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Analýza a návrh reštaurátorského riešenia statických defektov muriva
NKP ÚZPF č.1145/1 

pôvodne románskeho kostola P. Márie z roku 1245 v obci Trstín 

Podklady získané v tejto časti prípravných projektových prác budú po doplnení o poznatky 
a závery reštaurátorskáho výskumu kamenných článkov a štukovej výzdoby a Komplexného 
reštaurátorského výskumu interiérových a exteriérových povrchov NKP ÚZPF č.1145/1 
súčasťou I. stupňa reštaurátorskej dokumentácie spracovanej v zmysle §9 Vyhlášky MK SR 
č.253/2010 Z.z. 

Obsah:

1. Statický posudok defektov muriva - Ing. Vladimír Kohút - aut. stavebný inžinier
2. Návrh reštaurátorskeho riešenia statických defektov - Mgr. art. Tomáš Kucman - reštaurátor
3. Prílohy - Rozhodnutie KPÚ v Trnave
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 1. Statický posudok defektov muriva
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 2. Návrh reštaurátorskeho riešenia statických defektov 

  Návrh reštaurátorského riešenia statických defektov NKP ÚZPF č.1145/1 pôvodne 
románskeho kostola P. Márie z roku 1245 v obci Trstín si dal za úlohu z materiálového 
a techologického hľadiska usmerniť úkony potrebných stavebnotechnických zásahov na 
zabezbečenie statiky objektu s ohľadom na hodnotné historické vrstvy a prvky. Ako základný 
podklad bol vypracovaný horeuvedený statický posudok od Ing. Vladimíra Kohúta.

 Ako potešujúci, napriek prvotným predpokladom, je možno vyhodnotiť fakt, že statické 
poruchy sa v tejto fáze výskumu nejavia natoľko závažné, aby bezprostredne ohrozovali túto 
NKP.

 Návrh reštaurátorského riešenia:

 Všetky zásahy, ktoré sú do budúcnosti potrebné pre zlepšenie statického stavu musia byť 
vykonávané pod dohľadom odborne spôsobilej osoby - reštaurátora, prípadne ak to charakter 
prác umožní tak priamo reštaurátorom s výnimkou prác nedeštruktívneho charakteru, ako 
napríklad meranie kmitov a otrasov stavby a pod., ktoré musí vykonať autorizovaná osoba.

 Na zéklade statického posudku boli poruchy stavebných konštrukcií, ktoré sú nositeľmi 
historických vrstiev omietok, štukovej výzdoby a kamenných prvkov vyhodnotené ako 
konštrukcie s malými až väčšími chybami, bez potreby okamžitých opráv, nakoľko objekt nie 
je bezpečnostne ohrozený.

 Ako statik spomína pre úplnú elimináciu prípadných rizík budú potrebné ďalšie 
merania z ktorých niektoré budú vyžadovať mechanický zásah do historických vrstiev ( 
umiestnenie meracích čapíkov nivelácie a pod.). Tie by mali byť v čo vajvyššej možnej miere 
osadené v miestach kde nebudú zasahovať do modelácie štukovej výzdoby a hmoty historických 
omietok. Pôvodná maliarska výzdoba síce nebola reštaurátorským výskumom preukázaná, ale 
predbežne ju nemožno ani vylúčiť. 
 
 Z materiálovo technologického hľadiska je nutné primárne použiť pri tmelení a 
uchytávaní meracích prvkov materiál na báze haseného vápna a minerálneho plniva. Na 
prípadné klinovanie škár odporúčam použiť kliny z vysušeného dubového dreva a na 
vyškárovanie taktiež materiál na báze haseného vápna a minerálneho plniva. 

 Ideálnym riešením statických opatrení by bol ich súbeh s reštaurovaním interiérových 
a exteriérových častí tejto NKP s ohľadom na elimináciu rizík poškodenia historických vrstiev.

 

v Bratislave 13.3.2020

       Mgr. art. Tomáš Kucman
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3. Prílohy
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