tom istom zamestnaní od roku 1985), dve z technicko-prevádzkového úseku (Jozef Tóth, Miroslav Fučík) a jeden ekonóm (Martin Ugron). Títo pracovníci v súčasnosti na
GIBe zabezpečujú úlohy po zaniknutej organizácii v rozsahu
podľa schváleného rozpočtu mesta v tom-ktorom roku, ako
napríklad pokračovanie obnovy areálu NKP Devín, obnova
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fasády Mirbachovho paláca, obnova strechy Pálffyho paláca
na Panskej ulici, príprava obnovy Michalskej veže, dokončenie obnovy fasád kostola klarisiek a i.
Na záver sa ospravedlňujem všetkým, na koho sa v tomto
texte nedostalo miesta alebo na koho meno som si nespomenula, nebolo to úmyselne. S úctou ďalej spomíname na kolegov investičárov, ktorí už, žiaľ, nie sú medzi nami – na Jožka
Dobšoviča, Petra Kindla, Nandyho Križana, Jožka Sklenku,
Pavla Vitkovského, Ivana Turteva, Ingrid Grúberovú/Martákovú a ďalších.
Na pravidelných či nepravidelných stretnutiach sa dodnes
rady stretávame vo väčšom či menšom zložení: Zdenka Turzíková, Eva Demčáková, Darina Fitalová, Ľubica Fojtíková,
Mirka Orlická (dochádzajúca na stretnutia až z Brna), Želmíra
Hladká, Klaudia Kállaiová, Elena Cigerová, Mária Kopáčiková, Anetta Nosková, Dagmar Haraštová, Blanka Šturdíková
/Suja-Žiaková, Alena Firáková, Silvia Mackovičová, Darina
Raczkóová/Masárová, Dorota Kvaššayová/Hegerová.
Poznámka Tento príspevok vznikol za prispenia
Zdenky Turzíkovej.

423

summary / abstracts
E

424

425

SUMMARY
Preložil Radomír Hrivnák

SUMMARY

E

The establishment of the monuments preservation institution in Bratislava fifty years ago was the result of a long
process of changing attitudes of the local citizens and municipal officials to our town’s past. In its early stages, this process
was driven by private initiatives of enlightened individuals
or associations committed to preservation and development
of the cultural heritage of the town. Pioneers in these efforts
were, in particular, the City Museum – a professional institution in charge of collections management, and the Bratislava Beautification Society – an association of influential
enthusiasts committed to cultivation and improvement of the
town’s public areas.
In the 20th century, the activities aimed at preservation
and presentation of the town’s history were gradually consolidated under a more institutionalised framework. A growing
number of competences in this process was progressively assigned to civil service authorities and municipal administrations, as testified by establishment of the Government Directorate for Monuments Preservation in 1919, and the Scientific
Institutions of the Bratislava Municipality during the 1920s
and 1930s (the period of the first Czechoslovak Republic).
Besides the building of collections, the issue of preservation
and restoration of continuously deteriorating historical monuments was also becoming an accentuated item at the top of
the agenda, with a growing urgency felt for swift implementation of planned and systematic preservation programmes.
The establishment of the Protected Historical Heritage Area
in Bratislava in the 1950s proved that the municipal government was aware of the value of the town’s historical property
and had a serious intention to protect and enhance it. In 1968,
this first step was inevitably followed by another one – the
founding of the Municipal Administration for Monuments
Preservation as a system tool for preservation of the historical heritage. The formation of this office, however, wasn’t
inspired just by the abundance of historical monuments in the
Bratislava’s inventory of buildings, but also came as a result
of commitment of open-minded individuals active in this field.
The Municipal Administration for Monuments Preservation was a unique institution of its kind in the entire territory of
Slovakia. Its specialisation in the area of research, excavations,
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protection and restoration of the historical heritage sites of
Bratislava was reflected also in its structure and staffing. In
its beginnings it had just two departments – the first one was
responsible for research of the historical heritage inventory
and for drawing up methodologies for its preservation, while
the other one exercised competences in the monument restoration process. A nature conservation section was later added
to the first department, and the other one was extended with
a section for maintenance of historical monuments. Over time,
new activities related to the cultural policy of the municipality
were included into the Administration’s portfolio, such as the
construction of memorials and installation of works of art in
public spaces, installation of commemorative plaques, or organisation of knowledge competitions for schools, as well as
publishing and exhibition activities. The result was the emergence of an institution with a complex scope of competences
in the area of historical heritage, fine arts and culture, which
employed dozens of specialists: archaeologists, art historians,
investment managers, archive clerks, nature conservation officers, public education workers, technicians, and members
of maintenance staff.
After the change of the country’s political system in
1989-1990, the institution experienced a number of transformations as well. First, in line with the tendency to separate
the competences of the civil service and the local self-governments, the nature conservation section was detached, and
the Municipal Administration was split into two subsidiaries
run by the municipality: PAMING – an engineering and investment authority, and the Municipal Monument Preservation Institute – an organisation responsible for research and
methodologies. The latter one retained its role of an organisation specialised in historical heritage preservation, with
a mandate to provide the public administration bodies with
expertise support in state-run historical heritage preservation projects in Bratislava. This stage of development ended
in 2002, when the Monuments Board of the Slovak Republic and regional offices were established under the Act No.
49/2002. The regional historical heritage offices took over the
administrative competences of the Municipal Institute and
became the first-instance authorities in the area of historical
heritage preservation.
The period of transformation that began after 2002 included an adaption of the scope of activities of the Institute
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to the new limits defined by the law. It was then that our organisation began to specialise primarily in the municipality-related issues (such as the local historical sights and commemorative installations), although research activities were
still carried out (archaeological excavations and historical
research of buildings), and the preparation of methodologies
for the restoration of municipality-owned historical heritage
property continued too. The long years of practical experience
of the organisation in the field of historical heritage research
eventually brought fruit – in 2014, thanks to the work of its
specialists and the high quality of its publication projects, an
official status of a scientific research institution was granted
to our organisation by the Ministry of Education, Science,
Research and Sport of the Slovak Republic.
Proficiency of our researchers was acknowledged also
through a variety of awards. One of our country’s most prestigious historical heritage awards is the “Award of the Year”,
granted by editorial board of the Pamiatky a múzeá [Monuments and Museums], a journal published by the Monuments Board of the Slovak Republic and the Slovak National Museum. In the “Archaeological Discovery of the Year”
category, the award was received by our archaeologists three
times. The first time it was for the archaeological finds in
the Franciscan Garden (M. Musilová, B. Lesák), the second
award came in 2001 for unearthing of the Fishermen’s Gate
of the town fortification (M. Musilová, P. Horanský), and the
third was won in 2009 for the discovery of remains of Celtic
nobility residences and a hoard of golden Celtic coins in the
Bratislava Castle compound (B. Lesák, M. Musilová, B. Resutík, A. Vrtel and J. Kováč). In the “Exhibition of the Year”
category, the award was given by the Pamiatky a múzeá editors
to our organisation on two occasions: in 2014, for the hosted
exhibition titled “The Etruscans from Perugia” (curator: M.
Musilová), and in 2016 for “The Celts from Bratislava” exhibition (exhibition commissioner and curator: M. Musilová).
Another award was granted in 2010 by the Slovak Archaeological Society (an affiliate of the Slovak Academy
of Sciences) for public presentation of the Roman heritage
through a book titled “Roman Monuments on the Middle
Danube – from Vindobona to Aquincum” (M. Musilová,
V. Turčan) and yet another one in 2014, by the Bratislava
Culture and Information Centre for our major contribution
to local tourism (M. Musilová). The merits of our senior
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employees in promoting the town have been acknowledged
by the Bratislava municipal administration as well - in 2013,
Viera Obuchová was granted special recognition of professional merits, and in 2015 Margaréta Musilová received the
“Mayor of Bratislava Award”.
One of the most notable awards that we are particularly
proud was presented to our organisation by the European
Union in 2002 – it was the “Europa Nostra” award, granted for
the discovery and in-situ presentation of the Fishermen’s Gate
in Hviezdoslav Square (M. Musilová, P. Horanský).
We firmly believe that even more highlights will be added to the track record of our successful efforts in near future.
Our team of young colleagues is gradually growing, and there
are endless opportunities for new achievements in the area of
research, publishing and presentation of sites. Bringing further
benefits to our capital city and to the European community
will remain our main commitment in the years to come.

