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Úvod

   Predkladaná reštaurátorská dokumentácia– Návrh na reštaurovanie je prípravnou dokumentáciou  
na komplexné reštaurovanie exteriéru a interiéru synagógy v Trenèíne.

   Návrh na reštaurovanie bol realizovaný na základe požiadavky vlastníka objektu a na základe 
Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trenèín, è. spisu: TN-2010/00185-000650/MUD,LAC
zo dòa 12.1.2010.
 
   Reštaurátorský  výskum a návrh na reštaurovanie vypracovali èlenovia Komory reštaurátorov: 
       Mgr. art. Ivan Havasi a Mgr. art. Marek Holomaò so špecializáciou na reštaurovanie:
M1- Reštaurovanie nástennej ma¾by, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch objektov 
historickej architektúry 
       Akad. sochár Tomáš Lupták so špecializáciou na reštaurovanie:
S6 - Reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických èl?nkov, muriva a 
nadväzuj?cich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architekt?ry
S9- Reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických èl?nkov a s?visiacich omietok 
v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architekt?ry- doèasné osvedèenie
        
     Práce  na realizácii výskumu boli vykonané v súlade so znením zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky è. 200/1994 Zb. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej èinnosti jej èlenov, v súlade     
so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a v rozsahu 
ustanovenia § 5 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky è. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon o ochrane pamiatkového fondu, a v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Trenèín.
 
        Reštaurátorský výskum in situ prebiehal v mesiaci jún- november 2011. 

    Návrh  na  reštaurovanie bude po jeho odsúhlasení príslušným pamiatkovým úradom podkladom              
pre vlastnú reštaurátorskú realizáciu.
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Predmet reštaurovania:

Názov pamiatky:

Unifikovaný názov kultúrnej pamiatky:
 
Bližšie urèenie pamiatkového objektu:

È. ÚZPF:

Adresa:
Súpisné èíslo:

Mesto:
Okres:
Kraj:

Datovanie vzniku pamiatky, sloh:

Autor stavby:

Typ pamiatky:
                                                       
Vlastník pamiatky:

Investori:

Technika a materiál:

Pamiatkový doh¾ad:

Autori návrhu na reštaurovanie:

Doba realizácia:

exteriér a interiér synagógy

synagóga

synagóga

neologická synagóga

1380/0 

Štúrovo námestie
127

Trenèín
Trenèín
Trenèiansky 

1912, neorománsky        

Dr. Richard Scheibner a Hugo Pál- architekti
postavila trenèianska stavebná firma Fuchs a 
Niegreisz

architektonické a umelecko-remeselné 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR
Kozia ul.è.21
814 47 Bratislava

Ministerstvo kultúry SR, 
grantový projekt ,,Obnovme si svoj dom”
a 
Ústredný zväz židovských náboženských obcí 
v SR

viï inventarizácia prvkov výzdoby                                                

Krajský pamiatkový úrad Trenèín

Mgr. art. Ivan Havasi                                      
Mgr. art. Marek Holomaò 
Akad. sochár Tomáš Lupták

jún- december 2011



2.1. EXTERIÉR     

Strechy: 
- kupola nad hlavnou sálou, medený plech
- kupoly nad schodiskami, medený plech
- kupoly nad rizalitmi boèných vstupov, medený plech
- sedlové strechy štítov hlavného a boèných prieèelí, medený plech
- kútové strechy kubických priestorov medzi rizalitmi prieèelia a vežami, medený plech
- pultová strecha nad hlavným vstupom, medený plech
- pultová strecha nad arkádovou chodbou boèného prieèelia, medený plech
- rovná strecha s kupolou nad arkádovou predsieòou modlitebne, medený plech
- rovná strecha so svetlíkom nad modlitebòou, medený plech
                                                                                                          
Kamenné prvky: 
- Mojžišove tabule vo vrchole hlavného a boèného prieèelia  
- 5 nástupných schodiskových stupòov hlavného prieèelia, umelý kameò- terazzo,
  (rozmery [cm] v=16 x š=95-200 x hl=36)
- schodiskový stupeò severozápadného vstupu do priestoru schodiska, umelý kameò- terazzo,   
  (rozmery [cm] š=201 x hl=41)
- schodiskový stupeò južného vstupu do priestoru schodiska, umelý kameò- terazzo, 
  (rozmery [cm] š= 210 x hl=41)
- 5 ståpov arkád boèného prieèelia, umelý kameò- leštené terazzo, (rozmery [cm] v=181) 
- 4 ståpy arkádovej  predsiene modlitebne, umelý kameò- leštené terazzo, (rozmery [cm] v=150)

Štukové prvky:   
- korunné rímsy, odliatky v cementovej hmote
- dekoratívna ornamentálna výzdoba hlavného prieèelia, odliatky v cementovej hmote  
- dekoratívna ornamentálna výzdoba rizalitov boèných vstupov, odliatky v cementovej hmote 
- dekoratívna ornamentálna výzdoba schodiskových veží, odliatky v cementovej hmote
- výzdoba fasád- bosáž, cementovo-vápenné štuko, (rozmery [cm] v=50 x š=100)
- 4 ståpy arkádového múru vstupnej brány do nádvoria modlitebne,  cementovo-vápenné štuko,
  (rozmery [cm] v=113)

Kovové prvky:  
- kovové rámy okien pre:
   o 2 kruhové segmentové okná hlavného vstupu, profilované železo, (rozmery [cm] v=205 x š=156)

o 4 okná obdåžnikového tvaru v kubických priestoroch, profilované  železo, (rozmery [cm] v=69 x 
š=98)

o 9 okien obdåžnikového tvaru v priestoroch schodísk, profilované železo
o 8 združených okien s nadpražím v tvare lomeného oblúka v  boèných stenách  h lavnej sály na 1.np,        
      p rofilované  železo, (malé okná rozmery [cm] v=98 x š=38, stredné okno rozmery [cm]v=119xš=65
o  24 okien tamburu obdlžníkového tvaru s poloblúkovým nadpražím
o svetlík v streche modlitebne

- 16 kovových rámov vo východnej, západnej a severnej stene hlavnej sály na 2.np., valcované železo,
   (rozmery [cm]v= 256x š=132)
- 4 ks kovových výplní zábradlia arkádovej chodby boèného prieèelia, valcované železo,
  (rozmery [cm] v= 105) 
- 4 ks kovových výplní zábradlia a dvojkrídlová bránièka do nádvoria modlitebne, valcované železo,    
  (rozmery [cm] v= 105)
- pánty,  mreže, okopové plechy 3 dverí hlavného prieèelia
- pánty, mreže, okopové plechy dverí vstupov na schodiská a vstupu  do modlitebne
- samozatvárací mechanizmus dverí severozápadného schodiska a dverí modlitebne
- kovová výzdoba nadsvetlíka dverí modlitebne, tepaný plech
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- ž¾aby hranatého priemeru, odtokové rúry a dekoratívne zberaèe vody, medený plech 

Drevené prvky:     
- hlavné vstupné presklené dvojkrídlové dvere, dubové drevo, (rozmery [cm] v=278 x š=198)
- svetlík nad dverami hlavného vstupu, dubové drevo, (rozmery [cm] v=30 x š=198)
- 2 ks presklených dverných výplní boèných vstupov s dverami, dubové drevo, (rozmery [cm] v=270 x  
   š=173)
- 2 ks dvojkrídlových dverí do schodiskových priestorov, dubové drevo, (rozmery [cm] v=250 x š=162)
- 1 ks plných jednokrídlových dverí do severovýchodného schodiskového priestoru, ihliènaté drevo a  
   preglejka, (rozmery [cm] v=233 x š=122)
- okenná výplò v miestnosti pri chóre, ihliènaté drevo
- dvere do modlitebne s nadsvetlíkom, dubové drevo, (rozmery [cm] v=168 x š=290)
- 2 ks okien modlitebne obdåžnikového tvaru s nadpražím v tvare lomeného oblúka, ihliènaté drevo,
  (rozmery [cm] v=167 x š=107)      
- 2 ks obdåžnikových okien modlitebne, ihliènaté drevo, (rozmery [cm] v=53 x š=146)

Vitráže:
- farebné vitráže v oknách východnej steny na 2.np. (zachované sú vitráže v 2 okenných tabuliach             

v každom okne), ruène liate sklo a olovo  
- vitráž z bielych skiel v nadsvetlíku dverí do modlitebne, ruène liate sklo a olovo

Dlažby:
- podlaha arkádovej chodby boèného prieèelia, keramická dlažba lemovaná pásom lešteného terazza,   
  (rozmery [cm] 25x25)
- podlaha predsiene modlitebne, keramická dlažba lemovaná pásom lešteného terazza, 
  (rozmery [cm25x25)
- schodisko do modlitebne, terazzová dlažba,  (rozmery [cm] 30x20 )
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2.2. INTERIÉR

Kamenné prvky:
- obloženie nosných ståpov empor, 12 ks mramorových platní na každom ståpe,
  (rozmery [cm] v=40,126,106 x š=37 x hr=2)
- po 29 ks schodiskových stupòov v schodiskách, umelý kameò- terazzo (rozmery [cm] v=16 x š=150 x 

hl=19-39)
- postranné schodiská na bimu, umelý kameò- terazzo, (rozmery [cm] v=16 x š=138,181 x hl=33-35)

Omietky:               
- celoplošné úpravy stien 1. a 2.np. a stropov, vápennocementová omietka  
 
Kovové prvky:    
- zábradlia schodísk na empory, valcované železo, (rozmery [cm] v=100)
- pánty, madlá presklených dverí
- pánty a k¾uèky dverí schodísk

Drevené prvky:
- plné dvere: 

   1 ks vstupných dverí z južného schodiska do miestnosti pri chóre, ihliènaté drevo a preglejka
   1 ks vstupných dverí z južného schodiska na boènú emporu, ihliènaté drevo a preglejka
   1 ks vstupných dverí z južného schodiska do hlavnej sály, ihliènaté drevo a preglejka  
   2 ks vstupných dverí zo severozápadného schodiska na ve¾kú a boènú emporu, ihliènaté drevo a    
   preglejka
   1 ks vstupných dverí zo severovýchodného schodiska na ve¾kú emporu, ihliènaté drevo a preglejka
   2 ks vstupných dverí z predsiení boèných vstupov do boèných kubických priestorov, ihliènaté drevo   
   a preglejka
   4 ks dverí v modlitebni, ihliènaté drevo a preglejka

- presklené dvere:
   2 ks vstupných dverí do hlavnej sály, dubové drevo, (rozmery [cm] v=265 x š=187)
   2 ks vstupných dverí z predsiení boèných vstupov do boèných predsiení, dubové drevo,
   (rozmery [cm]v=270 x š=180) 

Dlažby, podlahy: 
- vstupné predsiene (hlavný a boèné vstupy), kamenná dlažba, (rozmery [cm] 40,5 x 40,5)
- hlavná sála, umelý kameò- leštené terazzo, (rozmery [cm] 30x30) 
- podlaha bimy, betón
- podlahy v schodiskách, leštené terazzo 
- podlahy a schodiskové stupne na emporách, leštené terazzo 
- podlahy stupòovitých empor a chóru, zahladený betónový poter
- podlaha v miestnosti pred chórom, leštené terazzo
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3.1.  METODIKA  VÝSKUMU
     Predmetom Návrhu na reštaurovanie je komplexný reštaurátorský výskum interiéru a exteriéru syna- 
gógy, všetkých jej architektonických èastí: omietkových vrstiev a štukových prvkov, okenných a dverných 
výplní, vitráží, drevených, kamenných, kovových prvkov a podláh.  Metodika  reštaurátorského  výskumu  
vyplynula  zo  základných  charakteristík a z individuálnych špecifík každého prvku z predmetných súèastí 
synagógy.

  Reštaurátorský výskum bude zameraný na zistenie
- technického stavu hmoty a konštrukcií, rozsahu a príèiny poškodení 
- identifikáciu jednotlivých vrstiev a povrchových úprav
- rozsahu zachovania originálu
- rozsahu a kvality druhotných zásahov
- použité technológie a materiály
- urèenie optimálnych reštaurátorských technológií a postupov pre reštaurovanie.

  Na základe zistených poznatkov bude navrhnutý spôsob reštaurovania jednotlivých architektonických 
prvkov, prípadne bude navrhnutý aj optimálny spôsob rekonštrukcie chýbajúcich èastí výzdob. Súèas�ou 
návrhu bude podrobné fotografické zdokumentovanie súèasného stavu, ako aj grafické zdokumentovanie 
primárnych vrstiev a ich poškodení, sekundárnych zásahov a realizovaných sond.

