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Abstrakt 

V príspevku je predstavená analýza a následná sanácia strešných konštrukcií dvoch sakrálnych 
stavieb. V prvom prípade ide o veže kostola kláštorného komplexu v Jasove a druhým opisovaným 
objektom je kaplnka v Bratislave. Prostredníctvom týchto konštrukcií sú predstavené postupy a 
metódy modelovania historických stavieb z dreva. Pre každý objekt je predstavená diagnostická 
prehliadka, statická analýza a návrh rekonštrukcie a sanácie. 
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Abstract 

In the contribution the analysis and subsequent reconstruction of two religious building`s roof 
structure is presented. In the first case, the towers of the monastery church in Jasov are described. 
Second the Chapel in Bratislava is introduced. Through these structures the modelling problems and 
methods by historic buildings are presented. For each object the diagnostic inspection, structural 
analysis and recommendation for reconstruction is mentioned. 
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 1 ÚVOD 
Ochrana a reštaurovanie pamiatok je odborom, ktorý si vyžaduje spoluprácu so všetkými 

vedami a technikami, schopnými napomáhať pri výskume a záchrane pamiatkového dedičstva. 
Obnova je úkon, ktorý má mať povahu výnimočnosti. Jeho cieľom je zachovať a odhaľovať estetické 
a historické hodnoty pamiatky. Zakladá sa na rešpektovaní pôvodných stavebných materiálov 
nosných prvkov a zachovaní ich pôvodných prípojov. Pôvodná myšlienka pôsobenia konštrukcie sa 
tak premieta do statického modelovania nosnej konštrukcie. Zohľadniť pritom treba aj všetky zmeny, 
ktoré vznikli na konštrukcii vplyvom času [1]. 

 2 VEŽE KLÁŠTORA PREMONŠTRÁTOV V JASOVE 
Vďaka harmónii kláštora s prírodou, jeho polohe naproti Jasovskej skale (obr.1), severno-

južnej orientácii a vzácnej záhrade patrí kláštorný komplex jasovského premonštrátskeho opátstva 
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k najvýznamnejším sakrálnym areálom na Slovensku. Pre svoje urbanistické, architektonické 
a výtvarné kvality je od roku 1970 národnou kultúrnou pamiatkou.  

Kláštor má obdĺžnikový pôdorys zahŕňa dve symetricky situované dvojpodlažné budovy, 
ležiace po stranách centrálneho jednoloďového kostola s dvojvežovým priečelím. V pravom aj ľavom 
krídle sú uzavreté rajské dvory štvorcového pôdorysu. Fasády sú zvýraznené nárožnými vežami 
s manzardovou strechou a členené pravidelným rytmom okien, prerušovaným rizalitmi. V predĺženej 
hlavnej osi kostola je umiestnená kláštorná knižnica s takmer 80000 titulmi.  

 
Obr. 1: Pohľad na kláštor zo severnej strany 

Rekonštrukcia kláštora sa realizovala niekoľko rokov. Po oprave krovov a výmene strešnej 
krytiny sa pristúpilo k oprave oboch kláštorných veží. 

Drevená konštrukcia veží je vysoká 15 m, je kotvená do spodnej murovanej stavby oceľovými 
ťahadlami. Konštrukcia má pôdorys nerovnostranného osemuholníka. Veža má osem hlavných stĺpov 
umiestnených vo vrcholoch osemuholníka. Stĺpy sú podopierané na vodo rovné účinky sústavou 
šikmých vzpier. Stĺpy sú uložené na trámy kríža základne. Vo výške 9,5 m od základne je nosný 
trámový kríž helmy veže. Oba kríže sú zhotovené z dubového dreva. Ostatné prvky sú z dreva 
červeného smreka a smreka obyčajného [2]. 

Zámerom investora bola kompletná výmena oplechovania veže, ktoré bolo na viacerých 
miestach poškodené jednak vplyvom degradácie plechu a jednak vplyvom poškodenia debnenia veže 
a niektorých nosných prvkov. 

Cieľom diagnostickej prehliadky bolo určenie rozsahu poškodenia drevených prvkov 
biotickými a abiotickými škodcami. Zistenia z prehliadky boli využité pri návrhu sanácie 
poškodených prvkov. Na základe diagnostickej prehliadky a statického posudku jednotlivých 
nosných prvkov a ich spojov bola navrhnutá rekonštrukcia drevených konštrukcií veží. 

 2.1 Statická analýza 
Proces rekonštrukcií historických stavieb pozostáva z nasledovných krokov. V prvom rade je 

potrebné objekt geodeticky zamerať. Po zameraní nasleduje podrobná diagnostická prehliadka, ktorá 
je zameraná na biotické a mechanické poškodenia prvkov nosnej konštrukcie a ich spojov. Na 
základe podrobného zamerania a diagnostickej prehliadky sa vypracuje statická analýza objektu. 