A.2
Preservation of historic monuments in Bratislava
Jakub Tomašák
This article was first published in 1988 in the annual almanac of our organisation, issued on the occasion of the 20th
anniversary of the Monuments Administration. The article,
written by Jakub Tomašák, at that time the Deputy Director of
the Monuments Preservation Department, presents the results
of efforts of our institution in the area of protection, conservation and restoration of historic monuments of Bratislava
in 1968-1988, and is published here in the original wording.
A.3
MSPSOP and MÚOP Bratislava transformations
in 1989-2002
Jana Husárová
The article written by Jana Husárová, the former Director
of the organisation (1996-2004), provides an account of the
most turbulent period during which the Municipal Administration for Monuments Preservation and Nature Protection
(MSPSOP) was transformed into the Municipal Monument
Preservation Institute (MÚOP), a new entity emerging to find
its foothold amidst the complex system of reorganisations in
the public administration.
A.4
Activities of the organisation in 2002-2018
Ivo Štassel
The article, written by Ivo Štassel, the current Director
of the Municipal Monument Preservation Institute (since
2004), presents the most recent phase of existence of the
Institute, which, following the establishment of a system
of Monuments Preservation Offices in 2002, evolved into
a specialised institution under the umbrella of the Bratislava
Municipal Administration, with competences in the field of
preservation and promotion of the town’s cultural heritage.
B.1
Organisation of archaeological research prior
to 1969
Branislav Resutík
The article provides an outline of evolution of archaeological research in Bratislava, from its early beginnings based
on efforts of individual collectors, through development of
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specialised scholastic collections, up to establishment of
research institutions and emergence of a professional milieu
formed by museums and university departments. Presented
in brief are also the most prominent personalities of archaeology in Bratislava (whose fame in many cases spread beyond
the regional boundaries), as well as the institutions set up to
guarantee the proficiency and legal framework of archaeological research, as defined and regulated by the applicable
legislation. Included in the article is also an overview of
major bibliography sources related to archaeological research
projects in Bratislava.
B.2
Archaeological research in 1970-1991
Margaréta Musilová
The article presents an outline of the development of the
specialised department in the 1970-1990 period. The most
prominent excavation project launched in the 1970s was the
research of the Water Bastion, a part of Bratislava’s mediaeval fortification system. Following the establishment of an
archaeology department at the Municipal Administration for
Monuments Preservation and Nature Protection (MSPS OP),
archaeological research became an integral part of complex
research of historic sites in the Old Town of Bratislava, with
archaeologists working in cooperation with art historians,
architects and history specialists during research of entire
structures. Commenced was a systematic research of the mediaeval town fortifications, of the Roman fort of Gerulata in
Rusovce, and of the development of the urban settlement from
the 13th till the 16th century. In the 1980s, further projects
were launched, such as the research of the nobility residences
in Panská Street and Ventúrska Street, or of the burgher houses in Michalská, Panská, Ventúrska and Uršulínska streets.
A number of achievements were made in this decade: breakthrough discoveries from the La Tène Period (19-21 Panská
Street and Hlavné námestie square), excavations on Hlavné
námestie square (an 11th century burial ground), discovery
of the first stone-built houses from the late 13th century, and
unearthing of sections of the town fortifications (Bax Tower,
Fishermen’s Tower, Vydrica Gate, and Vavrinecká Gate). The
archaeological finds from this period have contributed significantly to our knowledge of the early periods of our town.
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B.3
Rescue archaeology activities of the Municipal
Monument Preservation Institute in 1992-2017
Branislav Resutík
The article presents an overview of research objectives
in individual phases of the given period, as well as a description of the research execution and brief annotations of major
research projects. Included in the article’s bibliography is also
a list of publication outputs from respective projects, written
by MÚOP archaeologists.
B.4
Presentation of archaeological heritage sites
in the Protected Historical Heritage Area of
Bratislava
Branislav Lesák – Margaréta Musilová – Branislav
Resutík – Petra Šimončičová Koóšová – Jozef Kováč
The topic of the article is the presentation of archaeological monuments in the Protected Historical Heritage Area
of Bratislava, which nowadays includes around 30 registered
locations where visitors can see (through various forms of
presentation) the results of research projects or excavations
conducted by the Bratislava Municipal Administration for
Monuments Preservation and Nature Protection and the Municipal Monument Preservation Institute, as well as the Institute
of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences in Nitra,
the Archaeological Institute of the Slovak National Museum
(nowadays the Archaeological Museum of SNM, Bratislava),
the Bratislava Municipal Museum (nowadays the Bratislava
City Museum), and the Slovak Institute for Monuments Preservation and Nature Protection (nowadays the Monuments
Board of the Slovak Republic).
B.5
Archaeological research as an element of preservation of monuments owned by the Municipality of Bratislava and by individual town
district administrations
Branislav Lesák
Ever since its foundation, the Municipal Monument
Preservation Institute, operated under the umbrella of the
Bratislava Municipality Administration, has been cooperating
in a number of historical heritage conservation and restoration
projects in which the Bratislava Municipal Administration

433

ABSTRACTS
E

(or its respective municipal district administrations) was
involved as the owner and investor. The article highlights
the contribution of these research projects to extension of our
knowledge of the archaeological heritage sites of Bratislava.
B.6
Archaeological research of the inner courtyard
of Bratislava Castle
Branislav Lesák
The article presents a description of finds (and of their
respective discovery contexts) yielded by the 2008-2011
archaeological research. In the context of more recent restorations of the castle’s upper bailey it was the first full-scale
research of this site of paramount strategic significance.
B.7
Archaeological excavations on the site of the
former garden pavilion in the Bratislava Castle
compound
Jozef Kováč
In the 2008-2010 research, conducted during the reconstruction of Bratislava Castle, remains of stone foundations
of a Baroque-period garden pavilion were unearthed in the
area of the northern terrace of the castle compound. Two
construction stages were identified during excavation of the
structure erected and utilised during the reign of Maria Theresa, Empress of the Habsburg Empire. As an integral part of
the Baroque garden, the building was used for leisure social
events. A replica of the original structure has been built on
the site to serve as a venue for public events.
B.8
Archaeological excavations on the northern
terrace of Bratislava Castle
Branislav Resutík
The article presents the methods and execution of the
archaeological research of the large area of the northern terrace of Bratislava Castle, with characteristics of the degree
of preservation of the archaeological terrain. Highlighted are
the finds of remains of Roman-style stone structures, construction of which coincided with the existence of a local Celtic
oppidum in the 1st century BC. A mediaeval water cistern,
hewn in the underlying rock, has also been discovered on the
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site. The article presents a more accurate dating of the cistern
to early 15th century.
B.9
Archaeological excavations on the site of the
former Winter Riding Hall, Bratislava Castle
Margaréta Musilová
The structure first to have been identified by the 20092010 archaeological research as a Roman-style building,
constructed by Roman builders hired by Celtic nobility, is the
one known as the Roman Building No. I, unearthed during
excavations on the site of the former Baroque-period Winter
Riding Hall on the northern terrace of Bratislava Castle.
The Winter Riding Hall, 19 x 43 m in size, had its southern
part erected on a backfilled mediaeval ditch. During its construction, a defensive earth bank lining the northern edge of
the ditch was obliterated. Levelling of the area with huge
quantities of soil salvaged from the defensive bank resulted
in availability of a large space for construction purposes, in
which the local natural granite rock bench was also included. Found in the backfill of the ditch have been, besides
large quantities of animal bones and various potsherds, also
numerous Roman amphorae shards, randomly buried there
as a secondary litter material during the levelling works.
In the northern part, the foundations of the Riding Hall ran
toward the site of the former quarry. Only the central part of
the Riding Hall appears to have been erected on a firm bed
of rock, formed by the granite massif of the Castle Hill. Just
a small portion of original ground survived undisturbed and
that was actually the place where remains of an unidentified
stone building were unearthed shortly after the archaeological
excavations began. The structure, in which fragments of interior plaster and flooring material was found, was later entered
in the research records as the Roman Building No. I. Fifteen
Celtic gold coins and seven Celtic silver tetradrachmae and
drachmae were discovered on the floor of the building. The
coins bore inscriptions “BIATEC” and “NONNOS”, made
in Latin capital letters.
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C.1
Research and protection of heritage sites
Zuzana Zvarová
The subject of the article is the establishment, organisation, activities and methodologies of the research department
of the Municipal Administration for Monuments Preservation
and Nature Protection (MSPSOP), founded in 1970. Its work
results had a direct influence on the process of preparation of
conservation projects.
C.2
Protected areas of historical heritage
Ivo Štassel, Jana Hamšíková
The series of articles deals with areas of protected historical heritage set up in Bratislava, a town with the highest
concentration of historical urban sites (the Protected Historical
Heritage Area and the central historical heritage zone of the
Old Town), as well as preserved specimens of rural housing
areas (in the neighbouring villages). Included is also a list of
proposed heritage zones which, although never gaining the
official status of protected heritage areas, do contain valuable
historic monuments that add to the characteristic overall flair
of the town.
C.4
Building of monuments and memorials
Jana Hamšíková
Monuments and memorials (as well as commemorative
works of art) are significant items of historical heritage, commemorating notable personalities or events associated with
our history. Simultaneously, they are also integral components of public areas in our town, acting as local landmarks
and elements of aesthetic value. They have always been of
supreme importance for the surrounding public spaces as the
local defining features and objects of interest for tourists and
town visitors. Preservation of the existing monuments and
memorials (and support given to building of new ones) should
be a matter of commitment of all municipal administrations.

436

C.5
Historic sights of Bratislava
Ivo Štassel
A specific element of the historical heritage inventory
of Bratislava are the sights belonging to the category of tangible or intangible heritage of local cultural and historical
value. Competence for keeping of municipal records of the
town’s sights and monuments has been assigned to the Municipal Monument Preservation Institute, which also acts as an
expert authority for the related activities and administrative
procedures conducted in the territory under the Bratislava
Municipal Administration, as well as in the individual subsidiary town districts.
C.6
Building of registry of Bratislava cemeteries
Jana Hamšíková, Zuzana Zvarová
Cemeteries, as the “resting places of the dead” found
amidst the towns vibrant with life, are sites of mystery and
tranquillity, often used as idyllic spots for meditations, privacy
and seclusion from boisterous everyday life. Their history
reflects the history of towns too. Research of cemeteries,
documenting the gravestones and tombs of artistic value,
commemoration of significant personalities of national importance, or building of full-scale registers of the deceased
persons of regional or local significance are extremely challenging tasks. However, at the same time, such activities are
very important and meaningful. Bratislava as a town with
abundance of cemeteries (having at least one in each of its
town districts) presents great opportunities for further specialised efforts in this field.
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Prehľad chránených území a chránených
prírodných pamiatok na území Bratislavy
v zmysle zákona č. 1/1955 Zb. SNR
o štátnej ochrane

Monika Dobrovodská

Základnou právnou normou ochrany prírody v Československu je zákon č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody.1 Jeho účelom je zachovať prírodné prostredie krajiny, jej
najzachovalejšie a najcennejšie biologicko-ekologické časti.
Predmetom ochrany podľa tohto zákona sú:

Monika Dobrovodská

PRÍLOHY

1. územie 	 – národné parky
		
– chránené krajinné oblasti (CHKO)
		
– štátne prírodné rezervácie (ŠPR)
		
– chránené náleziská (CHN)
		
– chránené parky a záhrady
		
– chránené študijné plochy
2. prírodné výtvory a prírodné pamiatky
3. určité druhy živočíchov, rastlín, nerastov a skamenelín,
vyhlásené za chránené
Na územie Bratislavy zasahuje Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty. V Bratislave boli vyhlásené nasledovné
chránené územia a chránené prírodné pamiatky:
1. Štátna prírodná rezervácia Devínska Kobyla
2. Štátna prírodná rezervácia Ostrov Kopáč
3. Chránené nálezisko Devínska Kobyla – Sandberg
4. Chránená záhrada – Kochova záhrada
5. Chránená záhrada – Koliba
6. Chránené prírodné pamiatky v obvode Bratislava I
7. Chránená prírodná pamiatka Devínska skala

1
Tento príspevok bol publikovaný v zborníku
Pamiatky a príroda Bratislavy č. 9 v roku 1985.
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CHRANENÁ KRAJINNÁ OBLASŤ MALÉ KARPATY
Vyhlásená vyhláškou Ministerstva kultúry SSR č. 64/1976
Zb. SNR dňa 5. mája 1976.
Územie: Západoslovenský kraj – okres Bratislava – mesto,
Bratislava – vidiek, od Devínskej Kobyly po Nové Mesto
nad Váhom s rozlohou 65 504 ha, rozloha ochranného pásma
45 063 ha. Do územia patrí aj Bratislavský lesný park.
Na území CHKO Malé Karpaty sa nachádza ŠPR Devínska Kobyla a CHN Devínska Kobyla – Sandberg.
Dôvod ochrany: Značný výskyt rastlinných a živočíšnych
druhov v ich prirodzenom zastúpení podmienený komplexom
špecifických podmienok (rôznorodosť geologického podkladu,
pôdny substrát, klimatické pomery).
1. ŠTÁTNA PRÍRODNÁ REZERVÁCIA DEVÍNSKA
KOBYLA
Vyhlásená rozhodnutím komisie SNR pre školstvo a kultúru č. 58906/64-osv.) 3 podľa zákona č. 1/1955 Zb. SNR
o štátnej ochrane prírody dňa 21. augusta 1964.
Katastrálne územie: Devín, rozloha 2797 ha.
Dôvod ochrany: Územie patrí k najteplejším oblastiam
Malých Karpát s výskytom teplomilnej a suchomilnej
flóry a fauny s mnohými chránenými druhmi. Zväčša
ide o druhy ponticko-panónske, rozšírené smerom na juh
k Stredozemnému moru a na východ do ruských stepí
a Malej Ázie. (Pozri článok FERÁKOVÁ, V.: Botanicko-ochranárske aspekty stále aktuálnej problematiky ŠPR
Devínska Kobyla.)
2. ŠTÁTNA PRÍRODNÁ REZERVÁCIA OSTROV
KOPÁČ
Vyhlásená úpravou MK SSR č. j. 7439/1976-OP podľa
zákona č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody dňa
1. novembra 1976.
Katastrálne územie: Podunajské Biskupice, rozloha
8262 ha.
Dôvod ochrany: Územie jediné svojho druhu. Prechod
vývinu cez stepné, lesostepné až k lužným spoločenstvám je podmienený hrúbkou štrkových nánosov Dunaja.
(Pozri článok ŠREMER, P.: Problematika ochrany oblasti
bratislavských – lužných lesov.)
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3. CHRÁNENÉ NÁLEZISKO DEVÍNSKA KOBYLA
– SANDBERG
Vyhlásené rozhodnutím komisie SNR pre školstvo a kultúru č. 58906/64-osv./7 v zmysle zákona č. 1/1955 Zb.
SNR o štátnej ochrane prírody dňa 21. augusta 1964.
Katastrálne územie: Devínska Nová Ves, rozloha 256 ha.
Dôvod ochrany: Svetoznáma lokalita skamenelín z mladších treťohôr, kde sa zachovalo veľa typických znakov
niekdajšieho morského pobrežia.
4. CHRÁNENÁ ZÁHRADA – KOCHOVA ZÁHRADA
Vyhlásená úpravou MK SSR č. 3258/1981-32 podľa
zákona č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody dňa
30. júna 1981.
Katastrálne územie: Bratislava-Staré Mesto, Partizánska
ulica č. 19, rozloha 0,6147 ha.
Dôvod ochrany: Záhrada je pozoruhodná pre široké druhové zastúpenie stálozelených drevín a pre charakteristické kompozično-architektonické riešenie. (Pozri článok
LÍVOVÁ, M.: Kochova záhrada.)
5. CHRÁNENÁ ZÁHRADA – KOLIBA
Vyhlásená úpravou MK SSR č. j. 4969/1984-32 podľa
zákona č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody dňa
31. augusta 1984.
Katastrálne územie: Bratislava III – Vinohrady, Jeséniova
– Vančurova ulica, rozloha 71,42 árov.
Dôvod ochrany: Záhrada je zvyškom pôvodného gaštanového sadu so zachovaním vzácnych ovocinárskych
sort, niektoré patria k skutočným marónom. (Pozri článok
LÍVOVÁ, M.: Gaštanové záhrady v Bratislave.)
6. CHRÁNENÉ PRÍRODNÉ PAMIATKY V OBVODE
BRATISLAVA I
Vyhlásené rozhodnutím OK NVB podľa zákona č. 1/1955
Zb. SNR o štátnej ochrane prírody dňa 7. júla 1982.
Dôvod ochrany: Stromy v obvode sú hodnotné z historického i dendrologického hľadiska. (Pozri článok LÍVOVÁ, M.: Chránené prírodné pamiatky v mestskom
obvode Bratislava I.)
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7. CHRÁNENÁ PRÍRODNÁ PAMIATKA DEVÍNSKA
HRADNÁ SKALA
Vyhlásená uznesením plenárneho zasadnutia NVB dňa
6. marca 1985.
Katastrálne územie: Bratislava-Devín, rozloha 1,7 ha.
Dôvod ochrany: Chránená pamiatka predstavuje významnú geologicko-zoologickú lokalitu. (Pozri článok
KALISKÁ, G.: Devínska hradná skala.)
Osobitnú skupinu tvorí zeleň, ktorá tvorí súčasť objektov
zapísaných v Štátnom zozname nehnuteľných kultúrnych
pamiatok v zmysle zákona č. 7/58 Zb. SNR o kultúrnych
pamiatkach.
Uznesením Rady NVB č. 326 zo dňa 22. decembra 1980
bol schválený návrh na zápis architektúry z konca 19. a začiatku 20. storočia do Štátneho zoznamu nehnuteľných
kultúrnych pamiatok, ktorý obsahuje aj 91 chránených
záhrad spolu s objektmi.
Dôvod ochrany: Záhrady charakterizuje kompozičné
členenie a zachovaná drobná architektúra tohto slohového
obdobia. Vyskytujú sa v nich hodnotné druhy drevín.
Územne sa vyskytujú prevažne v oblasti Palisád a okolia
Slavína.
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Prehľad archeologickej činnosti Mestskej
správy pamiatkovej starostlivosti a ochrany
prírody a Mestského ústavu ochrany pamiatok
v Bratislave v rokoch 1971 – 2018

Branislav Lesák

Abstrakt Príspevok sa venuje štatistickému vyhodnoteniu
archeologických výskumov, ktoré na území historického
jadra Bratislavy v rokoch 1971 – 1991 realizovalo pracovisko archeologického výskumu Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. Obdobie od roku 1992
dodnes eviduje vykonané výskumy pracoviska archeologického výskumu v rámci Mestského ústavu ochrany pamiatok
Bratislava.
Archeologický výskum historického jadra Bratislavy, ako
sa všeobecne označuje územie pôvodného stredovekého mesta
ohraničeného opevnením, má svoje špecifiká. Ide o výskum
v žijúcom mestskom organizme a usporiadanie vrstiev vo
vymedzenom priestore na princípe navyšujúcej sa tellovej
stratigrafie ho odlišuje od iných typov archeologických výskumov. Rovnako aj výrazne limituje jeho stratégiu a možnosti.
Z voľby medzi záchranným archeologickým výskumom pri
stavebnej činnosti a systematickým výskumom neohrozených
lokalít je archeologický výskum historického jadra Bratislavy jednoznačne redukovaný na záchranné výskumy. Ide
o metodicky, časovo aj finančne náročné výskumy, ktorých
podstata tkvie v odkryve archeologických terénov archeologickými metódami na celej ploche ohrozenej stavebnou
aktivitou. Výskumy na vedecké a dokumentačné účely na
území historického jadra Bratislavy neprebiehajú, pretože tu
stále existuje snaha chrániť stavebnou alebo inou činnosťou
neohrozené archeologické terény a uchovať ich pre budúce
generácie bádateľov.
Vlastný archeologický výskum má svoju postupnosť,
ktorú určuje zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu v znení neskorších predpisov. Na začiatku je to jeho
terénna časť, čo sú samotné hĺbkové výkopy, sondy rôznej
veľkosti a rôznej hĺbky. Súbežne sa realizuje dokumentácia terénneho výskumu a opis jeho výsledkov, čo znamená
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PR Bratislava - Vydrická brána
PR Bratislava - Vodná veža
PR Bratislava - Vodná veža
PR Bratislava - Vodná veža
PR Bratislava - Vodná veža
PR Bratislava - Ventúrska ulica 6
PR Bratislava - Klariská ulica 3
PZ CMO Bratislava - Veterná ulica, parc. č. 3294
PZ CMO Bratislava - Špitálska ulica
Vodná veža
PR Bratislava - Prepoštská  ulica 4
PR Bratislava - Prepoštská ulica  6
PZ CMO Bratislava - Námestie slobody - dvor SVŠT
PR Bratislava - Ventúrska ulica 11, parc. č. 358
PR Bratislava - Michalská ulica, čitáreň Červený rak, parc. č. 54
PR Bratislava - Klariská ulica 18
PR Bratislava - Námestie SNP 26, parc. č. 96
PR Bratislava - Uršulínska ul. - Hlavné námestie - Rybná brána - plynovod
PZ CMO Bratislava - Veterná ulica, parc. č. 3289, 3296
PR Bratislava - Námestie SNP 29
PR Bratislava - Hviezdoslavovo námestie 26
PR Bratislava - Ventúrska ulica 9, parc. č. 477
PR Bratislava - Ventúrska ulica 12, parc. č. 329
PR Bratislava - Kapitulská ulica 7, parc. č. 363, 364
PR Bratislava - Kapitulská ulica 17, parc. č. 443
PR Bratislava - Klariská ulica 10, parc. č. 374
PR Bratislava - Michalská ulica, čitáreň Červený rak, parc. č. 54
PR Bratislava - Panská ulica 41, parc. č. 498
PR Bratislava - Prepoštská ulica, parc. č. 444
PR Bratislava - Úzka ulica, parc. č .456
PZ CMO Bratislava - Konventná - Veterná, parc. č. 8403