  Výskum bude realizovaný nedeštruktívnymi metódami:  
- umelecko-historický popis
- archívny výskum
- pozorovaním v rozptýlenom svetle a pri razantnom boènom osvetlení

a deštruktívnymi metódami:
- povrchovo-plošnými sondami  
- sondami v omietkových vrstvách  
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3.2. Nedeštruktívne metódy výskumu

10

3.2.1. UMELECKO-HISTORICKÝ POPIS  A  VYHODNOTENIE  
PAMIATKY

      Synagóga  v Trenèíne patrí k významným pamiatkám nie len Trenèína, ale aj širokého okolia. Z  histo-
rických prameòov sa dozvedáme, že už v dávnej minulosti boli na slovenskom Považí malé, ale za to 
usporiadané náboženské obce, medzi ktoré patrila aj trenèianska. Jej pôvodnou materskou náboženskou 
obcou bol Uherský Brod na Morave. Trenèín patril koncom 19.storoèia, v èase svojho najväèšieho rozvoja,    
k pokrokovým náboženským obciam. Až do 30.rokov 20.storoèia bola v Trenèíne iba neologická náboženská 
obec, pri ktorej sa potom utvorila poètom nepatrná židovská ortodoxná cirkevná organizácia, ktorá mala 
svoju samostatnú modlitebòu v súkromnom dome. V období I. ÈSR mala židovská náboženská obec takmer 
2 000 èlenov takže výstavba novej synagógy bola už opodstatnená. Materská náboženská obec neologická 
vydržiavala všetky inštitúcie, ktoré existujú v náboženských obciach. Popri kostole mala obec školu, 
starobinec, jatky, byty pre svojich zamestnancov i rituálny kúpe¾ (mikva) ako aj cintorín s pri¾ahlými 

1obradnými miestnos�ami . Aj napriek existencii týchto kultových objektov nie je potvrdená existencia 
samostatného suburbia. 

      Novú synagógu p ostavili na mieste staršej pravdepodobne  drevenej modlitebne z r.1781 a èiastoène       
na pozemku kúpenom na tento úèel. Spolu s dvojpodlažným objektom bývalej židovskej školy sú jedinými 
zachovanými stavbami židovskej náboženskej obce v Trenèíne. 
     Synagóga je situovaná na konci radovej zástavby v severnej èasti Štúrovho námestia, v západnej èasti 
hradieb, na bývalom predmestí pred Dolnou bránou mesta. Aj napriek vèleneniu do zástavby sa podarilo 
zachova� tradíciu orientovania a tak je orientovaná v osi SZ a JV- smerom k Izraelu. 
   Synagógu postavili pod¾a projektov berlínskeho architekta a trenèianskeho rodáka Dr. Richarda 

2
Scheibnera z roku 1912 . Bola postavená v rokoch 1912-1913. Projekt realizovala trenèianska stavebná firma 
Fuchs a Niegreisz za 18 mesiacov. V utorok, 23. septembra 1913 bola synagóga slávnostne otvorená a 
posvätená. Synagógu využívalo židovské obyvate¾stvo do druhej svetovej vojny. V roku 1941 ju znesvätili a 
poškodili príslušníci trenèianskej nacistickej organizácie Freiwillige Schutzstaffel a Hlinkovej gardy, prièom 
bolo znièené aj jej vnútorné zariadenie.

  Prvá  generálna oprava sa uskutoènila v rokoch 1945 - 1948. Po zreštaurovaní bola znovu vysvätená 
3

27. júna 1948 .
       V roku 1951 ju prevzal do vlastníctva štát a využívala sa ako skladisko odevov a na cirkevné úèely slúžila 
len modlitebòa v bývalej miestnosti kancelára (Bethamidraš). V tomto období došlo k závažnému statickému 

4narušeniu objektu .
      K ïalšej obnove došlo v rokoch 1974 - 1984. Cie¾om tejto obnovy bola komplexná revitalizácia, ktorá 
mala zabezpeèi� predovšetkým vhodné využitie a udržanie funkènosti objektu bývalej synagógy.                  
V navrhnutom projekte bolo zriadenie rozsiahleho Mestského kultúrno-spoloèenskom centra s divadlom, 
ktorého súèas�ou mali by� aj renesanèné meštianske domy na východnej strane objektu, na Mierovom 
námestí è.3 a 5. Tento nároèný projekt sa napokon nerealizoval, pretože navrhované využitie bolo 
predimenzované.
       Synagóga bola napokon obnovená ako výstavná sieò a na tieto úèely sa využíva dodnes. V roku 1990 bola 
v zadnej èasti objektu opä� obnovená aj malá modlitebòa.

Exteriér
      Fasády sú komponované s dôrazom na èelný severný a boèný západný poh¾ad. Južnou fasádou je napo-
jená na radovú zástavbu a východná je otoèená k úzkemu priechodu v miestach bývalého hradbového múru.
     Prieèelie synagógy (severné) má charakter dvojvežovej fasády. Hlavný vstup je situovaný centrálne, 
medzi dvomi boènými rizalitmi v polkruhovej nike, ktorá dosadá na združené ståpiky. Niku po obvode lemuje 

1
In Memoriam, Trenèín 1942-1945. Židovská náboženská obec a SRP v Trenèíne, str.32

2
Stavebné plány z apríla a mája roku 1912 sú dnes uložené v Štátnom okresnom archíve v Trenèíne.

3
In Memoriam, Trenèín 1942-1945. Židovská náboženská obec a SRP v Trenèíne, str.3

4
 www.wikipedia.sk



motív meandra. Nad tým je na fasáde štvorica pravouhlých okien a ukonèujúci trojuholníkový štít
so zvlnením a  vo vrchole s tabu¾ami Desatora. Vstup do objektu lemujú pilastre so štylizovanými hlavicami 
s motívom palmového listu. Po bokoch vstupu sú okenné otvory v tvare kruhového segmentu. V rizalitoch 
vytvárajúcich dojem veží, sú v prvom nadzemnom podlaží situované boèné vstupy. Po bokoch majú tenké 
ståpiky s kuže¾ovou palmetovou hlavicou vo výške supraporty, nad ktorou je ešte dekoratívny pyramídový 
motív. V zalamovanej korunnej rímse sa uplatòuje motív vajcovca. Tieto rizality sú zastrešené kalotom. 
V nárožiach èelnej fasády, medzi rizalitmi prieèelia a vežami sú vsunuté malé kubické priestory s kútovou 
strechou. Za štítovým prieèelím sa v poh¾ade uplatòuje kupola ústredného priestoru na nízkom tambure. 
Tambur je po celom obvode èlenený polkruhovo ukonèenými oknami striedajúcimi sa s poloståpikmi             
s jednoduchou valcovou hlavicou. Poloståpiky nesú preklad s polvalcovým prierezom dekorovaný v omietke 
vystupujúcim stupòovitým motívom. Okná majú trojdielnu, vodorovne èlenenú výplò. 
       Rovnaké zoskupenie hmôt a dekorácia ako má hlavná fasáda sa uplatòuje aj na boènej západnej fasáde. 
Tu je ale miesto vstupného portálu pred základnú plochu fasády vsunutá otvorená arkádová chodba
s lomenými arkádovými oblúkmi na ståpoch. Ich hlavice v tvare obráteného ihlanu majú na èelnej strane 
kruhové terèíky. V úrovni ståpov je umiestnené ozdobné mrežové zábradlie. Arkádová chodba je zaklenutá 
krížovými klenbami s medziklenbovými pásmi. Sú v nej do fasádového múru prelomené trojosové združené 
lomené okná èlenené piliermi s poloståpikmi. Takto èlenené okná ohranièuje ešte záklenok tvaru lomeného 
oblúka. Medzi 6 pravouhlými oknami nad arkádovou chodbou sa uplatòujú ståpy so zjednodušenou 
valcovitou hlavicou. Nárožné veže tejto fasády- schodiská, riešené rovnako ako rizality hlavného prieèelia, 
sú zastrešené kupolami. K západnej fasáde sa v južnej èasti napája arkádový úsek múru vytvárajúci vstupnú 
bránu do nádvoria modlitebne za záverom synagógy. Má tri priechody, z ktorých stredný je prevýšený a tvorí 
vstup do nádvoria. Lomené archivolty priechodov sú nesené piliermi s predstavenými ståpikmi. Korunná 
rímsa je dvakrát stupòovito prevýšená, dekorovaná motívom vajcovcom. Súèas�ou je v priechodoch 
ozdobné mrežové zábradlie. 
     Východná fasáda synagógy je orientovaná do dvorových priestorov susediacich meštianskych domov 
Hviezdoslavovho námestia. Jej charakter je preto zjednodušený bez dekoratívnych motívov. Uplatòuje sa len 
hmotové èlenenie zhruba totožné s èlenením západnej boènej fasády, no bez arkádovej chodby, ïalšej južnej 
veže a bez bosáže. 
      Modlitebòa má samostatný vstup zo západnej strany, ktorý tvorí trojosová ståpová predsieò. V boèných 
osiach má dve polia krížovej klenby s medziklenbovými pásmi, v strednej osi s po¾om zaklenutým kupolou. 
Táto predsieò je vzh¾adom totožná s boènou arkádovou chodbou centrálneho priestoru. Fabiónová 
podstrešná rímsa predsiene je dekorovaná poloblúkovými výstupkami a nad spodným okrajom vlnovkou 
vystupujúcou z omietky. Modlitebòou sa synagóga z južnej strany plynulo napája na mestskú zástavbu. 

Interiér
      Základom je centrálny priestor so štvorcovým pôdorysom preklenutý mohutnou kupolou na tambure a 
pendantívoch. Kupola je železobetónová. Do tohto priestoru sú z troch strán, vstupnej a dvoch boèných, 
vstavané stupòovité empory – ezrat našim. Nad každou emporou, rovnako ako nad záverom, sa klenú pásy 
valenej klenby, èím vzniká motív byzantinizujúcej schémy gréckeho kríža.  Stupòovité empory v centrálnom 
priestore nesú betónové trámové konštrukcie na pilieroch. Empory majú tumbový parapet. Prístup je 
umožnený toèitými schodiskami umiestnenými do trojice nárožných veží. Schody sú z umelého kameòa- 
terazza, majú kovové zábradlia s dreveným madlom, na podestách a podlahách empor je liate terazzo. 
Empory osvet¾ujú obdåžnikové okná so sklenenými výplòami vodorovne èlenenými na 5 polí, len okná        
vo východnom múre sú delené na tri polia (v horných dvoch sú zachované pôvodné vitráže). Priestor          
pod boènými emporami osvet¾ujú trojosové združené okná ukonèené lomenými oblúkmi a so stredovými 
piliermi a poloståpikmi. Združuje ich záklenok v tvare lomeného oblúka. Každé je vodorovne èlenené na tri 
výplne. Okná sú kovové, zasklené èírym sklom. Na tento centrálny priestor sa v pozdåžnej osi napája 
trojloïová predsieò s hlavným vstupom vtiahnutá pod ve¾kú emporu a za záverom obdåžniková prístavba 
miestnosti pre kancelára, ktorá dnes slúži ako modlitebòa. 
      Predsieò hlavného vstupu je zaklenutá prieène valenou klenbou s lunetovou výseèou. V južnej stene sa 
nachádzajú tri zamurované vstupy do centrálneho priestoru. Boèné lode predsiene s priechodmi                   
do centrálneho priestoru sú zaklenuté jedným po¾om krížovej klenby. K týmto boèným lodiam sa napájajú 
menšie priechodné priestory s krížovými klenbami, ktoré sú boènými vstupmi do objektu. Klenby sú 
rabitzové zavesené �ahadlami na železobetónových nosníkoch. Záverová èas� centrálneho priestoru je 
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ukonèená priamo v stredovej osi s plytkou pravouhlou aronovou nikou, pôvodne uzatvárate¾nou. Ved¾a nej
sú zamurované 2 priechody do modlitebne. Nad òou je na ïalšom  podlaží situovaná emporová nika- chór  
s murovaným parapetom zaklenutý konchou. V hlavnej sále, pred aron-ha kodeš sa nachádza vyvýšené 
pódium- bima  v strede s polkruhovou vybiehajúcou èas�ou pre kazate¾a.
    Za záverom sa k synagóge pripája obdåžniková prístavba, pôvodne Bethamidraš- dnes modlitebòa, 
zaklenutá korýtkovou klenbou vo vrchole s presklenným svetlíkom v tvare oválu a 6-cipou hviezdou s modro 
žltou sklenenou výplòou. Zo západnej strany má samostatný vstup pred ktorým je ståpová predsieò. Vstupné 
dvere sú drevené s viactabu¾kovou sklenou výplòou osadené v záklenku lomeného oblúka. Po stranách 
vstupu interiér presvet¾ujú dve pravouhlé okná ukonèené lomeným oblúkom. Drevené okná sú èlenené 
prieènikom a stojkou, prièom spodné okenné krídla majú šes�tabu¾kovú sklenenú výplò a vrchné 
štvortabu¾kovú. 