Podobne sa postupovalo aj pri objekte veží kostola kláštora v Jasove. Model konštrukcie pre 
statickú analýzu so skutočnými prierezmi je znázornený na obrázku 2. Zistilo sa, že konštrukcie veží 
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nie sú dostatočne vystužené. V jednej z veží chýbalo priestorové vystuženie, zabraňujúce skrúteniu 
veže. Táto veža bola v čase prehliadky mierne skrútená okolo zvislej osi. 

Vzhľadom na tvar konštrukcie rozhodujúcim zaťažením je vietor. Pri statickej analýze bol 
posúdený stav pred rekonštrukciou (keď nebola drevená konštrukcia dostatočne kotvená do 
murovanej časti), počas rekonštrukčných prác (keď sa odstráni krytina veží), a na záver stav po 
doplnení dostatočného počtu kotiev. Pri modelovaní bolo uvažované s čisto tlačenými a čisto 
ťahanými prvkami. Tesárske spoje drevených nosných prvkov predurčujú spôsob ich namáhania. 
Väčšina prvkov z dreva môže prenášať iba tlakové namáhanie, ich prípoje nie sú navrhované na 
preberanie väčších ťahových účinkov. Spojovacie prostriedky v podobe drevených kolíkov slúžia iba 
na zaistenie pozície jednotlivých prvkov v prípoji. Ťahadlá boli použité iba na kotvenie drevenej veže 
do murovanej stavby. 

 
Obr. 2: Priestorový model pôvodnej konštrukcie veže 

 2.2 Návrh sanácie 
Na základe diagnostickej prehliadky a statického posudku jednotlivých nosných prvkov a ich 

spojov bola navrhnutá sanácia drevených konštrukcií veží (obr. 3 a 4). V prvom rade bolo potrebné 
zosilniť základňu veže, kvôli biotickému poškodeniu niektorých prvkov v mieste uloženia na murivo. 
Ďalej bolo nutné kompletne vymeniť prvky cibuľových skruží a debnenia. Doplnili sa nové oceľové 
kotevné prvky tak, aby bola drevená konštrukcia kotvená v každom rohu do stien. Navrhol sa 
dodatočný výstužný systém z kruhovej ocele, umiestnený medzi hlavné nosné stĺpy. Nové oceľové 
prvky boli určené iba na ťahové namáhanie. Tieto pre svoj plný kruhový prierez nie sú schopné 
prenášať tlakové namáhania. K hlavným nosným stĺpom sa umiestnili ďalšie vzperky, zabezpečujúce 
lepší roznos zaťaženia do základne veže. Pre prípad budúcich prehliadok sa navrhol systém rebríkov 
a medzipodesta pre bezpečný prístup do najvyššie položených miest veže. Medzipodesta okrem 
bezpečnosti prístupu osôb prispieva aj k zvýšeniu priestorovej tuhosti konštrukcie. 
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Obr. 3: Návrh sanácie základne veže 

 
Obr. 4: Návrh sanácie veže v priečnom reze a nový výstužný systém 
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 3 KAPLNKA RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE V DÚBRAVKE 
Podľa dostupných historických prameňov pochádza kaplnka z obdobia okolo roku 1780 a 

pravdepodobne ide o zvyšok nedostaveného barokového kostola. V období okolo roku 1870 bola 
v rámci stavby vtedajšej drevenej prístavby realizovaná aj úprava na krove hlavnej lode. Vežička 
kaplnky bola dostavaná až dodatočne, čo bolo zistené počas diagnostickej prehliadky. 
Je pravdepodobné, že okolo roku 1920 boli vymenené niektoré nosné prvky. O sanácii však 
neexistuje u objednávateľa posudku žiaden záznam. V roku 1970 sa realizovala výmena strešnej 
krytiny dreveného šindľa a pravdepodobne v tom čase boli realizované aj posledné opravy na 
konštrukcii vežičky. 

 
Obr. 5: Kaplnka Ružencovej Panny Márie 

O rekonštrukcii barokovej kaplnky sa začalo uvažovať v „poslednej“ chvíli. Veža kaplnky 
bola naklonená smerom k oltáru, pričom naklonenie bolo asi 0,5 metra v najvyššom bode veže. Tento 
údaj bol získaný z geodetického zamerania objektu. Počas diagnostických prehliadok sa zistili vážne 
poškodenia väzných trámov, čo spôsobilo naklonenie vežičky. Vlhkosť drevených prvkov krovu bola 
meraná prenosným vlhkomerom na charakteristických miestach a charakteristických prvkoch: 
pomúrnice, väzné trámy, podružné trámy, stĺpy, vzpery, väznice, hambálky a krokvy. Na viacerých 
drevených prvkov bola nameraná absolútna vlhkosť nad 35%, čo nebolo zodpovedajúce 
rovnovážnemu vlhkostnému stavu dreva pre vtedajšie klimatické pomery v krove (dva týždne pred 
prehliadkou vôbec nepršalo). Takýto stav bol nameraný aj na miestach, kde nemohlo dôjsť 
k priamemu zatekaniu dažďovej vody. Podľa nameraných hodnôt vlhkosti dreva je pravdepodobné, 
že krytina kostola nespĺňa svoju funkciu z hľadiska tesnosti škár a takisto z hľadiska nepriepustnosti 
vodných pár [3]. 