1971
1971
1972
1973
1974
1974
1974
1974
1974
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
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aj dokumentáciu stratigrafických jednotiek, ako sú vrstvy,
kontexty, objekty, hroby, dokumentáciu nálezových situácií
a okolností odkrývania. Ako posledný krok nastupuje spracovanie a vyhodnotenie nájdených pamiatok a situácií po
ukončení výskumu v teréne vo forme výskumnej dokumentácie. Tá musí byť vypracovaná v zmysle znenia vyhlášky
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z.
Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu je zároveň základným dokumentom vedeckého výskumu, druhom
prípravnej a projektovej dokumentácie pre obnovu národných
kultúrnych pamiatok a úprav nehnuteľností v pamiatkových
územiach, podkladom pre územnoplánovaciu dokumentáciu
územia a podkladom pre spracovanie územného priemetu
ochrany kultúrnych hodnôt územia. Rovnako je aj jediným
výpovedným prameňom, ktorý nahrádza terénnym archeologickým výskumom inak „ metodicky rozobraté“ doklady
činnosti našich predkov.

Branislav Lesák

448
449

PR Bratislava - Františkánske námestie, západný okraj
PR Bratislava - Klariská ulica 8
PR Bratislava - Klariská ulica 12, parc. č. 373
PZ CMO Bratislava - Suché Mýto, parc. č. 8403
PR Bratislava - Hviezdoslavovo námestie 15, parc. č. 492
PR Bratislava - Hviezdoslavovo námestie 14, parc. č. 493
PR Bratislava - Ventúrska ulica 9, parc. č. 477
PR Bratislava - Ventúrska ulica 12, parc. č. 329
PR Bratislava - Panská ulica 41, parc. č. 498
PR Bratislava - Primaciálne námestie
PR Bratislava - Františkánska ulica 3, parc. č. 58
PR Bratislava - Suché mýto, parc. č. 8407
PR Bratislava - Kozia ulica, parc. č. 710
PR Bratislava - Ventúrska ulica 3 - 5
PR Bratislava - Ventúrska ulica  9
PZ CMO Bratislava - Panenská ulica 28
PR Bratislava - Františkánska ulica 3
PZ Bratislava-Rusovce - Gerulata
PZ CMO Bratislava - Medená ulica 23 (Fučíkova)
PR Bratislava - Michalská ulica  10
PR Bratislava - Námestie SNP 29
PZ CMO Bratislava - Obchodná ulica - pred domom č. p. 25
PZ Bratislava-Rusovce  - Gerulata
PR Bratislava  - Hlavné námestie  1 - Stará radnica
PR Bratislava - Františkánske námestie 8 - Biela ulica 5
PR Bratislava - Panská ulica 19 - 21
PZ CMO Bratislava - Palackého ulica, južná strana ulice
PZ CMO Bratislava - Timravina ulica 6
PR Bratislava - Panská ulica 33
PR Bratislava - Kapitulská ulica 18, parc. č. 440, 441

PR Bratislava - Klobučnícka ulica - komunikácia
PR Bratislava - Kapitulská ulica, parc. č. 431
PR Bratislava, Kapitulská ulica 18, parc. č. 440, 441
PR Bratislava - Panská ulica 19 - 21, parc. č. 300
PR Bratislava - Prepoštská ulica 3, parc. č. 476
PZ CMO Bratislava - Župné  (Októbrové) námestie
PR Bratislava, Biela ulica 6
PR Bratislava - Hviezdoslavovo námestie 11, parc. č. 499
PR Bratislava - Kapitulská ulica, parc. č. 431
PR Bratislava - východná terasa Bratislavského hradu
PR Bratislava - Zelená ulica 6
PR Bratislava - Židovská ulica, úpravy
PZ CMO Bratislava - Župné (Októbrové)  námestie 12, parc. č. 3273
PR Bratislava - Panská  ulica 13, parc. č. 304
PR Bratislava - Panská ulica 19 - 21, parc. č. 300
PR Bratislava - Panská ulica 19 - 21, parc. č. 300
PR Bratislava - Uršulínska ulica  11, parc. č. 87
PZ Bratislava-Rusovce - Gerulata
Bratislava MČ Staré Mesto - Búdková cesta
PZ CMO Bratislava - Zámocká ulica  47 - Pálffyho palác
PR Bratislava - Panská  ulica 19 - 21, parc. č. 300
PZ CMO Bratislava - Staromestská ulica, parc. č. 3269, 3272
PR Bratislava - Uršulínska ulica 9
PR Bratislava - Panská ulica 19 - 21, parc. č. 300
PR Bratislava - Židovská ulica 17
PR Bratislava - Prepoštská ulica 11
PR Bratislava - Zelená ulica 8
PR Bratislava - Ventúrska ulica 18, parc. č. 342
PR Bratislava - Kapitulská - Úzka ulica, parc. č. 456
PR Bratislava - Panská ulica, pozdĺž parc. č. 497, 498
PR Bratislava - Rudnayovo námestie, nárožie parc. č. 486
PR Bratislava - Rudnayovo námestie 3, parc. č. 467
PR Bratislava - Rudnayovo námestie 4

1976
1976 - 1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1979
1979
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1981

1981
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1983-1987
1983
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986

Musilová

Baxa

Baxa

Baxa

Baxa

Rexa

Musilová

Baxa

Klinčoková/Rexa

Rexa

Baxa/Musilová/Ferus

Baxa/Musilová

Baxa

Snopko

Rexa

Snopko

Rexa

Rexa

Baxa

Baxa

Baxa

Klinčoková

Snopko

Baxa

Baxa

Snopko

Snopko

Baxa

Baxa

Baxa

Baxa

Baxa

Snopko

Baxa

Baxa

Snopko

Baxa

Baxa

Snopko

Snopko

Snopko

Snopko

Baxa

Snopko

Snopko

Snopko

Baxa

Baxa

Baxa

Baxa

Baxa

Baxa

Baxa

Baxa

Baxa

Baxa

Baxa

Baxa

Baxa

Baxa

Baxa

Baxa

Baxa

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV obhliadka

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV obhliadka

AV obhliadka

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný/AÚ SAV

AV obhliadka/studne

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný/AÚ SAV

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV obhliadka

AV záchranný

AV záhranný

AV obhliadka/rozkopávka

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

F
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PRÍLOHY

Branislav Lesák

450
451

PR Bratislava - Michalská ulica 12, parc. č. 32
PR Bratislava - Michalská ulica 14 - 16, parc. č. 33 - 35
PR Bratislava - Panská ulica 14, parc. č. 322
PR Bratislava, Panská ulica  16, parc. č. 323
PR Bratislava - Panská ulica 18, parc. č. 324
PR Bratislava - Michalská ulica 18 - 20
PR Bratislava - Hlavné námestie 4
PR Bratislava - Sedlárska ulica 4
PR Bratislava - Panská ulica 14
PR Bratislava - Michalská ulica 5
PR Bratislava - Hlavné námestie - plocha
PR Bratislava - Hlavné námestie, OJ I/89
PR Bratislava - Michalská ulica, OJ II/89
PR Bratislava - Františkánske námestie, OJ III/89
PR Bratislava - Laurinská ulica 1, parc. č. 8

1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988-1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989