     Dvere v interiéri synagógy sú drevené. Na schodiskách sú plné, v predsieòach sú kyvadlové presklené  
delené vodorovnými prieènikmi na 4 polia.    

                                                                                                    
Závereèné zhodnotenie

      Trenèianska synagóga predstavuje kvalitnú novorománsku architektúru zo zaèiatku 20.storoèia. Možno 
ju považova� za vyvrcholenie tradicionalizmu v modernistickom duchu. Je charakteristickou stavbou svojho 
druhu, zavádzajúcou do typológie kultových stavieb svojej doby osobité formy- pôdorysné aj dekoratívne. 
Nadväzuje na zvyklosti stredoeurópskeho stavite¾stva do ktorého vnáša vzory z orientálnych a byzantských 
stavieb. Byzantské je rozloženie hmôt (základný tvar pôdorysu s kupolou na pendantívoch s polkruhovými 
oblúkmi). Byzantinizujúce vplyvy sa tu miešajú a spájajú s postsecesnou ornamentikou a štylizáciou (mreže 
schodiska, dvere, okná, luster v hlavnej sále, zberaèe vody na fasádach) pripomínajúcu viedenskú secesiu.    
Aj stavebné detaily v byzantinizujúcom duchu  majú modernistickú štylizáciu (arkády na boènej fasáde 
evokujú historickú formu, ale ich spracovanie v detaile je štylizované). Zo spomenutých orientálnych 
vplyvov môžeme identifikova� vo¾nú inšpiráciu egyptskou architektúrou (detail vstupného portálu                
s palmetovo-papyrusovou hlavicou), maorskými prvkami (arkádová chodba a boèná ståpová predsieò) ako aj 
odkazmi     na orientálne stavby (združené okná boèných fasád na prízemí, ktoré pripomínajú aj európsky 
stredovek). Synagógu postavili s využitím modernej technológie železobetónových konštrukcií, ktoré sú 
èiastoène použité aj ako samostatné prvky- prievlaková železobetónová konštrukcia s nosnými betónovými 
ståpmi pri tribúnach, riešenie stropov a klenieb s použitím železnej sie�oviny zavesenej �ahadlami                
na železobetónovej konštrukcii. Všetko je realizované s cie¾om evokova� historizujúci výraz stavby. 

     Interiér synagógy, najmä jej centrálny priestor, pôsobí monumentálne. Rovnako monumentálna je aj 
maliarska výzdoba. Striedajú sa tu ve¾ké plochy s geometrickým ornamentom nama¾ovaným v klenbových 
poliach s ve¾kými monochrómnymi farebnými plochami stien. Samotná farebnos� je založená na použití 
kontrastných tónov- modré plochy stien v hlavnej sále sú v kontraste s oranžovými plochami stien                  
v schodiskách doplnené zelenými terèíkmi èierneho zábradlia, alebo tmavošedý náter na krížových klenbách 
predsiení ktoré sú olinkované èervenými linkami, alebo modré plochy stien hlavnej sály  doplnené èerveným 
ostením združených okien na 1.np. Farebná výzdoba interiéru je viac dekoratívna a symbolická než 
výzdobná. Je realizovaná viac- menej remeselne bez umeleckých ambícií, v duchu postsecesného 
modernizmu. Ten cíti� najmä na výzdobe parapetov empor a aron-ha kodeš, kde je  èierny lineárny ornament 
nama¾ovaný na zlatistom pozadí.  Aj keï ma¾ba pôsobí dekoratívne nestráca na funkènosti. Tá sa prejavuje 
v aplikácií soklov a olejových náterov v najviac inkriminovaných miestach v predsieòach a okopových 
èastiach stien. 
      Zo zariadenia interiéru sa zachovali len lavice (toho èasu uložené v modlitebni) a luster v hlavnej sále. 
Pôvodný mobiliár poznáme len z dobových fotografií. Možno konštatova�, že zariadenie bolo predovšetkým 
funkèné, zodpovedajúce dobovým kultovým požiadavkám. Aj tu prevládala vysoká remeselná úroveò       
nad umeleckou. 

Použitá literatúra:
Architektúra a urbanizmus. roèník XXXVIII, 2004, èíslo 3-4, strana 107-114
Barkány, E.: Židovské pamiatky na Slovensku. 1963, Archív Pamiatkového úradu v Bratislave
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Katedra dejín architektúry, FASTU: Sakrálna architektúra na Slovensku. Bratislava, 1992, strana 65 – 73   
Lukáèová, E. a kol: Sakrálna architektúra na Slovensku. Komárno. 1996, strana 159
Oriško, Š.- Pachanská, K.: Pamiatkový výskum- Trenèín synagóga, Projektový ústav kultúry Bratislava- stredisko PS2, 
1983
popis objektu z ÚZPF SR (spracovala Kalinová, Balážová)
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3.2.2. ARCHÍVNY VÝSKUM
 

     V  archívnom  výskume sme sa zamerali na získanie archívnych materiálov- fotografií a dokumentov, 
ktoré by priniesli informácie o primárnych konštrukciách, výzdobách a sekundárnych opravách. 

       Podarilo sa nám získa�:
-  stavebné projekty synagógy z roku 1912,  uložené v Štátnom okresnom archíve v Trenèíne 
   (formát A3, 3 listy).

-  brožúru In Memoriam, Trenèín 1942-1945. Židovská náboženská obec a SRP v Trenèíne
vydanú na pamiatku umuèených a padlých trenèianskych Židov z príležitosti znovuvysviacky kostola a 
odhalenia pamätných tabú¾.  
   Brožúra obsahuje príhovory predstavite¾ov náboženskej obce a štátnych organizácií a fotografie 
zo slávnosti. Dozvedáme sa:
-  dátum znovu vysviacky kostola 27. júna 1948.
-  dozvedáme sa, že kostol bol reštaurovaný, nedozvedáme sa však o rozsahu reštaurovania
-  na fotografiách je vidie� typ a umiestnenie pôvodných svietidiel
     O rozsahu reštaurovania a stavebných úpravách získavame informácie len z 11 fotografií exteriéru a 
interiéru z priebehu slávnosti.

-  Oriško, Š.- Pachanská, K.: Pamiatkový výskum- Trenèín synagóga, Projektový ústav kultúry
   Bratislava- stredisko PS2, 1983.Archív KPÚ stredisko Trenèín, sign. R325 obsahuje:
-  základné údaje
-  charakteristiku a popis súèasného stavu pamiatky
-  popis a vyhodnotenie sond
-  historický vývin pamiatky
-  periodizácia vývinu pamiatky
-  návrh pamiatkovej obnovy 
-  fotografickú dokumentáciu
       Napriek údaju v obsahu dokument neobsahuje ani jednu sondu (sondáž nebola realizovaná ), neobsahuje 
ani technický popis stavu pamiatky pred obnovou. Vo výskume je popísaný návrh obnovy jednotlivých 
prvkov. O rozsahu obnovy získavame informácie len z 29 fotografií.

-  Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Fyzikálno chemický rozbor omietok 
z fasády synagógy v Trenèíne,Bratislava- hard, 1981. Archív KPÚ stredisko Trenèín
    obsahuje kompletný rozbor omietok fasády

-  3 fotografie z archívu trenèianskeho múzea v Trenèíne 
- kolorovaná fotografia z knihy Borsky,M.: Synagogue Architecture in Slovakia: A Memorial 
Landscape of a Lost Community, University Heidelberg, 2005, obrazová príloha foto è.161
fotografie zachytávajú primárnu výzdobu interiéru synagógy a pôvodný inventár. 
     
    Informácie získané archívnym výskumom boli podkladom k realizovaniu ïalších výskumov. 
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Zoznam archívnych fotografií

foto è.1          Oriško, Š.- Pachanská, K.: Pamiatkový výskum- Trenèín synagóga, Projektový ústav kultúry  
                 Bratislava- stredisko PS2, 1983, fotografická dokumentácia foto è.2

foto è.2          archív Trenèianskeho múzea v Trenèíne, foto R. Michalec, 50.roky 20.storoèia, è.neg. 50 758,  
                      neg. 6x6
foto è.3         In Memoriam, Trenèín 1942-1945. Židovská náboženská obec a SRP  v Trenèíne, foto z pre-   
                     balu
foto è.4-7      Oriško, Š.- Pachanská, K.: Pamiatkový výskum- Trenèín synagóga, Projektový ú stav  kultúry    
                     Bratislava- stredisko PS2, 1983, fotografická dokumentácia foto è.4,5,9,10
foto è.8,9      In Memoriam, Trenèín 1942-1945. Židovská náboženská obec a SRP  v Trenèíne,str.7
foto è.10-20 Oriško, Š.- Pachanská, K.: Pamiatkový výskum- Trenèín synagóga, Projektový ústav kultúry   
                     Bratislava- stredisko PS2, 1983, fotografická dokumentácia foto è.16,30, 18,21,20,22,23,26,27,
                      28
foto è.21        f  oto obrazu od maliara Muszkalaya (olej na preglejke,64x80cm), archív Trenèianského múzea 
                      v Trenèíne, è. inv.H163,1 è.neg.24601
foto è.22        Borsky M.:Synagogue Architecture in Slovakia:A Memorial Landscape of a Lost Community,
                      University Heidelberg, 2005, obrazová príloha foto è.161



Foto è.1
Poh¾ad na hlavné prieèelie. Fotografia poh¾adnice zachytáva pôvodný vzh¾ad synagógy. Synagóga je postavená         
na mierne sa zvažujúcom teréne. Pozemok je ohradený múrikom so ståpikmi vytvárajúcich medzipolia, v ktorých sú 
vsadené kovové mreže. V kvádrovaní je vidie� striedanie tmavších a svetlejších kvádrov. Sedlové èasti striech sú 
pokryté pálenou škríd¾ou, kupoly plechom. Na vrchole kupoly hlavnej sály sa týèi židovská hviezda. Okná tamburu sú 
delené zvislými a vodorovnými prieènikmi na 16 okenných polí. Vo vrchole hlavného prieèelia vidno ve¾ké Mojžišove 
tabule, v supraporte dverí sú reliéfy 7- ramenných svietnikov.

archívny výskum

16



Foto è. 2  z  50. rokov 20.storoèia. 
Poh¾ad na hlavné prieèelie. Fotografia zachytáva vzh¾ad synagógy pravdepodobne po jej reštaurovaní v 50.rokoch 
20.storoèia. Zmeny vidno na oknách tamburu, ktoré sú delené už len vodorovnými prieènikmi na 3 polia. Mojžišove 
tabule majú zmenený tvar a v ich strede sú vsadené menšie Mojžišove tabule zo svetlého kameòa. Na supraportách 
boèných dverí chýbajú reliéfy židovských svietnikov.
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Foto è.3  z  roku 1948 zo slávnosti  po reštaurovaní a znovu vysvätení synagógy.
Poh¾ad na boèné prieèelie. Najväèšia zmena je vidite¾ná na Mojžišových tabuliach, ktoré sú upravené rovnako ako      
na hlavnom prieèelí. Na hlavnej kopule sa stále týèi židovská hviezda. Aj strecha nad arkádou je stále pokrytá 
škrid¾ovou strechou.
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Foto è.4  z roku 1980 po/poèas rekonštrukcie a funkènej zmene na galériu.
Poh¾ad na hlavné a boèné prieèelie. V tomto období došlo k najväèším zmenám exteriéru synagógy. Z kupoly hlavnej 
sály bola odstránená židovská hviezda. K menším zmenám došlo aj na Mojžišových tabuliach (boli odstránené vežièky 
po bokoch). Najväèšou zmenou bola zmena krytiny. Na šikmých strechách je škrid¾ová krytina vymenená za medený 
plech. Vstupy hlavného prieèelia majú ešte pôvodné dverné výplne. 
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Foto è. 5 z roku 1980 poèas rekonštrukcie synagógy.
Pôvodné dvere hlavného vstupu. Súèasné dvere sú ich kópiou (pôvodné majú 3 pánty a súèasné  4 pánty). 

Foto è. 6 z roku 1980 poèas rekonštrukcii synagógy.
Pôvodné dvere boèného vstupu/boèných vstupov. Sú identické s dverami vstupov do schodiskových priestorov. 
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Foto è.7  z roku 1980.
Arkádová chodba poèas rekonštrukcie synagógy. 