Predchádzajúca sanácia krovu kaplnky bola neodborná, pretože pôvodná poškodená 
konštrukcia bola sanovaná amatérskym spôsobom pridávaním rôznych doplnkových konštrukcií, 
ktoré majú veľmi malú statickú účinnosť, sú pripájané neodborne a pôvodné nosné prvky neboli 
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žiadnym spôsobom ochránené voči postupujúcej hnilobe, resp. neboli ani nijakým spôsobom 
sanované. Zásah do nosného systému v takejto miere bol veľmi necitlivý a zrejme spôsobil ďalšiu 
rýchlo postupujúcu degradáciu drevnej hmoty všetkých nosných prvkov. Ako podporné body bol 
využitý klenbový strop, čo je hľadiska nosného systému neprípustné a nezodpovedá pôvodnej 
myšlienke väznicovej sústavy krovu a vežovej sústavy dostavanej veže. Na základe diagnostickej 
prehliadky bol konštatovaný havarijný stav strešnej konštrukcie kaplnky. 

Pri diagnostickej prehliadke sa zistilo, že drevená konštrukcia kaplnky nie je kotvená do 
murovanej stavby. Bolo potrebné modelovaním zistiť, či môže konštrukcia fungovať s podperami, 
ktoré preberajú iba tlakové namáhanie. Pri modelovaní sa využili nelinearity podpier a zároveň 
nelinearity niektorých prútov. Mnohé prípoje v historických stavbách boli vyhotovené tak, že dokážu 
preniesť relatívne veľký tlak, ale takmer žiaden ťah. Pri tejto stavbe to platilo aj pre kotvenie 
konštrukcie do murovanej stavby. 

 

 
Obr. 6: Priestorový model konštrukcie 
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Obr. 7: Pozdĺžny rez strešnou konštrukciou kaplnky 

Následne bol vypracovaný projekt rekonštrukcie, pričom bolo snahou zachovať časť pôvodnej 
konštrukcie. Počas projekčných prác bolo konzultované s Krajským pamiatkovým úradom, keďže sa 
väčšina pôvodných prvkov už nedala zachrániť. V rámci obnovy krovu bolo možné zachovať jednu 
plnú väzbu väznicovej sústavy. Ostatná časť krovu bola nahradená novou konštrukciou, ktorá je 
vernou kópiou pôvodnej konštrukcie s použitím reziva tej istej dreviny a s použitím takej istej 
krytiny. Z hľadiska vnútornej klímy priestoru krovu bolo potrebné vytvoriť účinné vetranie 
podkrovného priestoru. Prívod vzduchu bol navrhnutý v miestach atiky a odvod vzduchu cez vežu 
kaplnky. 

 4 ZÁVER 
Obnova nosných konštrukcií historických objektov je veľmi špecifickou oblasťou, kde sa 

stretávajú požiadavky zachovania pamiatky v čo najpôvodnejšom stave a s pôvodnými materiálmi. 
Zároveň je požadované, aby stavba spĺňala všetky kritériá bezpečnosti a spoľahlivosti. 
Pri rekonštrukciách pamiatkových objektov je potrebné zohľadniť viacero faktorov, ktoré vstupujú do 
činnosti projektanta. Je potrebné zosúladiť požiadavky pamiatkových úradov, investorov, architektov, 
statikov a dodávateľov. Drevené nosné konštrukcie si vyžadujú predovšetkým spoluprácu 
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odborníkov, ktorí posudzujú mieru poškodenia samotnej drevenej hmoty a odborníkov, ktorí poznajú 
funkciu jednotlivých prvkov konštrukcie. Vo viacerých prípadoch sa poznaním funkcie prvku 
v konštrukcii dali prvky zachrániť v duchu požiadaviek ochrany pamiatkových objektov, pretože na 
prenos daného zaťaženia v konštrukcii boli prierezy aj napriek poškodeniu dostatočné. Je ideálne, ak 
prieskum konštrukcie a projekt rekonštrukcie robí tá istá osoba. Takisto je vždy v prospech veci, ak 
projektant spolupracuje so skúseným dodávateľom a už počas projektovania vzájomne komunikujú. 
Po rekonštrukcii sa nesmie zabúdať na pravidelné kontroly autorizovanou osobou, aby mohla byť 
pamiatka zachovaná v čo najväčšej miere. 
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