PR Bratislava - Židovská ulica 1

PZ CMO Bratislava - Suché mýto 1

1988

1990-1991

PR Bratislava - Úzka ulica, severne od kňaz. seminára

1988

PR Bratislava - Hviezdoslavovo námestie 17

PR Bratislava - Sedlárska ulica 3, parc. č. 17

1988

1990

PR Bratislava - Primaciálny palác, parc. č. 2

1988

PR Bratislava - Panská ulica 14, parc. č. 322

PR Bratislava - Hlavné námestie - plocha

1988

PZ CMO Bratislava - Rybné námestie - hotel Dunaj

PR Bratislava - Námestie SNP 26, parc. č. 96

1988

1990

PR Bratislava - Panská ulica 11, parc. č. 305

1988

1990

PR Bratislava - Panská ulica 5, parc. č. 314

1988

PR Bratislava - Hlavné námestie - plocha

PR Bratislava - Michalská ulica 20, parc. č. 37

1988

1990

PR Bratislava - Michalská ulica 10, parc. č. 31

1988

PZ CMO  Bratislava - Hviezdoslavovo nám. - Rybárska brána, OJ IV

PR Bratislava - Klariská ulica 10, parc. č. 374

1988

1990

PR Bratislava - Ventúrska ulica 9, parc. č. 477

1988

Bratislava - MČ Bratislava-Nové Mesto - Tehelné pole

PR Bratislava - Františkánske námestie 4, parc. č. 66

1988

1990

PR Bratislava - Vydrica, parc. č. 554

1988

PR Bratislava - Hlavné námestie - plocha

PR Bratislava - Vodná veža

1988

PR Bratislava - Sedlárska ulica 6

PR Bratislava - Panská ulica 3 - 5

1988

1989

PR Bratislava - Primaciálny palác, Primaciálne námestie 2

1988

1989

PR Bratislava - Ventúrska ulica 9

1988

PR Bratislava - Židovská ulica 17

PR Bratislava - Sedlárska ulica 2

1987

1989

PZ CMO Bratislava - Konventná ulica  7

1987

PR Bratislava - Zelená ulica 1, parc. č. 332

PZ CMO Bratislava - Zámocká ulica, oproti hradu a Zámocká ulica

1987

1989

PZ CMO Bratislava - Zámocká ulica, bez polohy

1987

PZ CMO Bratislava - Paulínyho ulica 3

PZ CMO Bratislava - Župné námestie 3

1987

PR Bratislava - Hlavné námestie 4, parc. č. 11

PZ CMO Bratislava - Panenská ulica 24, parc. č. 3234

1987

1989

PR Bratislava - Hlavné námestie 4

1987

1989

PZ Bratislava-Rusovce - Kostol sv. Víta

1987

PR Bratislava - Michalská ulica 20, parc. č. 37

PR Bratislava - Uršulínska ulica 6

1987

1989

PR Bratislava - Hlavné námestie - plocha

1987

PR Bratislava - Michalská ulica 9, parc. č. 383

PR Bratislava - Rudnayovo námestie 4

1987

1989

PR Bratislava - Rudnayovo námestie

1987

PR Bratislava - Michalská ulica 7, parc. č. 381

PR Bratislava - Panská ulica  24, parc. č. 487

1987

1989

PR Bratislava - Rudnayovo námestie 3, parc. č. 467

1987

Hoššo

Hoššo

Farkaš/Klinčoková

Čaplovič/Lesák/Musilová/Šefčáková

Čaplovič/Lesák/Musilová/Šefčáková

Baxa/Musilová/Lesák

Hoššo

Maruniaková

Maruniaková

Maruniaková

Maruniaková

Maruniaková

Maruniaková

Maruniaková

Maruniaková

Maruniaková

Maruniaková

Baxa/Lesák/Musilová

Baxa/Lesák/Musilová

Baxa/Lesák/Musilová

Baxa/Lesák/Musilová

Lesák

Maruniaková

Klinčoková

Snopko

Lesák

Musilová

Musilová/Zemková

Musilová

Musilová

Musilová

Maruniaková

Maruniaková

Maruniaková

Maruniaková

Maruniaková

Maruniaková

Maruniaková

Maruniaková

Maruniaková

Maruniaková

Maruniaková

Maruniaková

Maruniaková

Baxa/Zachar/Thurzo/Šefčáková

Baxa/Ferus/Klinčoková

Baxa/Ferus

Gaža

Maruniaková

Klinčoková

Musilová

Rexa

Rexa

Musilová

Musilová

Snopko/Melicherčík

Snopko

Musilová

Musilová

Musilová

Baxa

Baxa

Baxa

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV obhliadka

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV obhliadka

AV výskum

AV obhliadka

AV obhliadka

AV obhliadka

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný
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PRÍLOHY

PR Bratislava - Hlavné námestie - plocha
PR Bratislava - Panská ulica 14, parc. č. 322
PR Bratislava - Hlavné námestie 2
PR Bratislava - Hlavné námestie 3, parc. č. 12
PR Bratislava - Hlavné námestie 4, parc. č. 11
PR Bratislava - Hviezdoslavovo námestie 25, parc. č. 309
PR Bratislava - Panská ulica 11, parc. č. 305
PR Bratislava - Panská ulica 16, parc. č. 323
PR Bratislava - Panská ulica 16, parc. č. 323
PR Bratislava - Panská ulica 16, parc. č. 323
PR Bratislava - Rybárska brána 1, parc. č. 10
PR Bratislava - Sedlárska ulica 5, parc. č. 335

1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991

Maruniaková-Mináriková

Maruniaková-Mináriková

Hoššo

Musilová

Maruniaková-Mináriková

Maruniaková-Mináriková

Maruniaková-Mináriková

Maruniaková-Mináriková

Maruniaková-Mináriková

Hoššo

Farkaš/Klinčoková

Čaplovič/Lesák

PR Bratislava - Kapitulská ulica 11

453

1996 - 1997

29

PR Bratislava - Ventúrska ulica 1

1996
1996 - 1995

27
28

PR Bratislava - Uršulínska ulica - záhrada

1995 - 1996

26

PZ CMO Bratislava - Zámocká - východný svah

PR Bratislava - Hlavné námestie 8

PR Bratislava - Laurinská ulica 4

PR Bratislava - Sedlárska ulica 5

1995
1995 - 1996

24

PR Bratislava - Na vŕšku 6

PR Bratislava - Hviezdoslavovo námestie 13

PR Bratislava - Námestie SNP - Kaplnka sv. Jakuba

PR Bratislava - Námestie SNP - Kaplnka sv. Jakuba

25

1995
1995

22
23

1994 - 1997

21

PR Bratislava - Ventúrska ulica 12 - Zelená ulica 10

1994
1994

19

PR Bratislava - Panská ulica 16
PR Bratislava - Hlavné námestie 7

1994
1994

17
18
20

PR Bratislava - Klariská ulica 7

1994

16

PR Františkánske námestie - františkánsky kostol
PR Bratislava - Michalská ulica 17 - 19

1994
1994

14

PR Bratislava -  Laurinská ulica 5

PR Bratislava - Laurinská ulica 4

15

1994

13

PR Bratislava - Hlavné námestie - plocha

1993
1994

11

PR Bratislava - Strakova ulica - komunikácia
PZ CMO Bratislava - hotel Dunaj

1993
1993

9
10
12

PR Bratislava - Laurinská ulica 3

1993

8

PR Bratislava - Gorkého ulica 9
PR Bratislava - Klariská ulica 7

1993
1993

6

MČ Bratislava-Karlova Ves - Na Riviére 3

PR Bratislava - Františkánske námestie 4

PR Bratislava - Hviezdoslavovo námestie 13

PR Bratislava - Hlavné námestie - plocha

7

1992
1992

4

1992 - 1993

3
5

1992
1992

1
2

Lesák

Resutík

Musilová

Lesák/Musilová

Lesák/Musilová/Hoššo

Musilová/Lesák

Hoššo/Lesák

Lesák/Musilová/Hoššo

Lesák

Hoššo/Lesák

Hoššo/lesák

Musilová/Lesák

Lesák/Musilová/Hoššo

Musilová

Musilová

Lesák

Musilová

Lesák

Musilová

Lesák

Lesák/Hoššo/Musilová

Lesák

Lesák

Lesák

Lesák/Hoššo

Turčan/Farkaš/Lesák

Maruniaková/Lesák

Lesák

Čaplovič/Lesák

AV záchranný

AV obhliadka

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV obhliadka

AV obhliadka

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV obhliadka

AV obhliadka

AV obhliadka

AV obhliadka

AV obhliadka

AV obhliadka

AV obhliadka

AV obhliadka

AV záchranný

AV obhliadka

AV záchranný

AV záchranný

AV výskum

AV obhliadka

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

F
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PRÍLOHY

Prehľad archeologickej činnosti Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave v rokoch 1992 – 2001

Branislav Lesák

452

Branislav Lesák

454
455

2000
2001
2001
2001

73
75
76

2000

72
74

2000 - 2001
2000 - 2001

70
71

1999
2000

68
69

1999

67

PR Bratislava - Nedbalova ulica, úsek OD Dunaj

1999
1999

65

PZ   CMO Bratislava - Hviezdoslavovo námestie - garáže
PR Bratislava - Michalská ulica, parc. č. 395 - priekopa

1999
1999

63
64
66

PZ CMO Bratislava - Mikulášska ulica, parc. č . 647

1999

62

PZ CMO Bratislava - Jedlíkova ulica, parc. č. 8438/2

PR Bratislava - Ventúrska ulica 3

PZ CMO Bratislava - Tobrucká ulica 4

PR Bratislava - Rybárska brána

PZ CMO Bratislava - Obchodná ulica  44 - 46

PZ CMO Bratislava - Poštová ulica - chodník

PR Bratislava - Ventúrska ulica 7

PR Bratislava - Františkánske námestie  6 - 7

Námestie SNP 10 - 11

PZ CMO Bratislava - Panenská ulica 21

PR Bratislava - Michalská ulica pred domom č. p. 23

PZ CMO Bratislava - Novosvetská ulica - Chemostar s.r.o.