Foto è.8 z roku 1980. 
Rekonštrukcia (odstraòovanie) schodiska do miestnosti kancelára. Pôvodné 
schodisko bolo odstránené a bolo vybetónované nové.
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svietidlá

svietidlo

Foto è.9  z  roku 1948  po reštaurovaní interiéru a znovu vysvätení synagógy. 
Poh¾ad na svätyòu s novou výma¾bou interiéru. Steny svätyne a chóru sú natreté svetlejším náterom. Na stenách          
po boku aron-ha kodeš pribudli 4. židovské hviezdy. Lemovanie okolo chóru je zatreté. Hviezdy v konche chóru ostali 
zachované, bola pretretá len plocha okolo nich. Výzdoba parapetu chóru a aron-ha kodeš nebola prema¾ovaná.  Vidno 
aj pôvodné svietidlá s gu¾ovými krytmi. 

archívny výskum
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svietidlá
svietidlá

Foto è.10  z  roku 1948  po reštaurovaní interiéru. 
Poh¾ad do svätyne z ve¾kej empory. Vidíme pôvodnú mriežku na parapetoch. Nová výma¾ba je doplnená hviezdami 
na pendantívoch. Na zaslepených podstavcoch v rohoch svätyne vidie� iluzívne svietniky. Vidno aj nové èlenenie 
okien v tambure a nové okná na emporách s fragmentmi pôvodných vitráží. Medzi oknami a nad dverami                
na schodisko vidno svietidlá s gu¾ovými krytmi.

Foto è.11 z roku 1980  poèas reštaurovania interiéru so zachovanou 
výma¾bou na zaslepenom podstavci (7- ramenným svietnikom).

archívny výskum 
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Foto è.12  z  roku 1980 poèas reštaurovania interiéru.
Poh¾ad na svätyòu a východnú stenu hlavnej sály (otoèená orientácia fotografie). Na fotografii vidno drevenú 
konštrukciu striech nad portikusmi pravdepodobne s novým podbitím doskami pod medený plech. Východná  boèná 
stena svätyne je silne zateèená zo strechy, èo bolo zrejme dôvodom nového zastrešenia. Na drevenom krove               
nad svätyòou vidno oce¾ové �ahadlá na zavesenie stropu z rabitzovej rohože (na krove nad boènou emporou už �ahadlá 
nie sú). Na zaslepenom podstavci v rohu svätyne vidno jeho konštrukciu- železnú rohož (rabitz, ktorá plynulo 
prechádza zo stien na strop. Na základe týchto nálezov môžme konštatova�, že stropy nad emporami boli rabitzové- 
omietka so železnou sie�ovinou zavesená �ahadlami na drevených krovoch. Svedèí o tom aj hustota zachovaných 
�ahadiel na krove nad svätyòou.

archívny výskum
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Foto è.13  z  roku 1980  poèas reštaurovania interiéru .
Poh¾ad na svätyòu. Maliarska výma¾ba je z obdobia reštaurovania synagógy v roku 1948. Výzdoba parapetu chóru a 
stien okolo aron-ha kodeš a zábradlia bimy sú pôvodné. Zábradlie a èelná strana vyvýšenej podlahy bimy sú zdobené 
iluzívnou mramorážou. Vidno aj dvere aron-ha kodeš a boèné vstupy do miestnosti kancelára  s pôvodnými dverami.

archívny výskum 
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Foto è.14 a 15 z  roku 1980  poèas reštaurovania interiéru. 
Poh¾ad na západnú a ve¾kú emporu. Valené klenby nad emporami sú už opravené a omietnuté. Nátery na stenách sú 
oškrabané. Vidie� aj ma¾ovaný sokel pri podlahe hlavnej sály a ma¾ované ståpy v rohoch. V boènej stene vidno niky 
s policami pre odloženie knižiek.

archívny výskum
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Foto è.16  z  roku 1980  poèas reštaurovania interiéru. 
Poh¾ad na ve¾kú emporu. Vidno 5 vstupov do hlavnej sály aj s dverami. Trojica stredných dverí bola poèas tejto 
rekonštrukcie zamurovaná.

Foto è.17  z  roku 1980  poèas reštaurovania interiéru. 
Dvere z hlavnej sály do boènej predsiene. Sú delené vodorovnými a zvislými prieènikmi na menšie štvorcové polia.   
Pri rekonštrukcii boli prieèniky odrezané a dvere ostali delené len 3. vodorovnými prieènikmi. V dolnej èasti  vidie�  
okopové plechy, ktoré  tam  dnes už chýbajú.

archívny výskum 
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Foto è.18 a 19 z  roku 1980  poèas reštaurovania 
miestnosti kancelára- modlitebne. Výma¾ba je 
z obdobia  rekonštrukcie v r. 1948.

Foto è.20 z roku 1980 poèas reštaurovania 
miestnosti kancelára- modlitebne.
Poh¾ad na pôvodné interiérové dvere. Tento typ dverí 
sa nachádzal v celom interiéri synagógy.                  
Pri rekonštrukcii v 80.rokoch 20.storoèia boli  
nahradené jednoduchými plnými dverami s hnedým 
náterom (súèasné dvere).

archívny výskum
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Foto è.21
Fotogra f i a  o le joma¾by  na  p reg le jke  
od maliara Muszkalaya. Obraz je od r. 1949 
majetkom Trenèianskeho múzea. Zachytáva 
pôvodnú výzdobu interiér synagógy. Obraz 
rozširuje našu znalos�  primárnej výma¾by najmä 
o výma¾bu  na tambure a pendantívoch.             
Na ma¾be vidno aj pôvodné èlenenie okien 
tamburu, ukonèenie valených klenieb               
nad dverami z/na schodiska. Vidno aj typ 
pôvodných svietidiel ako aj usporiadanie 
drevených lavíc. Na ma¾be vidno  výzdobu 
polooblúkových ståpov v rohoch hlavnej sály. 
Ståpy sú zdobené iluzívnou mramorážou               
s èerveným prstencom  v strede  a pri podlahe. 

archívny výskum 
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Foto è.22
Kolorovaná fotografia z knihy Synagogue 
Architekture in Slovakia dopåòa naše poznanie
 o vitrážach okien empory, boèných stien hlavnej 
sály a výzdobu parapetov galérií. Výzdoba však 
nie je èitate¾ná.



archívny výskum
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archívny výskum 

33





Stavebné plány z roku 1912, Štátny okresný archív v Trenèíne.
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Stavebné plány z roku 1912, Štátny okresný archív v Trenèíne.
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Stavebné plány z roku 1912, Štátny okresný archív v Trenèíne.

3
9



 3.2. Nedeštruktívne metódy výskumu
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3.2.3. OPTICKO- VIZUÁLNE POZOROVANIE PRI ROZPTÝLENOM
A RAZANTNOM BOÈNOM OSVETLENÍ  

       Vizuálny (obhliadkový) výskum sa realizoval podrobnou obhliadkou a zameral sa hlavne na zistenie:
-  základných technických údajov o jednotlivých architektonických prvkoch a èastiach výzdoby
-  technického stavu jednotlivých prvkov pred reštaurovaním
-  povrchových úprav, stavu a rozsahu zachovania pôvodných vrstiev
-  sekundárnych zásahov a ich charakteristiky
-  možnosti reštaurovania a prezentácie originálu, resp. v prípade nutnosti ponechania a uplatnenia sekun-
dárnych zásahov.

       Tento primárny priesku umožnil získa� základné informácie a poznatky o skúmaných prvkoch, 
predovšetkým o príèinách a rozsahu ich poškodenia, ako aj o rozsahu a kvalite sekundárnych zásahov.



3.3. Deštruktívne metódy výskumu
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3.3.1. FYZIKÁLNO CHEMICKÝ VÝSKUM

    Vzh¾adom na existenciu rozboru omietok z fasády z roku 1981, ktorý v dostatoènej miere identifi-
kuje zloženie omietkových vrstiev nový výskum nebol realizovaný. Výskum je priložený v èasti Archívny 
výskum.



 3.3. Deštruktívne metódy výskumu

42

3.3.2. SONDÁŽNY  VÝSKUM A STRATIGRAFIA

       Sondážny výskum bol zameraný na:
-  zistenie stavu hmôt a konštrukcií, rozsahu a príèin poškodení     
-  identifikovanie technologickej výstavby- materiálového zloženia a použitých technológií
-   identifikovanie primárnych výzdob  a zhodnotenie ich technického stavu 
-  zistenie rozsahu zachovania primárnych vrstiev
-  zistenie rozsahu a kvality sekundárnych zásahov 

        Oznaèenie sond: E32-sondy v exteriéri, I32- sondy v interiéri    

        Písmená oznaèujú druhy vrstiev : M -  murivo  
                                                             O -  omietková vrstva  
                                                             N -  farebná vrstva, nátery
        Èísla I,II,III... oznaèujú chronologické poradie vývojových etáp- vrstiev    
        Èísla 1,2,3..... oznaèujú poradie farebných vrstiev, náterov  

    Celkovo bolo realizovaných 107 sond. Na základe zistených poznatkov bola navrhnutá nasledovná 
stratigrafia vrstiev:

dvojvrstvová omietka z ktorej sú vytvorené povrchy stien a 
odliatky ornamentálnej výzdoby :
-spodná vrstva  vápennocementová omietka 
-vrchná vrstva  ve¾mi tvrdá vápennocementová omietka sivého 

OI exteriér 

OI interiér jednovrstvová vápennocementová omietka svetlosivého sfarbe- 
nia v celkovej hrúbke do 2cm, stredne tvrdá.

 a

podkladový náter:
- biely podkladový náter alebo 
- svetloružový podkladový náter identifikovaný na chóre,                                                                     
  miestnostiach pri chóre, schodiskách            

primárna výma¾ba interiéru  b

 c

 d

okrový podkladový náter pod metalové zlátenie

 metalové zlátenie 

N1

  I. Etapa -1921

 vápennocementová omietka svetlohnedého sfarbenia s rovným                                                                                                        
 hladkým povrchom.

svetlomodrý náter stien a ružovkastý náter valených  klenieb   

                                                                                                                                    
OII

N2

 
II. Etapa -1948 

  

  III. Etapa                                     
    80.roky 20.storoèia 

                                                                                                                                    
OIII

N3

vápennocementová omietka svetlosivého sfarbenia s rov-
ným hladkým povrchom

exteriér-svetlosivý disperzný náter Dikoplast,
               hnedoèervený náter dverí
interiér- biely náter  stien,
               tmavohnedý náter dverí a okien  

  IV. Etapa
od 80.rokov 20.storoèia N4 interiér- biele nátery  stien



3.3.3. Výskum exteriéru

3.3.3.1 DEŠTRUKTÍVNE METÓDY VÝSKUMU- SONDÁŽNY VÝSKUM

GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE REALIZOVANÝCH SOND

E4

E2 E3

E1
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GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE REALIZOVANÝCH SOND

E6 E5

E8
E10

E7
E11

E12E13

sondážny výskum
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E9



Sonda E1 

OI

N3

E1

45

sondážny výskum

E2

E3



Sonda E3 

Sonda E2 

OI

N3

N3 OI
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sondážny výskum

Sonda E1-na ornamente na drieku pilastra 
hlavného vstupu.

Rozmery:2x6cm(vxš)

Sonda E2- na palmetovej hlavici  pilastra hlavného 
vstupu.

Rozmery:2x7cm(vxš)

Sonda E3- na meandrovom lemu poloblúkovej 
niky hlavného portálu.

Rozmery:7x12cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N3
Sondy realizované za úèelom identifikovania 
primárnych vrstiev. Ornamenty sú odliatkami             
v tvrdej sivej pravdepodobne cementovej hmote a 
majú štruktúrovaný povrch. Sekundárne sú pretreté 
sivým disperzným náterom N3 (Dikoplast), ktorý je 
dobre pri¾nutý na primárnej vrstve. Jeho odstránenie 
bolo realizované mechanicky. Týmto spôsobom  
dochádza k miernemu porušeniu primárneho  
povrchu. 



Sonda E4 

N3

OIOI

E4
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sondážny výskum

Sonda E4- na kvádrovaní východnej steny 
východného rizalitu.

Rozmery:6x12cm a 4x8cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N3
Sondy realizované za úèelom zistenia spôsobu 
odstránenia sekundárneho disperzného náteru 
Dikoplast. Náter bol odstraòovaný kombináciou 
chemického a tlakového èistenia. Možno 
konštatova�, že týmto èistením nedochádza              
k porušeniu štruktúrovaného povrchu omietky a 
disperzný náter je odstránite¾ný takmer úplne. 



Sonda E5 

OI

N3

E5

48

sondážny výskum

Sonda E5- na rímse arkád boènej fasády. 

Rozmery:3x9cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N3
Sonda realizovaná za úèelom identifikovania  
primárnych vrstiev. Ornament  je odliatkom  zo sivej 
cementovej hmoty a má štruktúrovaný povrch. 
Skúmaná èas� je  sekundárne pretretá svetlosivým 
disperzným náterom, ktorý je k primárnej omietke 
silne pri¾nutý. Jeho odstránenie je namáhavé a 
mechanickým èistením dochádza k miernemu 
porušeniu primárneho povrchu.



Sonda E6 

OI

OI

N3

E6

Sonda E6- v supraporte južného vstupu do schodiskového priestoru.

Rozmery:2x6cm a 2x4cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N3
Sondy realizované na základnej aj priestorovej èasti reliéfu za úèelom identifikovania primárnych vrstiev. 
Reliéf je odliatok zo sivej ve¾mi tvrdej pravdepodobne cementovej hmoty so štruktúrovaným povrchom.      
Je sekundárne pretretý svetlosivým disperzným náterom, ktorý je dobre pri¾nutý na primárnej vrstve. Jeho 
odstránenie bolo realizované mechanicky- skalpelom. Náter je odstránite¾ný takmer úplne, no dochádza 
k miernemu porušeniu  povrchu.

49

sondážny výskum



Sonda E7 

OI

N3

E7

50

sondážny výskum

Sonda E7- na rímse 

Rozmery:2x29cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N3
Sonda  realizovaná za úèelom identifikovania primárnych vrstiev. Aj tu sa potvrdila sivá ve¾mi tvrdá hmota 
ornamentu, ktorý je odliatkom. Skúmaná èas� fasády je sekundárne pretretá svetlosivým disperzným 
náterom. Jeho odstránenie bolo realizované mechanicky- skalpelom. Náter je odstránite¾ný takmer úplne, no 
dochádza k miernemu porušeniu primárneho povrchu odliatku.

arkádového múru vstupnej brány do nádvoria modlitebne. 



Sonda E8 

N3

N1OI

E8

Sonda E8- na poloståpiku vstupného otvoru          
do južného schodiskového priestoru.

Rozmery:3x9cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N3
Sonda realizovaná za úèelom identifikovania 
primárnych vrstiev. Primárnou omietkovou vrstvou 
je omietka sivého sfarbenia so štruktúrovaným 
povrchom. Sondou sme neidentifikovali èi sú 
poloståpiky �ahané priamo na fasáde alebo sú 
odliatkom. V okolí sondy do výšky cca 150cm 
identifikujeme deštrukciu omietky spôsobenú 
vzlínanou vlhkos�ou. Vidite¾né sú jemné 
horizontálne praskliny a rozpad omietkovej vrstvy     
v dôsledku sekundárneho  pretretia nepriedušným 
náterom. 

51

sondážny výskum



Sonda E9 

OI

N3

E9
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sondážny výskum

OIII

Sonda E9- na krížovej klenbe arkádovej chodby 
boèného prieèelia.

Rozmery:6x15cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,OIII,N3
Sonda realizovaná za úèelom identifikovania 
primárnych vrstiev. Pod sivým sekundárnym  
náterom sme ako primárnu omietku identifikovali 
tvrdú omietku sivého sfarbenia so štruktúrovaným 
povrchom. Omietka je preomietnutá ve¾mi tenkou 
vrstvou omietky s hladkým povrchom z 80.rokov 
20.storoèia. Jej odstránenie bolo realizované 
mechanicky. Omietka je tvrdá, dobre pri¾nutá. Pri jej 
odstraòovaní dochádza k miernemu porušeniu 
povrchu primárnej omietky.

 



Sonda E10 

E10

E12

E11

OI

OIII

OI

OI

N3

Sonda E10- na združenom ostení 3.okenného 
otvoru  prechádzajúcu na kvádrovanie steny.

Rozmery:5x49cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,OIII,N3
Sonda realizovaná za úèelom identifikovania 
primárnych vrstiev. Sonda bola realizovaná 
mechanickým spôsobom. Ako primárnu výzdobu 
sme ident i f ikoval i  s ivú hmotu omietky                           
so štruktúrovaným povrchom sekundárne pretretú 
svetlosivým disperzným náterom. V nábehu klenby 
identifikujeme sekundárnu opravu omietkou
z 80. rokov 20. storoèia.
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sondážny výskum



Sonda E11 

Sonda E12 

N3

OI

N3

OI
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sondážny výskum

Sonda E11- na hlavici medziokenného poloståpu.

Rozmery:4x3cm(vxš)

Sonda E12- v dolnej èasti združeného ostenia 
3.okenného otvoru. 

Rozmery:4x3cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,OIII,N3
Sondy realizované za úèelom identifikovania 
primárnych vrstiev. V sondách bola identifikovaná 
rovnaká nálezová situácia ako v ostatných sondách 
na okennom otvore.



Sonda E13 

OI

N3

E13

Sonda E13- na drieku medziokenného poloståpu 
2.okenného otvoru.

Rozmery:4x36cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N3
Sonda realizovaná za úèelom identifikovania 
primárnych vrstiev. Rovnako ako v ostatných èastiach 
fasády aj tu sme identifikovali sivú hmotu omietky        
s jemne štruktúrovaným povrchom. Omietka je tvrdá 
cementová sekundárne pretretá svetlosivým 
disperzným náterom. Jeho odstránenie bolo 
realizované mechanicky- dochádza k miernemu 
porušeniu primárneho povrchu.
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sondážny výskum



Hlavné prieèelie

Statická prasklina polkruhovej niky hlavného vstupu
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3.3.3. Výskum exteriéru

3.3.3.2. FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA- OMIETKA , ŠTUKO



omietka, štuko

Boèné prieèelie a vstup do modlitebne

Vstupy do schodiskových priestorov
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omietka, štuko

Arkádová chodba boèného prieèelia

Arkádový úsek múru do nádvoria modlitebne
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Deštrukcia omietok hlavného portálu je spôsobená vzlínanou vlhkos�ou a odrazenou vodou. Dochádza k úplnej 
deštrukcii omietok s vidite¾nými výkvetmi vodorozpustných solí. Deštrukciu identifikujeme do výšky 1m.

Deštrukcia odkrýva skladbu  primárnej omietky. Jadro tvorí svetlohnedá vápenocementová omietka, vrchnú vrstvu  
0,5 cm hrubá  tvrdá cementová omietka sfarbená v hmote do siva. Sekundárne ich pretiera tenká vrstvièka disperzného 
náteru Dikoplast.

59

omietka, štuko



Kút pri severozápadnom schodisku. Hromadenie vodnej pary pod nepriedušným sekundárnym náterom spôsobuje  
jeho deštrukciu a rozrušenie povrchu primárnej omietky.

Diagonálna prasklina v omietkovej hmote a rozrušený 
povrch omietky pri okne  kubického priestoru
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omietka, štuko



Kút pri severovýchodnom schodisku. Do výšky 2m sú na povrchu omietok vidite¾né výkvety vodorozpustných solí. 
Silne deštruovaný je najmä sekundárny náter Dikoplastu. Rozrušený je aj povrch vrchnej sivej omietky, ktorá je lokálne 
deštruovaná až na jadrovú omietku.

Sokel fasády schodiska. Hmota sokla sa odde¾uje od plochy fasády. Vidite¾né je aj sfarbenie hrany medenkou                
z  pretekajúcich medených  rýn.
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omietka, štuko



Južné prieèelie- fasády schodísk. V soklovej èasti je vidite¾ná sie� prasklín. Deštrukciu identifikujeme v celom sokli 
boènej fasády.
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omietka, štuko



Hlavný portál. Deštrukcia sekundárneho náteru a primárnej omietky.
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omietka, štuko



Fasáda pod arkádovou chodbou boèného prieèelia. Kumulácia vlhkosti pod nepriedušným náterom spôsobuje jeho 
odlupovanie spolu s vrstvou primárnej omietky a dochádza aj k úplnému rozpadu omietky.

64

omietka, štuko



Severná stena pod arkádami južného prieèelia. Asi 70% plochy steny tvorí rekonštrukcia z opravy v 80.rokoch 
20.storoèia. Sekundárna omietka (OIII) je hladká bez štruktúry.

OIII
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omietka, štuko



Arkádová chodba- sekundárne opravy omietky.Miesto zatekania nad južným schodiskom.

Boèné prieèelie. Deštrukcie omietok v okolí dažïových rýn a zvodov spôsobené ich nefunkènos�ou.

OIII
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omietka, štuko



Reliéfy v supraportách schodísk sú v dobrom stave.
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omietka, štuko



Sekundárne opravy omietky (OIII)

OIII

OIII

Mojžišové tabule vo vrchole hlavného a boèného prieèelia upravené v 50.rokoch 20.storoèia. 
prieèelia je vidie� zvyšky pôvodného kruhového ornamentu.

Pod tabu¾ami boèného 

OIII

68

omietka, štuko



Steny v átriu pred modlitebòou. Deštrukcie omietok spôsobené vzlínanou vlhkos�ou a odrazenou vodou identifikujeme 
do výšky 1,5m.

69

omietka, štuko



Klenby arkádového vstupu pred modlitebòou. Na stene s kvádrovaním vidie� sekundárne opravy primárnej 
omietky v rozsahu cca 80%.

OIII

70

omietka, štuko



Zadný múr  synagógy ohranièujúci pozemok. V súèas- 
nosti je súèas�ou susedného domu.

Deštrukcia ståpov arkádového vstupu do nádvoria 
modlitebne

71

omietka, štuko



Schodisko hlavného prieèelia malo pôvodne 5 stupòov. V súèasnosti je 1.stupeò utopený v teréne. Väèšina stupòov 
je deštruovaná, vrstva terazza je rozpraskaná a odde¾uje sa od jadra.

72

3.3.3. Výskum exteriéru

3.3.3.2. FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA- KAMENNÉ ÈLÁNKY



Deštrukcia krajných stupòoch. Povrch terazza je už zahladený, no  na niektorých stupòoch je ešte vidie� primárnu 
úpravu- drsnú plochu a zaleštenú hranu.

73

kamenné èlánky



Terazzové ståpy arkád boèného prieèelia. Sú v dobrom stave povrchovo zneèistené depozitom.

74

kamenné èlánky



Zneèistenie  ståpov uhlíkovým depozitom. Ten sa usádza najmä v håbkach a 
spôsobuje èierne sfarbenie. 

75

kamenné èlánky

Deštrukcia základu s 
drsná plocha a zaleštená hrana

terazzovou úpravou povrchu. Vidite¾ná primárna úprava- 



76

kamenné èlánky

Podlaha pod arkádami boèného prieèelia 

Základ pod ståpmi arkád s dobre èitate¾nou 
úpravou povrchu terazza
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kamenné èlánky

Schodisko pred modlitebòou. Je z obdobia rekonštrukcie v 80. rokoch 20.storoèia. Pôvodné schodisko
z terazzových stupòov bolo odstránené. Nové schodisko je betónové vydláždené terazzovou dlažbou.



78

kamenné èlánky

Stupeò do južného priestoru schodiska

Stupeò do severozápadného priestoru schodiska. Pôvodne tam boli necelé dva stupne.



79

3.3.3. Výskum exteriéru

3.3.3.2. FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA- DREVENÉ PRVKY

Hlavné vstupné dvere sú kópiou pôvodných dverí s jediným rozdielom, že sú zavesené na 4 pántoch- 
pôvodné mali 3 pánty.



drevené prvky-dvere
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Hlavné vstupné dvere z interiéru



drevené prvky-dvere

81

Spôsob prichytenia zárubne z vnútornej strany- 
priskrutkovaním  do železného profilu uchyteného 
v ostení.

Deštrukcia drevnej hmoty



drevené prvky-dvere

82

Dverové výplne boèných vstupov sú vo¾nou rekonštrukciou tvarovo prispôsobenou hlavným dverám



drevené prvky-dvere

83

Dverová výplò východného boèného vstupu. Pôvodné dvere boli identické s dverami do boèných 
schodiskových priestorov.



drevené prvky-dvere

84

Deštrukcia drevnej hmoty a korózia kovových prvkov

Detaily boèných dverí



drevené prvky-dvere

85

Dvere do severovýchodného schodiskového priestoru. Sú z obdobia rekonštrukcie v 80.rokoch 20.storoèia. 
Pôvodné dvere boli identické s dverami do ostatných schodiskových priestorov.



drevené prvky-dvere

86

Pôvodné dvere do severozápadného schodiskového priestoru 



drevené prvky-dvere

87

Železný rám zasklenia dverí vytvorený zo železných prútov 
spájaných nitovaním

Detail ukonèenia krycej lišty

Deštrukcia drevnej hmoty, korózia okopového plechu



drevené prvky-dvere

88

Pôvodné dvere do južného schodiskového priestoru



drevené prvky-dvere

89

Detail uchytenia mreže- dva ozdobné klince a skrutka 
pod tyèovinou

Korózia okopového plechu



drevené prvky-dvere

90

Drevený rám zasklenia boèného krídla Detail nitovania mreže

Pôvodný samozatvárací mechanizmus

Odtlaèok pôvodného štítku, výzdoba krycej lišty Rozsušenie konštrukèných spojov



drevené prvky-dvere
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Dvere južného schodiska z interiéru



drevené prvky-dvere

92

Pôvodný prídavný zámok z vnútornej strany

Odtlaèok pôvodného štítkuDetail spojenia dverných krídel pásovinou



93

Štvr�kruhové okná hlavného vstupu zo strany interiéru. Okná sú železné, zložené zo železných prútov spájaných 
nitovaním.