PR Bratislava - Františkánske námestie 4

1999

PZ CMO Bratislava - Vysoká ulica, parc. č. 8306

1999

1999

59

PR Bratislava - Zámočnícka ulica 13

60

1999 - 2000

58

PZ CMO Bratislava - Špitálska ulica 7 - Kostol sv. Ladislava

PZ CMO Bratislava - Panenská ulica 8

PR Bratislava - Františkánske námestie 1 - kostol

PR Bratislava - Panská ulica 7

PR Bratislava - Námestie SNP 22

PR Bratislava - Námestie SNP 26 - Stará tržnica - suterén

61

1999
1999

56
57

1999
1999

54
55

1999

53

PR Bratislava - Námestie SNP - Kaplnka sv. Jakuba

1999
1999

51

PR Bratislava - Nedbalova ulica - kanalizácia
PZ CMO Bratislava - Dobrovičova ulica 19, parc. č. 198

1998
1998

49
50
52

PZ CMO Bratislava - Hlboká cesta - pred domom č. p. 12

1998

48

PR Bratislava - Námestie SNP - výkopy
PR Bratislava - Panská ulica - rekonštrukcia kanalizácie

1998
1998

46

PZ CMO Bratislava - Špitálska ulica -priestor ulice

PZ CMO Bratislava - Kamenné námestie - inžinierske siete

PR Bratislava - Vavrinecká brána

PR Bratislava - Uršulínska ulica - Jezuitské kolégium

47

1998

45

1998
1998

44

43

PR Bratislava - Michalská ulica 6

1998
1998

41
42

PR Bratislava - františkánsky kostol

1998

40

PR Bratislava - Námestie SNP 22
PR Bratislava - Gorkého ulica 5 - mestské opevnenie

1997
1998

38

PR Bratislava - Panská ulica 9

PZ CMO Bratislava - Panenská ulica 16

PR Bratislava - Klariská ulica 14 - Baštová ulica 9

PZ CMO Bratislava - Panenská ulica 21

39

1997
1997

36
37

1997 - 1998

35

PR Bratislava - Na vŕšku, parc. č. 417

1997
1997

33
34

PR Bratislava - Uršulínska ulica - záhrada

1997

32

PR Bratislava - Panská ulica 27
PR Bratislava - Michalská ulica 23 - 25

1997
1997

30
31

Lesák

Resutík

Musilová

Lesák/Resutík

Resutík

Lesák/Resutík

Resutík

Lesák/Resutík

Resutík

Resutík

Lesák/Resutík

Lesák

Lesák

Resutík/Lesák

Lesák/Resutík/Hoššo

Lesák/Resutík

Lesák

Lesák

Resutík

Lesák

Resutík

Resutík

Lesák/Resutík

Lesák/Resutík

Lesák

Lesák

Resutík

Resutík

Resutík

Resutík

Resutík

Resutík

Resutík

Resutík

Resutík/Lesák

Lesák

Lesák

Lesák/Resutík

Lesák/Resutík

Resutík

Resutík

Resutík

Lesák/Resutík

Lesák/Resutík/Hoššo

Lesák

Lesák

Lesák

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV obhliadka

AV obhliadka

AV obhliadka

AV obhliadka

AV obhliadka

AV obhliadka

AV obhliadka

AV záchranný

AV obhliadka

AV obhliadka

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV obhliadka

AV obhliadka

AV obhliadka

AV obhliadka

AV obhliadka

AV obhliadka

AV obhliadka

AV obhliadka

AV obhliadka

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV záchranný

AV obhliadka

AV obhliadka

AV obhliadka

AV záchranný

AV obhliadka

AV záchranný

AV obhliadka

AV obhliadka

AV záchranný
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2003
2003
2003

6
7
8

2003

16

2005
2005 - 2006

43

457

PZ CMO Bratislava - Cintorínska ulica 13
Bratislava, MČ Trnávka - Viessman
PR Bratislava - Námestie SNP, kanalizácia
PR Bratislava - Kapitulská ulica, vodovod

2007
2007
2007
2007
2007
2007

56
57
58
59
60
61

PZ CMO Bratislava - Štúrova ulica 16

PR Bratislava - Zuckermandel

Bratislava, MČ Záhorská Bystrica - Donská ulica, p. Váross

PR Bratislava - kostol klarisiek - Farská ulica, p. č. 363

2006
2007

55

Hrad Uhrovec

PR Bratislava - Rudnayovo námestie 4, exteriér

PZ CMO Bratislava - Cintorínska ulica 13

Bratislava, MČ Záhorská Bystrica - Donská,  komunikácia

54

2006 - 2007

2006 - 2007

51

2006

2006 - 2007

53

Malokarpatský región

2006 - 2007

49
50
52

PZ CMO Bratislava - ulice Fazuľová a Radlinského

2006

48

PR Bratislava - Klariská ulica 1
Svätý Jur - Zámočnica

2006
2006

47

PZ CMO Bratislava - Panenská ulica 15 - 17

PZ CMO Bratislava - Stará Vinárska

PZ CMO Bratislava - Kozia a Zochova ulica

Hrad Uhrovec/Uhrovské Podhradie

46

2005

2005 - 2006

41
42

2006

PZ CMO Bratislava - Panenská ulica 29

2005

45

PZ CMO Bratislava - Urbánkova ulica 7
PZ Marianka - kostol

2005 - 2006

39
40

44

PR Bratislava - kostol klarisiek, loď

2005

38

PZ CMO Bratislava - Kollárovo námestie
PR Bratislava - Radničná ulica 1

2005 - 2006
2005 - 2007

37

PR Bratislava - Hlavné námestie - plocha

Bratislava, MČ Rača - Barónka

PR Bratislava - Ventúrska ulica 3

Bratislava, MČ Rača - Alstrova ulica - Stupavská ulica

36

2005

2005

33

2005

2005

35

PR Bratislava - Hviezdoslavovo námestie 25

2005

31
32
34

PZ CMO Bratislava - Štefánikova ulica 6

2004

PR Bratislava - Ventúrska ulica 1

PZ CMO Bratislava - Hurbanovo námestie 6

PZ CMO Bratislava - Panenská ulica 6

PR Bratislava - Laurinská ulica 17

30

2004 - 2005

26

PZ CMO Bratislava - Poštová ulica 3
PR Bratislava - kostol klarisiek, sakristia

2004 - 2005

2004

29

2004

24
25

PR Bratislava - Laurinská ulica 18
CMO Bratislava - Radvanská ulica 1

2004 - 2005

2004

22
23

PZ CMO Bratislava - Novosvetská ulica

2004

2004

21

PZ CMO Bratislava - Záhradnícka ulica

CMO Bratislava - Hviezdoslavovo námestie - hodiny pred Carltonom

PZ CMO Bratislava - Námestie SNP 17 - Grösslingová ulica 5

Bratislava, MČ Lamač - Vrančovičova ulica 89

PZ CMO  Bratislava - Mickiewiczova ulica 14

PR  Bratislava - Mikulášska ulica, schody

PZ CMO Bratislava - Šulekova ulica 15

PZ CMO  Bratislava - Vysoká ulica 16

PZ CMO Bratislava - Námestie SNP 2

PR  Bratislava - Rybárska brána 8

PR Bratislava -  Na vŕšku 10

PR Bratislava  - Klariská ulica 3 - 5, kláštor

PR Bratislava - Klariská ulica 3 - 5, nádvorie vn.

PR  Bratislava - Mikulášska ulica

PR Bratislava - Ventúrska ulica 3, miestnosť 3

PR Bratislava - Ventúrska ulica  11 - 13, Lisztova záhrada

PR  Bratislava - Ventúrska ulica 7

PR  Bratislava - Ventúrska  ulica 11 - 13, Lisztova záhrada

28

2003

20

PR  Bratislava - Ventúrska ulica 5
PR Bratislava - Klariská  ulica 3 - 5,  kláštor klarisiek

27

2003
2003

19

2003

2003

14
15

2003

2003

13

18

2003

12

17

2003
2003

11

2003

2003

4
5

2003

2002

3

10

2002

2

9

2002
2002

1

Lesák/Šimončičová Koóšová

Lesák

Lesák

Lesák

Lesák

Lesák/Kvietok

Lesák/Vrtel

Resutík

Resutík

Lesák/Kvietok/Vrtel

Lesák/Vrtel/Kvietok

Lesák/Vrtel/Kvietok

Lesák/Vrtel

Lesák/Vrtel

Lesák/Kvietok

Lesák/Vrtel/Kvietok

Lesák

Vrtel/Lesák

Resutík/Kvietok

Resutík

Resutík/Kvietok

Resutík

Resutík

Lesák

Lesák/Vrtel

Lesák/Vrtel/Kvietok

Lesák/Resutík/Vrtel

Lesák/Vrtel

Lesák

Lesák

Lesák/Vrtel

Resutík

Resutík

Resutík

Resutík

Resutík

Lesák

Lesák/Vrtel

Lesák/Vrtel

Lesák/Resutík

Resutík

Resutík

Resutík

Resutík/Lesák

Resutík

Resutík

Resutík

Resutík

Resutík

Musilová

Musilová

Lesák

Lesák

Lesák

Lesák

Lesák

Lesák

Musilová

Lesák

Lesák

Lesák
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Prehľad archeologickej činnosti Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave v rokoch 2002 – 2017