Fragment sekundárneho sivého náteru

3.3.3. Výskum exteriéru

3.3.3.2. FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA- KOVOVÉ PRVKY



kovové prvky-okná

94

Okná kubických priestorov z exteriérovej a interiérovej strany



kovové prvky-okná

                                                                           Detaily okien

95



96

kovové prvky-okná

Pôvodné vitráže v oknách východnej empory

Okná západnej galérie sú z obdobia reštaurovania v 50.rokoch 20.storoèia



Pákový otvárací mechanizmus je len na krajných oknách

kovové prvky-okná
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Vitráž z ruène liatych farebných skiel spájaných olovenými páskami

kovové prvky-okná

98



kovové prvky-okná

99

Trojica okien schodiskového priestoru z exteriéru

Okno z interiéru. Otváravé je len okno nad podestou 
schodiska.



kovové prvky-okná

100

Okná majú zachovaný zais�ovací mechanizmus, obrtlík, 
oko na otváranie a pánty

Na exteriérovej strane okien bola identifikovaná 
sekundárna sivá farba



Združené okná 1.np

kovové prvky-okná

101



102

kovové prvky-zábradlia

Mrežové zábradlie arkádovej chodby boèného prieèelia



Detaily zábradlia Ulomený tàò je jediným mechanickým poškodením

103

kovové prvky-zábradlia



104

Zábradlie vstupného múru do nádvoria modlitebne

kovové prvky-zábradlia



105

kovové prvky-zábradlia

Sekundárna historizujúca k¾uèka

Spodné èasti zábradlí sú zaliaté do betónovej podlahy nádvoria



Pôvodné dekoratívne zberaèe

106

kovové prvky-zberaèe



107

Nevhodné použitie železných hákov na uchytenie medených rýn 

kovové prvky-zberaèe



3.3.4. Výskum interiéru

3.3.4.1. DEŠTRUKTÍVNE METÓDY VÝSKUMU- SONDÁŽNY 
VÝSKUM

GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE REALIZOVANÝCH SOND- 2.NP

I 15

I 22
I 23
I 24

I 14
I 17

I 18 I 19
I 21

I 20
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I 16



I 14
I 19

I 20
I 21

Poh¾ad do svätyne. 
Súèasná nivelita podláh je z obdobia rekonštrukcie synagógy v 80.rokoch 20.storoèia. Vidie� utopenie prvého a 
zvýšenie 3.stupòa  západného schodiska.

Sonda I 14- v konche chóru.

Rozmery-30a28x163cm (vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1a, N1b, N1d,N3
Sonda realizovaná za úèelom identifikovania primárnej výma¾by v tejto èasti svätyne. Ako primárnu 
výma¾bu N1 sme identifikovali modrý monochrómny náter a dva fragmenty bronzových  hviezd  o  ve¾kosti 
2 a 4cm nama¾ované na základnom svetloružovom nátere N1a. Spojivo primárneho náteru je zvetrané a náter 
má slabú súdržnos�. Výma¾ba je pretretá bielym náterom N3 z 80.rokov 20.storoèia, ktorý je odstránite¾ný 
len mechanicky. Pri jeho odstraòovaní dochádza aj k odstraòovaniu primárneho náteru. Miera  zachovania 
primárnej výzdoby  v sonde je cca 20%. 

sondážny výskum-chór

I 22

I 23

I 24
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Sonda I 14 

OI

N3

N3

N3

N1b

N1d
N1a

N1b

N1b

N1a

N1d

sondážny výskum-chór
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Sonda I 15 

N3

N1a

N1b

N1b

Sonda I 15- v konche chóru.

Rozmery-44x108cm (vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1a,N1b,N2,N3
Sonda je potvrdením identifikovanej výma¾by v sonde I 14. V tejto sonde sme  identifikovali celý odtlaèok 
hviezdy o ve¾kosti 10cm (šípka vpravo). Aj v tejto sonde môžeme potvrdi� 20% mieru zachovania 
primárneho modrého náteru N1b. V sonde identifikujeme fragment primárneho èerveného náteru (šípka 
v¾avo) a sekundárny svetlomodrý náter N2 pravdepodobne z obdobia reštaurovania synagógy v 50.rokoch 
20.storoèia.

sondážny výskum-chór
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Sonda I 16 

Sonda I 17 

N3

N1b

N2

N1b

N1b

Sonda I 16- pri stupòovitej podlahe chóru.

Rozmery-15x6cm (vxš)

Sonda I 17- v strede  stupòovitej podlahy chóru.

Rozmery-36 a 10x22cm (vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1b,N2
Sondy realizované za úèelom potvrdenia primárnej výma¾by a urèenia  pôvodnosti cementového poteru 
na stupòovitej podlahe. Na primárnom modrom nátere pri podlahe do výšky 5cm identifikujeme fragmenty 
èerveného náteru. Ide o primárny náter/výma¾bu vidite¾nú na obraze od Muszkalaya- kombináciu èerveného 
náteru so zlátenými hviezdami. Miera zachovania primárneho modrého náteru v sondách je 50%, vrchný 
èervený náter je zachovaný ve¾mi fragmentárne. Primárne vrstvy sú sekundárne pretreté svetlomodrým a 
bielym náterom/ pri podlahe v šírke 20cm sivastým olejovým náterom. V sonde I 16  vidie� nábeh klenby 
modlitebne (viï. šípky).
Primárne nátery prechádzajú zo steny na cementový poter stupòovitej podlahy, èo jednoznaène urèuje jej 
pôvodnos�. 

sondážny výskum-chór
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Sonda I 18

N3

Sonda I 18- na vnútornej strane parapetu chóru.

Rozmer-27x7 a 68x7cm (vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1b,N2,N3
Sonda realizovaná za úèelom identifikovania 
primárnej výma¾by parapetu. Identifikovaným 
primárnym náterom je sivoèierny monochrômny  
náter. Sekundárne je pretretý modrým náterom 
z obdobia rekonštrukcie synagógy v 50.rokoch 
20.storoèia. Ïalšou identifikovanou výma¾bou sú  
už len biele nátery od rekonštrukcie synagógy 
v 80.rokoch 20.storoèia.

N1b

N2

N2

N3

N1b

N1b

N2

N3

sondážny výskum-chór
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Sonda I 19

N1b

N3

N2

N2

N1a

Sonda I 19- na hrane polkruhového otvoru chóru.

Rozmery-44x51cm (vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1a,N1b,N2,N3
Sonda  realizovaná za úèelom identifikovania primárnej výma¾by v tejto èasti svätyne. V primárnej výma¾be 
na modrom nátere identifikujeme ornament z pospájaných polkruhov 

. Ornament lemuje otvor chóru. V pravej èasti sondy pod modrým 
náterom identifikujeme ,,zlatistý” kruhový ornament?, ktorý je však pretretý primárnym modrým náterom. 
Jeho význam nevieme identifikova�. Miera zachovania tohto ornamentu je ve¾mi malá, lem okolo otvoru  je 
zachovaný len v odtlaèku a tmavo modrý náter je zachovaný  na 90%. 
Na primárnej výzdobe identifikujeme fragmenty svetlejšieho modrého náteru N3 z obdobia rekonštrukcie 
synagógy v 50.rokoch 20.storoèia.

farebne èlenený na tmavoèervený, 
zelený, modrý?, zelený a èierny pruh

sondážny výskum-svätyòa
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9cm

Sonda I 20

N1d
N3

OI

Sonda I 20- hornej èasti aron- ha kodeš/parapete chóru- v strede .

Rozmery-61x71cm (vxš)

Sonda I 21-v pravom hornom rohu aron-ha kodeš/parapete chóru.

Rozmery-24x20cm (vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1b,N1d,N3
Sonda realizovaná za úèelom identifikovania výma¾by aron-ha kodeš. Na èelnej strane identifikujeme 
šablónovú výzdobu realizovanú na hliníkovú fóliu s lazúrou imitujúcom zlato. Napriek absencii niektorých 
tónov v šablónach (zelená vo hviezdiciach), prešúchanému zláteniu a grissaillových èastí výzdoby je miera 
zachovania ve¾ká.  Nálezom sa potvrdila výzdoba vidite¾ná na archívnych fotografiách.

N1b

sondážny výskum-svätyòa
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Sonda I 21

N1b

N3

N1d

N1b

sondážny výskum-svätyòa
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Sonda I 22

I 22

I 23

I 24

Sonda I 22- na zaslepenom podstavci v pravom 
rohu svätyne, v strede.

Rozmery-
Sonda I 23- na zaslepenom podstavci v pravom 
rohu svätyne, na hrane podstavca.

Rozmery-23x80cm (vxš)

Sonda I 24- na zaslepenom podstavci v pravom 
rohu svätyne, na konzole.

Rozmery-34x24cm (vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1b,N1d,N3
Sonda realizovaná za úèelom identifikovania 
primárnej výma¾by. Rovnako ako v predchádza-
júcich sondách v primárnej vrstve identifikujeme 
tmavší modrý náter. Pod modrým náterom, rovnako 
ako v sonde I 19, identifikujeme fragmenty 
metálového zlatenia v tvare kruhu.  V sondách I 23 
a I 24 identifikujeme štukovú výzdobu podstavca- 
kanelúry a polygonálnu konzolu. V týchto èastiach 
v primárnej vrstve identifikujeme metálové 
zlátenie zachované ve¾mi fragmentárne. Výma¾bu 
v podobe iluzívneho svietnika vidite¾nú na 
archívnych fotografiách z tohto obdobia sme
v sondách identifikovali len ve¾mi fragmentárne.
Z výzdoby sme identifikovali len podstavec 
nábehom drieku svietnika. Bola to secco ma¾ba 
realizovaná hnedými a zelenými tónmi. V dôsledku 
ve¾mi slabej súdržnosti sa ju pri odstraòovaní 
sekundárneho bieleho náteru nepodarilo zachova�. 
Súèasná úprava podstavca je z 80.rokov 
20.storoèia. Úprava potláèa primárnu štukovú  
profiláciu.

N3

N1b

sondážny výskum-svätyòa
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Sonda I 23

Sonda I 24

N1d

N3

OI

N1b

N1d

N1b

N3
OI

sondážny výskum-svätyòa
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GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE REALIZOVANÝCH SOND- 1.NP

I 25

I 26I 27 I 29

I 30

sondážny výskum-svätyòa

I 28

I 31
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Sonda I 25

N1b

N3

OIII

N1b

Sonda I 25- južná stena svätyne,ved¾a západného 
zamurovaného priechodu do modlitebne.

Rozmery-40x28cm (vxš)

Sonda I 26- na aron-ha kodeši.

Rozmery-12x64cm (vxš)

Ident. vrstvy:OI,OIII,N1b,N1c,N3
Sondy realizované za úèelom identifikovania 
primárnej výma¾by. V okolí zamurovaného 
dverného otvoru v primárnej vrstve identifikujeme 
šablónovú výzdobu N1b na kovovej fólii  identickú 
so šablónovou výma¾bou v sondách I 20, I 21.        
Aj napriek znaènej miere poškodenia- prešúchania 
šablónovej výma¾by a povrchu kovovej fólie  je 
výma¾ba  èitate¾ná. 
Na západnej èasti steny sme v primárnej vrstve 
identifikovali výma¾bu sýto modrý monochrónny 
náter N1b. Aj tu pod modrým náterom 
identifikujeme metalovú výzdobu v podobe kruhov, 
ktorú primárny modrý náter pretiera. 
Pôvodná výma¾ba bola v minulosti v rámci 
rekonštrukcie synagógy v 50.rokoch 20.storoèia  
pretretá svetlejším modrým monochrómnym 
náterom N2, z ktorého sú na primárnej ma¾be 
vidite¾né už len fragmenty. V 80.rokoch 20.storoèia 
bola pretretá bielym náterom N3.

I 27

I 25

I 26

I 28

I 29

I 30

sondážny výskum-svätyòa
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Sonda I 26

N1b

N1c

N3

N1b

N1c

sondážny výskum-svätyòa
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Sonda I 27

Sonda I 28

N3

Sonda I 27- v nike pre aron-ha kodeš, na pravom 
ostení.

Rozmery-10x37cm (vxš) 
Sonda I 28- v napraží niky pre aron-ha kodeš.

Rozmery-9x20cm (vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1b,N3
Sondy realizované za úèelom identifikovania
primárnej výma¾by. V nadpraží a na ostení 
niky v šírke 20cm od hrany identifikujeme 
ukonèenie  šablónovej výma¾by. V sonde I 28 
vidie� hnedý lem  ukonèenia šablónovej výma¾by. 
Ostenia za výma¾bou sú natreté už len sýto 
èerveným náterom.

N1b

N1b

N3

sondážny výskum-svätyòa
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Sonda I 29 Sonda I 30

sondážny výskum-svätyòa

N3

N1b

N1b

OIII

N3

Sonda I 29-  západná èas� južnej steny svätyne pri podlahe.

Rozmer-21x6cm (vxš)

Sonda I 30-na polkruhovej èasti bimy. 

Rozmery-36x11cm (vxš)

Identifikované vrstvy:OI,OIII,N1b,N3
Sondy realizované za úèelom identifikovania primárnej výma¾by. Na stene identifikujeme v primárnej 
výma¾be modrý náter a cca 30cm vysoký olejový sokel s fàkaným vzorom N1b. Rovnaký sokel 
identifikujeme  aj na polkruhovej èasti bimy. V sonde je vidie� aj zdvihnutie podlahy bimy o 18cm.
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sondážny výskum-svätyòa

Sonda I 31

Sonda I 31- na klenbovom páse nad svätyòou          
a parapete východnej empory.

Rozmery:50x60cm (vxš)

Identifikované vrstvy:
                               OI,OIII,N1b,N1d,N2,N3
Sonda realizovaná za úèelom identifikovania 
primárnej výma¾by. V primárnej vrstve sme                   
identifikovali fragmenty tmavoèerveného a svetlosi- 
vého náteru, ktoré sú horizontálne oddelené.            
Na svetlosivom nátere ešte identifikujeme svetlejší 
modrý náter N2 z reštaurovania synagógy 
v 80.rokoch 20.storoèia. V spodnej èasti sondy 
identifikujeme sekundárnu omietku z 80. rokov 
20.storoèia.
Na parapete identifikujeme okrový podkladový náter 
so zvyškami kovovej fólie- metalového zlátenia.

N1d

N1b

OI

OIII

N3

N1b

I 32

I 31
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GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE REALIZOVANÝCH SOND- 2.NP

I 35

I 36

I 45I 46

I 47,I 48

I 49

I 51

I 40 I 37

I 32

I 33,I 34

I 38

I 41,I 42,I 43

I 44

sondážny výskum-empory

I 39

I 50
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Sonda I 32

N1b

N3

Sonda I 32- na klenbovom páse a zaslepenom 
dvernom otvore.

Rozmery:38x330cm (vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1b,N2,N3
Pásová sonda realizovaná za úèelom identifikovania 
primárnej výma¾by. V primárnej vrstve sme 
identifikovali výma¾bu N1b v podobe horizontálnych 
pásov s oblúèkovým vlysom, prièom sa strieda  tmavo 
èervený a svetlosivý pás vlysu. Primárna výzdoba je 
dobre zachovaná, poškodená je len novším  
pekovaním. V zaslepenom dvernom otvore sme 
v primárnej vrstve identifikovali len fragmenty 
monochrómneho tmavomodrého náteru N1b 
sekundárne pretretého stredne modrým náterom N2. 
Primárna omietková vrstva je do håbky 1cm zvetraná,  
hlbšie je už pevná a súdržná.
 

I 32

sondážny výskum-východná empora
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Sonda I 32

N1b

OI

OI

N2

N3

N2

N1bN1b

OI

N1b

sondážny výskum-východná empora
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Sonda I 33 Sonda I 34

I 33

I 34

N2

Sonda I 33- na ¾avom ostení 3.okenného otvoru.

Rozmery-43x7cm (vxš)

Sonda I 34: pod 3.okenným otvorom vo výške 
120cm.

Rozmery-18x45cm (vxš)

Identifikované vrstvy:O1,N1b,N2,N3
Sondy realizované za úèelom identifikovania 
primárnej výma¾by. Na ploche steny v okolí okna 
sme v primárnej výma¾be identifikovali ve¾mi malé 
fragmenty tmavšieho modrého náteru N1b.  
V sonde I 33 na ostení okna v primárnej výma¾be 
identifikujeme tmavší modrý náter, na ploche 
omietky pri ráme èierny náter N1b (opticky 
rozširuje okenný rám).  Zasklenie okna je v tejto 
èasti sekundárne a tak je primárna omietka osekaná. 
Osadenie nového rámu je opravené novou 
omietkou OII so svetlejším modrým náterom 
prema¾ujúcim všetky steny interiéru. Je to úprava 
z reštaurovania v 50.rokoch 20.storoèia.

N1b

N3N1b

OI

OI

sondážny výskum-východná empora
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Sonda I 35

OI

N3

N1b

Sonda I 35- na pravom ostení 6.okna.

Rozmery:10x60 (vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1b,N3
Sonda realizovaná za úèelom potvrdenia primárnej výma¾by. Identifikovaná bola rovnaká nálezová situácia 
ako v sonde I 34. Primárny náter je zachovaný minimálne, len vo fragmentoch. Primárna omietka je pevná,  
rovná,  hladená s vidite¾ným zrnom na povrchu.

sondážny výskum-východná empora
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Sonda I 36

I 36

Sonda I 36- na východnej stene pri 7.stupni.

Rozmery-56x10 a 30cm (vxš)

Identifikované vrstvy:O1,N1b,N2,N3
Sonda realizovaná za úèelom identifikovania primárnej výma¾by. V primárnej výma¾be identifikujeme 
tmavomodrý monochrónny náter N1b. Je zachovaný ve¾mi fragmentárne, z väèšej miery je vidite¾ná už len 
primárna omietka a odtlaèky sekundárneho svetlejšieho modrého náteru N2 z 50.rokov 20.storoèia. Primárna 
omietka je v okolí stupòov do håbky 1cm zvetraná a pri odstraòovaní sekundárnych náterov odpadáva.

N2

N3

N1b

sondážny výskum-ve¾ká empora
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A

B

I 39

I 37

Sonda I 37

Sonda I 37- v západnej èasti klenby prechádzajúca do niky severnej steny.

Rozmery:40x92cm (vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1a,N1b,N2,N3
Sonda realizovaná za úèelom identifikovania primárnej výma¾by. Na plochách stien niky v primárnej 
výma¾be identifikujeme monochrómny tmavší modrý náter N1b. Náter prechádza z niky aj na stenu 
pod valenú klenbu (èas� sondy B). Na klenbe (èas� sondy A) identifikujeme fragmenty èerveného náteru
z oblúèkového vlysu. Zo strany niky je pod omietkou valenej klenby vidie� primárnu železnú konštrukciu. 
Klenba je ïalej preomietnutá 2cm hrubou vrstvou omietky z rekonštrukcie v 80.rokoch 20.storoèia. 

sondážny výskum-ve¾ká empora

I 40

I 38
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BA

Sonda I 37

OI

N1b

OI

N1b

N3

N1b

N1a

N3

sondážny výskum-ve¾ká empora
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Sonda I 38

N3

N1b

Sonda I 38- na pravom ostení západnej niky v severnej stene.

Rozmery:28x105cm (vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1b,N3
Sonda realizovaná za úèelom identifikovania primárnej výma¾by. V primárnej vrstve bol identifikovaný     
len tmavomodrý náter N1b. Miera jeho zachovania je do 50%.

sondážny výskum-ve¾ká empora
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N3

OIII
N3

Sonda I 39

N1b

Sonda I 39- v západnej èasti severnej steny 
v mieste dotyku klenby a steny.

Rozmery: 6 a18x70cm (vxš)

Identifikované vrstvy:OI,OIII,N1,N3
Sonda realizovaná za úèelom identifikovania 
primárnej maliarskej výma¾by. Na primárnej 
omietkovej vrstve steny identifikujeme tmavo 
modrý náter N1b a svetlejší sekundárny náter N2, 
ktoré spolu s omietkou zachádzajú za klenbu. 
Naopak zas omietka klenby prechádza na stenu a v 
tenkej vrstve do stratena preomieta primárne vrstvy. 
Omietka je jednovrstvová, tvrdá cementová s 
bielym náterom. V sonde je ešte vidie� konštrukciu  
klenby- dosky s rákosom. Je to sekundárna úprava 
klenby z obdobia prestavby v 80.rokoch 
20.storoèia. 
V spodnej èasti tejto klenby, v západnej nike  (sonda 
I 37), máme ešte zachovanú pôvodnú konštrukciu 
zo železnej gu¾atiny a sie�oviny. Na základe týchto 
nálezov predpokladáme, že pôvodná konštrukcia     
v spodnej èasti nebola úplne odstránená a nová 
konštrukcia na òu len nadviazala.

N1b

sondážny výskum-ve¾ká empora
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Sonda I 40

Sonda I 40- na ostení 1.okna severnej steny.

Rozmery:51x96cm (vxš)

Identifikované vrstvy:O1,N1b,N2,N3
Sonda bola realizovaná za úèelom potvrdenia 
primárnej výma¾by okolo okien. Na primárnej omietke 
identifikujeme len ve¾mi malé fragmenty tmavo 
modrého náteru N1b. V okolí novších okenných rámov 
identifikujeme už len omietku a svetlejší modrý náter  
z 50.rokov 20.storoèia. V ïalšej úprave identifikujeme  
tenkú omietku s bielym náterom z 80. rokov 
20.storoèia.

N2

N3

N1b

N2

OI

sondážny výskum-ve¾ká empora

135



Sonda I 41- na klenbovom páse nad ve¾kou emporou vo výške 150cm.

Rozmery:39x52cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,OIII,N1b,N2,N3
Sonda realizovaná za úèelom overenia primárnej maliarskej výma¾by na klenbe. V primárnej vrstve sa 
na klenbovom páse potvrdila pásová výma¾ba z oblúèikového vlysu v horizontálnych èervených a 
svetlosivých pásoch. Výma¾ba je sekundárne pretretá svetloružovým až nafialovým náterom pravdepodobne 
z obdobia reštaurovania v 50.rokoch 20.storoèia. Nakoniec nátery preomieta 1cm hrubá omietková vrstva z 
obdobia obnovy v 80.rokoch 20.storoèia. Primárna farebná vrstva je pomerne dobre zachovaná, mierne 
zvetraná- ¾ahko sa stiera. 

N1b

N3

Sonda I 41

N1b

N2
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Sonda I 43

N1a

N1b

N3
OIII

I 41

I 43
I 42
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N1b

sondážny výskum-ve¾ká empora

Sonda I 43- na klenbovom páse ve¾kej empory,    
pri 1.stupni.

Rozmery:24x13cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,OIII,N1b,N2,N3
Sonda realizovaná za úèelom identifikovania 
primárnej výma¾by. V primárnej vrstve identifikuje- 
me èervený náter z oblúèikového vlysu z výma¾by 
valených klenieb. Výzdobu pri podlahe ukonèuje 
10cm vysoký modrý lem (pravdepodobne sokel?). 
Farebné nátery sú zachované ve¾mi fragmentárne 
väèšinou už len v odtlaèku. Primárna omietka je 
prepekovaná z dôvodu lepšieho prichytenia novšej 
omietkovej vrstvy z obnovy v 80.rokoch 20.storoèia.



Sonda I 42Sonda I 44

I 44

N1b

N1b

Sonda I 42- na klenbovom páse ve¾kej empory, 
pri 3.stupni.

Rozmery:42x26cm(vxš)

Sonda I 44- na klenbovom páse západnej empory,
pri 3.stupni.

Rozmery:9a14x11a21cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1b,N2, N3
Sondy realizované za úèelom identifikovania primárnej 
výma¾by. Rovnako ako v predchádzajúcich sondách aj tu 
v primárnej vrstve identifikujeme fragmenty èerveného 
náteru z oblúèikového vlysu a modrý lem/sokel?            
pri podlahe. Na stene v okolí dverného otvoru 
identifikujeme len modrý náter (I 44). 
Usudzujeme, že výzdobu valených klenieb tvorili 
horizontálne pásy z oblúèikového vlysu èervenej a 
svetlosivej farebnosti schádzajúce až k podlahe. Avšak 
stena v okolí dverných otvorov bola natretá len tmavším 
modrým náterom, ktorý sa nachádza aj na stenách 
interiéru.

sondážny výskum-západná empora
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I 46

Sonda I 45- na klenbovom páse nad západnou 
emporou vo výške 320cm.