Branislav Lesák

456

Branislav Lesák

458
459

2007
2007

69

2008

77

2009

94

2011
2011
2011

102
103
104

2013 - 2014

112

PR Bratislava - Kapitulská ulica 1
PR Bratislava - Kapitulská ulica 5

2013 - trvá
2013 - 2016
2014
2014
2015
2015

117
118
119
120
121
122

Bratislava, MČ Devín - Hutnícka ulica 30

PR Trnava - Štefánikova ulica 4

PR Trnava - Trojičné námestie 9

Bratislava, MČ Karlova Ves - Karloveské rameno

PR Bratislava - Rudnayovo námestie 1

PZ Rusovce, p. Herceg

2013 - 2015
2013

116

MPR BA, NKP Bratislava - hrad, Plocha II-V.1

PR Bratislava - Bratislavský hrad, Plocha VI

PR Bratislava - Zuckermandel

PZ CMO Bratislava - Lazaretská ulica 9

PZ Rusovce, Maďarská ulica

PZ Rusovce, p. č. 116, 117

Bratislava, MČ Lamač - Rajtákova ulica

PZ Rusovce - Balkánska ulica  138

PZ Rusovce - Lesnícka ulica 13

PZ CMO Bratislava - Panenská ulica 17

Bratislava, MČ Devínska Nová Ves - most

PZ CMO Bratislava - Mickiewiczova ulica 9

PZ CMO Bratislava - Jedlíkova ulica 1

PR Bratislava - Bratislavský hrad, JV suterén - Veľká Morava

Bratislava, MČ Čunovo - Konopiská

PR Bratislava - ulice Kapitulská a Prepošstská, NN vedenie

Bratislava, MČ Vajnory - Roľnícka ulica 181, 183, 185

BA, MČ Staré Mesto - Mlynské Nivy/TwinCity

PR Bratislava - Bratislavský hrad - Zimná jazdiareň

PR Bratislava - Bratislavský hrad, severná terasa

Bratislava, MČ Rača - Alstrova ulica

PZ CMO Bratislava - Panenská ulica 23

PZ CMO Bratislava - Obchodná ulica 17

PZ Marianka

Bratislava, MČ Záhorská Bystrica - Donská, p. Kamhal

PR Bratislava - Bratislavský hrad, východný suterén

PR Bratislava -  Bratislavský hrad, nádvorie

PR  Bratislava - Michalská ulica 9, Trafostanica, 2. etapa

PR Bratislava - Bratislavský hrad, Predbežná správa

115

2013 - 2014

2013

110
111

2013 - 2014

2012

109

114

2012

108

113

2012
2012

107

2012

2011

100
101

2012

2010

99

106

2010

98

105

2009 - 2016
2010

97

2009 - 2010

2009

2009 - 2010

2009

92
93

96

2009

91

95

2009

2009

87

90

2009
2009 - 2010

2008

85
86

2009

PZ CMO Bratislava - Mlynské Nivy

2008

89

PR Bratislava - Ventúrska ulica 16
PZ CMO Bratislava - Svoradova ulica  691/1,2

2008

83
84

88

PR Bratislava - Gorkého ulica 5, 2. etapa

2008

82

Čakany 2
PZ CMO Bratislava - Štefánikova ulica 4

2008
2008

81

Hrad Uhrovec

PZ Marianka

PR Bratislava - Skalná ulica

PZ CMO Bratislava - Obchodná ulica 66

PR Bratislava - Bratislavský hrad, technické činnosti

Bratislava, MČ Záhorská Bystrica - Donská, p. Hodermarský

Čakany 1

PZ CMO Bratislava - Medená ulica 9

PZ CMO Bratislava - Námestie 1. mája

PR Bratislava - Michalská ulica 9

PZ CMO Bratislava - Šulekova ulica 15

PZ CMO Bratislava - ulice Zochova - Kozia 715/1,715/2,716...

80

2008

2008

75
76

2008

2008

74

79

2008

73

78

2007
2007

72

2007

2007

67
68

2007

PZ CMO Bratislava - Podjavorinskej ulica 4

2007

71

Hrad Uhrovec
PR Bratislava - Gorkého ulica 5, 1. etapa

2007

65
66

70

PZ CMO Bratislava - Banskobystrická ulica 4

2007

64

PR Bratislava - Nedbalova ulica 12

63

Bratislava, MČ Záhorská Bystrica - Donská ulica, p. Chválová

2007
2007

62

Lesák

Lesák

Šimončičová Koóšová

Lesák/Kováč

Kováč

Kováč

Musilová

Šimončičová Koóšová

Musilová

Resutík

Lesák/Šimončičová Koóšová

Lesák/Kováč

Musilová

Musilová

Musilová

Musilová

Musilová

Lesák/Teslíková

Musilová

Lesák

Lesák

Lesák/Kováč/Vrtel

Musilová

Lesák

Lesák

Musilová

Musilová

Resutík

Resutík

Resutík

Resutík

Resutík

Lesák

Lesák/Kováč/Vrtel

Lesák/Kováč/Vrtel

Vrtel

Lesák

Musilová

Musilová

Resutík

Resutík

Resutík

Resutík

Resutík

Resutík

Lesák/Kováč

Lesák

Lesák/Kováč/Vrtel

Lesák

Resutík

Vrtel

Vrtel

Vrtel/Kvietok/Kováč

Resutík

Resutík

Resutík

Resutík

Resutík

Resutík

Lesák

Lesák/Kováč
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Branislav Lesák

460
461

2016

130

2017
2017
2017
2017
2017
2017 - trvá
2017

133
134
135
136
137
138
139

2016

2016

2016

2016

128
129

132

2016

127

131

2015 - 2016
2015

126

124
125

2015
2015

123

PZ CMO Bratislava - Jakubovo námestie 6 - 7

PR  Svätý Jur -  Prostredná ulica 160

PZ CMO Bratislava - Špitálska ulica 7, 2. etapa

PR Bratislava - Panská ulica 11

Bratislava, MČ Dúbravka - Dúbravčice

PR Trnava - Štefánikova ulica 3

PR Trnava - Mestské opevnenie, 2. etapa

Bratislava, MČ Podunajské Biskupice - Kostol sv. Mikuláša

PZ CMO Bratislava - Panenská ulica 32

PR Bratislava - Primaciálne námestie 2

PR Bratislava - Františkánske námestie/Hlavné námestie

PZ  CMO Bratislava - Veterná ulica

PR Trnava - Mestské opevnenie, 1. etapa

PZ CMO Bratislava - Špitálska ulica 7, 1. etapa

Bratislava, MČ Petržalka - Pečenský les

Bratislava, MČ Podunajské Biskupice - Kostol sv. Mikuláša

PR Bratislava - Rudnayovo námestie 3

Šimončičová Koóšová

Kováč

Kováč

Šimončičová Koóšová

Lesák

Lesák

Lesák

Šimončičová Koóšová

Resutík

Resutík

Resutík/Lesák

Resutík

Lesák

Kováč

Kováč

Šimončičová Koóšová

Musilová
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F
F.3
Edičná činnosť
PRÍLOHY

Edičná činnosť
Dlhé roky bolo súčasťou organizačnej štruktúry Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody
oddelenie Kultúrno-vzdelávacia a edičná
činnosť (KVEČ). Jeho úlohou bolo organizovať súťaže pre deti a mládež, spolupracovať pri realizácii výstav v čase
Kultúrneho leta a spolu s odbornými
pracovníkmi organizácie sa podieľať na
vydávaní zborníkov MSPSOP Pamiatky
a príroda Bratislavy. Tieto vychádzali
pravidelne od roku 1975. Zároveň vyšli
aj mnohé odborné, úzko špecializované
publikácie. Na bohatú edičnú činnosť
MSPSOP sa MÚOPu nadväzovalo veľmi
ťažko. Bolo to najmä pre nedostatok
finančných prostriedkov a zásadnej redukcii počtu zamestnancov. Prvé pokusy prišli v podobe Informátora MÚOP
´96, MÚOP ´97 a MÚOP 1998 – 2000,
ktoré mali za cieľ informovať o činnosti
a prácach, ktoré sa vykonali v organizácii za uplynulé obdobie. Bohatšie roky
na publikačnú činnosť nastali po roku
2013, keď sa v súvislosti s výskumom
na Bratislavskom hrade podarilo tieto
poznatky za pomoci rôznych grantových
programov pretaviť do viacerých materiálov (monografia, katalóg k výstave,
skladačka a pod.).

1971
HAJDIN, Š., 1971: Chránime a zveľaďujeme pamiatky Bratislavy. Bratislava, Slavín.
1974
JOHANIDESOVÁ, M., 1974: Stavebný vývoj
devínskeho kostola. Bratislava, Obzor.
MIŠÍK, M. – GULIČKA, J. – URVICHIAROVÁ, E.,
1974: Devínska Kobyla. Bratislava, Obzor.
ŠEVČÍKOVÁ, Z., 1974: Mestské opevnenie
Bratislavy. Bratislava, Obzor.
VYČISLÍK, A., 1974: Vojenské pamiatky
Bratislavy. Bratislava, Obzor.
1975
JOHANIDESOVÁ, M. – ŠEVČÍKOVÁ, Z.
– CINTAVÝ, P., 1975: Pamiatková obnova
Mirbachovho paláca (prospekt o odovzdaní
rekonštruovanej architektúry Galérii hlavného
mesta Bratislavy). Bratislava, Obzor.
KOČI, J. (ed.), 1975: Pamiatky a príroda Bratislavy.
Odborný a informačný spravodajca Mestskej
správy pamiatkovej starostlivosti v Bratislave za
rok 1974. Bratislava.
1976
HAJDIN, Š., 1976: Pamiatky – kultúrne bohatstvo
Bratislavy. Bratislava, Pallas.
KOSTKA, J., 1976: Klariský kostol v Bratislave.
Bratislava, Obzor.
1977
Pamiatky a príroda Bratislavy. Odborný a informačný spravodajca Mestskej správy pamiatkovej
starostlivosti v Bratislave za roky 1975 – 1976.
Bratislava.
1978
HAJDIN, Š., 1978: Pamiatky Bratislavy. Bratislava,
Obzor.
1979
1979, Pamiatky a príroda Bratislavy. Odborný a informačný spravodajca Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave za
roky 1977 – 1979. Bratislava.

Branislav Lesák

1980
ŠEVČÍKOVÁ, Z. a kol., 1980: Pamiatková obnova
záhrady U Červeného raka. Bratislava, Príroda.

462

1982
MONCOĽ, M. (ed.), 1982: Pamiatky a príroda
Bratislavy, č. 5. Odborný a informačný spravodajca Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody v Bratislave. Bratislava, Obzor.
SNOPKO, L. – FERUS, V., 1982: Archeologické
pamiatky a životné prostredie (katalóg výstavy
v rámci bratislavského Kultúrneho leta 1982).
Bratislava.
1983
MONCOĽ, M. (ed.), 1983: Pamiatky a príroda
Bratislavy, č. 6. Odborný a informačný spravodajca Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody v Bratislave za rok 1983.
Bratislava.
SNOPKO, L. – FERUS, V., 1983: Archeologické
pamiatky a súčasnosť (katalóg výstavy v rámci
bratislavského Kultúrneho leta 1983). Bratislava.
1984
JANKOVIČ, S. a kol., 1984: Gotické architektonické pamiatky Bratislavy. Bratislava.
MONCOĽ, M. (ed.), 1984: Pamiatky a príroda
Bratislavy, č. 7. Zborník Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave
za rok 1984. Bratislava, Príroda.
SCHWARCZOVÁ, A. (ed.), 1984: Technické
pamiatky Bratislavy. Zborník Mestskej správy
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody
v Bratislave, č. 8. Bratislava, Príroda.
SNOPKO, L. – FERUS, V., 1984: Archeologické
pamiatky a súčasnosť: relikt stredovekej mestskej
brány vo vzťahu k súčasnému mestu (katalóg
výstavy v rámci bratislavského Kultúrneho leta
1984). Bratislava.
ŠEVČÍKOVÁ, Z. – OBUCHOVÁ, V., 1984:
Michalská veža. Bratislava, Príroda.
1985
SNOPKO, L. – FERUS, V., 1985: Archeologické
pamiatky a súčasnosť: dieťa v Starom Meste (katalóg výstavy v rámci bratislavského Kultúrneho
leta). Bratislava.
MONCOĽ, M. – LÍVOVÁ, M. (eds.), 1985:
Pamiatky a príroda Bratislavy, č. 9. Zborník
Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody v Bratislave. Bratislava,
Príroda.

1987
Mestská pamiatková rezervácia Bratislava, v minulosti a dnes (katalóg k výstave), 1987. Bratislava.
Pamiatky a súčasnosť (bulletin výstavy Pamiatky
a súčasnosť, august 1987). Bratislava.
1988
GULDAN, P. (ed.), 1988: 20 rokov Mestskej správy
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody
v Bratislave, Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 1968 – 1988. Bratislava,
Príroda.
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I. Pracovné aktivity a služobné cesty

Branislav Lesák

Riaditeľ MSPSOP Štefan Hajdin pri odhalení
pomníka Š. M. Daxnera, 1973
M. Melicherčík prezentuje výsledky výskumu
na Panskej ulici 19 – 21, 1984

466

Pracovníčky ŠOP pred vstupom na Ondrejský cintorín. Zľava doprava
V. Ferus, M. Huba (SZOPK –Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny),
S. Magdolenová, M. Lívová, G. Kaliská a M. Kovačič (SZOPK).
Archeológ L. Snopko pri náleze studne na Obchodnej ulici
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Rusovce, brigáda v areáli
budúceho múzea Gerulaty,
v popredí M. Melicherčík
a I. Štassel

Branislav Lesák

Pracovníčky investičného
oddelenia na kontrolnom
dni v Starom Meste,
E. Demčáková, Z. Turzíková,
D. Hegerová, K. Kállaiová,
júl 1992

468

Začiatky na Uršulínskej ulici 9, 1992 –
J. Hamšíková, J. Husárová, L. Kubicová
Praha, stretnutie s pražskými pamiatkarmi,
1997
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Kolektív pracovníkov MÚOPu v roku 1998,
30. výročie založenia organizácie

Nostalgia EXPO 2000, riaditeľka MÚOPu
J. Husárová a minister kultúry SR M. Kňažko, 2000

Prezentácia materiálov a postupov
pamiatkovej obnovy, P. Horanský, 1998

Kolektív pracovníkov MÚOPu v roku 2003
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Otvorenie výstavy Keltská mincovňa v Pálffyho
paláci – J. Husárová, M. Grígerová, J. Hoššo,
2008
Dni Bratislavy 2009, pred Kaplnkou sv. Jakuba
stoja A. Vrtel, B. Resutík, záchranár, A. Sarvaš
a L. Rigo

472

Inštalácia archeologickej expozície v Múzeu
mesta Bratislavy, B. Lesák, M. Musilová
a B. Resutík, 2012
Konferencia Danube Limes Brand, exkurzia
v Komárome, 2013
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Archeologický výskum na Bratislavskom
hrade, B. Resutík stojí na ploche rímskej
stavby II z 1. storočia pred n. l., 2014
Archeologický výskum mestského opevnenia
v Trnave, kontrolný deň. Výsledky prezentuje
B. Lesák, 2016.

474

Bibracte – študijná cesta v rámci projektu slovensko-francúzskej
spolupráce BIBA 2017 (Bibracte – Bratislava). Riešitelia projektu
A. Gondová, B. Resutík a M. Musilová.
Bibracte – študijná cesta v rámci projektu slovensko-francúzskej
spolupráce BIBA 2017 (Bibracte – Bratislava), rímska mozaika vo
ville pri Vienne. Archeológ B. Clemente, A. Gondová, J. Minaroviech
a M. Musilová.
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II. SPOLOČNÉ EXKURZIE

Branislav Lesák

Praha, 1983 – Ľ. Uhlárová, A. Petrek,
A. Zahradníková
Medzinárodná konferencia Keltské oppidá
na strednom Dunaji, Bratislavský hrad, 2017
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Praha, 1983 – D. Pagáčová, G. Bauerová,
J. Garaničová, Ľ. Uhľárová, M. Harmanová
a A. Zahradníková
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Praha, 1986, E. Brunclíková,
Z. Morávková, P. Löffler,
D. Hegerová, Z. Turzíková,
E. Cigerová, E. Gojdičová
Branislav Lesák

Cheb, 1987, Z. Turzíková,
D. Hegerová

478

Paríž, Centre de Pompidou 1991 – L. Kubicová,
A. Slováková, J. Hamšíková a K. Kosnáčová
Neapol, 1992 – J. Hamšíková, A. Tahy,
V. Obuchová, K. Kosnáčová, M. Harmanová,
K. Hrončoková, A. Slováková, Z. Tahy
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Benelux, Brusel, 1993 – A. Slováková,
M. Grígerová, J. Hamšíková, M. Harmanová,
J. Husárová, A. Tahy, A. Botek
Atény, Akropola, 1996 – J. Hamšíková,
K. Hrončoková, M. Grígerová a J. Husárová
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Jasov, 1999 – P. Horanský, J. Husárová, Z. Zvarová, K. Hrončoková,
J. Hamšíková, V. Obuchová, B. Resutík, A. Balega a T. K. O. Bartal, opát
kláštora
Taliansko, Siena, 1999 – V. Obuchová, J. Hamšíková, L. Kubicová,
M. Grígerová, K. Hrončoková, A. Švantnerová, B. Resutík, J. Husárová
a M. Bóna
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Grécko, Knossos, 2003 – A. Németh,
J. Husárová, J. Hamšíková
Červený Kameň, 2004 – pracovníci MÚOPu
s reštaurátorom M. Šurinom

482

Jeruzalem, 2004 – J. Hamšíková, L. Hidvegyová a J. Husárová
Putovanie za tajomnými Etruskami, Rosello, 2010 – F. Engel, V. Turčan,
A. Ševčáková, P. Gutek, M. Musilová, B. Resutík, M. Musilová,
M. Matejka, J. Hamšíková, manželia Loviškovci a V. Varsík
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III. BRANNO-ŠPORTOVÉ DNI

Branno-športový deň, 1988
Branno-športový deň, 1988
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Branno-športový deň, 1988
Lyžiarsky zájazd, chata pod Ďumbierom,1988
– V. Kokolevský
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Branno-športový deň, Rusovce, 2012 –
granátom hádže B. Resutík
Branno-športový deň, Svätý Jur – Biely kríž,
2017
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Branno-športový deň, hrad Pottenburg –
Kittsee, 2018
Branno-športový deň – Königswarte, 2018
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IV. OSLAVY A JUBILEÁ, STRETNUTIA PO ROKOCH

Branislav Lesák

MDŽ na Nálepkovej (Panskej) ulici, polovica
osemdesiatych rokov 20. storočia
MDŽ na Nálepkovej (Panskej) ulici, polovica
osemdesiatych rokov 20. storočia
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Oslavy MDŽ, uprostred riaditeľ M. Moncoľ
Oslavy Alžbety, 1988
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Jubileum – päťdesiatka M. Grígerovej, 1997
Mikuláš – akcia pre deti zamestnancov, 1988
November 1989, pád železnej opony
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Tridsiate výročie vzniku MÚOPu, 1998 –
sv. omšu celebruje A. Srholec, vedľa neho
M. Stachová
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Tridsiate výročie vzniku MÚOPu, 1998 –
zamestnanci a priatelia v Kaplnke sv. Ladislava
Jubileum – päťdesiatka J. Husárovej, 2001
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Štyridsiate výročie vzniku MÚOPu, 2008
Stretnutia po rokoch – M. Grígerová, J. Vlk,
L. Lahová 2009
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Stretnutia po rokoch – J. Husárová, R. Kusý,
M. Grígerová a V. Obuchová, 2009
Stretnutia po rokoch – L. Snopko, K. Nikitin,
R. Kusý, 2009
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Stretnutia po rokoch – J. Husárová, G. Kaliská,
R. Kusý, M. Grígerová a V. Ferus, 2011
Stretnutie po rokoch, Klepáč, 2011
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Stretnutie po rokoch, Klepáč, 2012
Stretnutie pracovníkov v roku 2017

496

Päťdesiate výročie vzniku MÚOPu, 2018
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