Rozmery:8x10cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,OIII,N1b,N3
Sonda realizovaná za úèelom overenia výzdoby 
na valených klenbách. Na klenbovom páse                
v primárnej vrstve identifikujeme fragmenty 
èerveného náteru z oblúèikového vlysu, ktorý 
neprechádza na valenú klenbu. Na klenbe 
identifikujeme len omietku svetlosivej farebnosti 
s bielym náterom. Podkladom pre òu je dosková 
konštrukcia s rákosom. Omietka preomieta aj 
primárnu výma¾bu klenbového pásu. Prasklina 
vidite¾ná nad sondou je dilataèná prasklina.

I 45

Sonda I 45

N1b
OIII

N3

sondážny výskum-západná empora
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N1b

N1b

N3

Sonda I 46- na klenbovom páse nad západnou 
emporou vo výške 140cm prechádzajúca           
na klenbu nad svätyòou.

Rozmery:57x93cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,OIII,N1b,N3
Sonda realizovaná za úèelom overenia výma¾by 
na valených klenbách. Potvrdila sa výma¾ba 
z oblúèikového vlysu. Výma¾ba je sekundárne 
pretretá svetloružovým až fialovým náterom 
N2 z obdobia reštaurovania v 50.rokoch 
20.storoèia. Ma¾ba na klenbovom páse 
nad západnou emporou je silne poškodená 
pekovaním, na klenbe nad svätyòou je dobre 
zachovaná. Primárne vrstvy sú preomietnuté 
novou 1cm hrubou omietkou z 80.rokov 
20.storoèia.

N1b

N2

N1a

Sonda I 46

sondážny výskum-západná empora
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Sonda I 47Sonda I 48

N1b

OIII

Sonda I 47- na klenbe nad svätyòou vo výške
400 cm.

Rozmery:8x6cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OIII
Sonda bola realizovaná za úèelom overenia výma¾by 
valených klenieb. Potvrdila sa výma¾ba 
horizontálnych pásov z oblúèikového vlysu               
v èervených a svetlosivých tónoch. 

I 47

I 49

I 48

I 46

Sonda I 48- na parapete západnej empory.

Rozmery:71x42cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,OIII,N1b,N3
Sonda odhalila konštrukciu parapetu tvorenú 
železnou sie�ovinou s ve¾kos�ou ôk 4x4cm. Na 
konštrukcii je nanesená 3cm vrstva ve¾mi tvrdej 
cementovej omietky.

sondážny výskum-západná empora
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Sonda I 50

sondážny výskum

Sonda I 49- na vonkajšej strane parapetu západnej empory.

Rozmery:48x13cm(vxš)

Identifikované vrstvy:O1,N1c,N1d,N3
Sonda realizovaná za úèelom identifikovania primárnej výzdoby. V primárnej vrstve identifikujeme 
zoxidovanú vrstvu  metalového zlátenia hliníkovou fóliou . Zlátenie je realizované na mixtionovú vrstvu a 
okrový náter.  Miera  zachovania  zlátenia v sonde je 40%.

N1d

N3

I 51

I 50

Sonda I 49

N1d

N1c

N3

sondážny výskum-parapet východnej empory
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N1d

N3

Sonda I 51

Sonda I 50- na parapete východnej empory.

Rozmery:32x13cm(vxš)

Sonda I 51- na parapete východnej empory.

Rozmery:58x43cm(vxš)

Identifikované vrstvy:O1,N1c,N1d,N3
Sondy realizované za úèelom identifikovania 
primárnej výzdoby. V sonde I 52  identifikujeme 
na metalovom zlátení lineárny kruhový 
ornament. Zlátenie je v sonde dobre zachované, 
v sonde I 50 je zoxidované- sèernané.

N1d

N1c

N1a

sondážny výskum-parapet východnej empory
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Sonda I 53

Sonda I 52

Sonda I 52- v spodnej èasti parapetu 
prechádzajúca na konzolu.

Rozmery:24x23cm(vxš)

Sonda I 53- pod emporou prechádzajúca      
na vodorovný preklad.

Rozmery:79x12cm(vxš)

Identifikované vrstvy:
                              OI,N1b,N1c,N1d,N3
Sondy realizované za úèelom identifikovania 
primárnej výma¾by. Metalové zlátenie 
prechádza z parapetu až k prekladu. Konzola a 
èelná strana prekladu je natretá tmavším sivým 
náterom, ktorý na spodnú èas� prekladu 
pokraèuje už ako tmavší modrý náter. Farebné 
nátery sú na preklade dobre zachované,            
na konzole fragmentárne. Metalové zlátenie je
v sonde I 53 zachované ve¾mi fragmentárne a je 
zoxidované, v sonde I 52 chýba a zachovaný je 
len okrový podkladový náter.

N3

N1c

N1d

N1b

N3N1c

N1b

I 53

I 52

sondážny výskum-západná empora
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GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE REALIZOVANÝCH SOND- 1.NP

sondážny výskum-hlavná sála

I 56,I 58,I 59

I 57

I 55,I 54

I 60I 61
I 62

I 52
I 53
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sondážny výskum-hlavná sála

I 55

I 56

I 54

I 57

Sonda I 54

N3

N1b

N2

OIII

I 58

I 59
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sondážny výskum-hlavná sála

Sonda I 55

Sonda I 54- na hrane a parapete  3.okenného otvoru v západnej stene.

Rozmery:47x5a20cm(vxš)

Sonda I 55- na ¾avom ostení 3. okenného otvoru v západnej stene.

Rozmery:51x14cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,OIII,N1a,N1b,N3
Na stene v primárnej vrstve identifikujeme tmavší modrý náter N1b. Primárny náter je pretretý 
svetlomodrým náterom N2 z 50.rokov 20.storoèia. Vidie� aj úpravu- zvýšenie parapetu z obdobia obnovy 
v 80.rokoch 20.storoèia. Na ostení okna (sonda I 55) v primárnej vrstve identifikujeme svetlosivý 
podkladový náter. V ¾avej hornej èasti sondy na podkladovom nátere na združenom ostení (v šírke 5cm) 
identifikujeme fragmenty èerveného náteru. 

N1cN1cN1b

N1a

N3
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Sonda I 56

Sonda I 57

sondážny výskum-hlavná sála

Sonda I 56- na združenom ostení a ostení 
stredného okna.

Rozmery:65x16cm(vxš)

Sonda I 57- na pravom strane združeného 
ostenia.

Rozmery:6x28cm(vxš)

Identifikované vrstvy:
                                 OI,N1a,N1b,N3
Sondy realizované za úèelom identifikova-
nia primárnej výma¾by. V primárnej vrstve 
identifikujeme na stene v okolí okna tmavší 
modrý náter. Na ostení združených okien 
identifikujeme èervený náter, na ostení 
okien zelenohnedý náter. Nátery sú zvetrané 
a odstraòujú sa spolu s bielym sekundárnym 
náterom. Miera zachovania primárnych 
náterov je 40%. 
V miestach s chýbajúcimi nátermi vidno 
podkladový svetlosivý náter N1a.

N1a

N1b

N1a

N1b
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Sonda I 58 Sonda I 59

sondážny výskum-hlavná sála

N1b

N1a

N1a

N1b
N3

N1b

N1a

N1a

N1b
N3

N1b

N1a

N1a

N1b
N3

Sonda I 58- na hlavici poloståpiku 3.okna v západnej stene.

Rozmery:12x4cm(vxš)

Sonda I 59- na drieku poloståpiku 3.okna v západnej stene.

Rozmery:18x5cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1a,N1b,N3
Primárnym náterom poloståpikov je zelenohnedý náter identický s náterom ostení. V miestach chýbajúceho 
náteru je odkrytý svetlosivý podkladový náter N1a.
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Sonda I 60 Sonda I 61

sondážny výskum-hlavná sála

N1

N1

Sonda I 61- na ¾avom ostení dverného otvoru 
v severnej stene, pri podlahe.

Rozmery:30x6cm(vxš)

Sonda I 62- na pravom ostení dverného otvoru 
v severnej stene hlavnej sály, pri podlahe.

Rozmery:32x19cm(vxš)

Identifikované vrstvy:O1,N1,N2
Sondy realizované za úèelom identifikovania 
primárnej výma¾by. V sondách sme v primárnej 
vrstve na modrom nátere identifikovali olejový 
náter- sokel okrovej farebnosti s èervenou 
žilnatinou. Výška sokla je 30cm.

I 60 I 61
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sondážny výskum-hlavná sála

N1b

Sonda I 62- na poloståpe pod východnou emporou.

Rozmery:71x27cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1b,N3
Sonda realizovaná za úèelom identifikovania primárnej výma¾by. Na ståpe v primárnej vrstve identifikujeme 
okrový olejový náter s hnedozelenou žilnatinou imitujúci mramoráž. V strede ståpu vo výške 130cm je 
nama¾ovaný 15cm široký èervený vodorovný lem (pozri šípky). Náter je dobre zachovaný.

Sonda I 62

I 62
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GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE REALIZOVANÝCH SOND- 1.NP

sondážny výskum-vstupná predsieò

I 63

I 67
I 66
I 65
I 64

I 68

I 70
I 69

I 71
I 74

I 79
I 76

I 72,I 73

I 78

I 75

I 77
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sondážny výskum-vstupná predsieò

Sonda I 63

I 63
I 66

I 64

I 65
I 67

N1b

N1a

N3

Sonda I 63- vo vrchole severnej steny.

Rozmery:19x10cm(vxš)

Sonda I 64- na hrane lunetovej výseèe.

Rozmery:17x15cm(vxš)

Sonda I 65- na hrane ostenia východného segmentového okna.

Rozmery:22x20cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1a,N1b,N3
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sondážny výskum-vstupná predsieò

Sonda I 64 Sonda I 65

N1b

N1a

N1a

N1b

N1b

N3

N3

N1a N1b

N3

Sonda I 66- vo vrchole východného segmentového okna.

Rozmery:6x48cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1a,N1b,N3
Sondy realizované za úèelom identifikovania primárnej výma¾by. V primárnej vrstve identifikujeme 
na podkladovom svetlosivom nátere N1a fragmenty tmavšieho sivého náteru N1b. Na hranách lunety a 
v rohoch stien identifikujeme fragmenty èervenej 5cm širokej linky. Miera zachovania vrchného tmavšieho 
sivého náteru je ve¾mi malá- náter je zvetraný. Rovnako aj èervená linka je zachovaná ve¾mi fragmentárne.

Sonda I 66

154



Sonda I 67

N3

N1b

Sonda I 67- na severnej stene pri východnom 
segmentovom okne.

Rozmery:4x20cm(vxš)

Sonda I 68- v rohu severnej a východnej steny 
vo výške 220cm.

Rozmery:27x13cm(vxš)

Identifikované vrstvy:
                                      OI,N1a,N1b,N3
Sondy realizované za úèelom identifikovania 
primárnej výzdoby. Identifikovali sme rovnakú 
nálezovú situáciu ako v ostatných sondách 
predsiene.

N1a

N1b

Sonda I 68 

sondážny výskum-vstupná predsieò

155



sondážny výskum-vstupná predsieò

I 69

Sonda I 69- na južnej stene medzi 1. a 2. dverným 
otvorom.

Rozmery:3x32cm(vxš)

Sonda I 70- na pravom  ostení dverného otvoru
do hlavnej sály z východnej boènej predsiene.

Rozmery:4x46cm(vxš)

Sonda I 71- na ¾avom ostení 1. dverného otvoru.

Rozmery:11x27cm(vxš)

Identifikované vrstvy:    
                                  OI,OIII,N1a,N1b,N3
Sondy realizované za úèelom identifikovania 
primárnej výma¾by. V sonde I 69 vo výške 350cm 
identifikujeme v primárnej vrstve len svetlosivý 
podkladový náter N1b. V sondách na dverných 
osteniach realizovaných vo výške 140cm 
identifikujeme na primárnom tmavosivom nátere 
èervený fàkaný náter. V sonde I 71 je nález odtlaèku  
po osadení dverí do hlavnej sály. Dvere boli 
zamurované pri obnove v 80.rokoch 20.storoèia. 
Primárne nátery sú zachované ve¾mi fragmentárne.

N1a

Sonda I 69
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sondážny výskum-vstupná predsieò

Sonda I 70

N1a

N1b

Sonda I 71

N1a N1b

OIII
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I 72

I 73

I 74

I 74

Poh¾ad na západnú boènú predsieò

Poh¾ad zo záp. predsiene do priechodnej predsiene

I 73
I 72

sondážny výskum-západná boèná predsieò

Poh¾ad zo západnej predsiene do hlavnej sály

158



N1bN1b

Sonda I 73

N1a N1bN1b

Sonda I 72- v rohu južnej a západnej steny 
vo výške 150cm.

Rozmery:15x12cm(vxš)

Sonda I 73- na západnej stene vo výške 150cm.

Rozmery:14x12cm(vxš)

Identifikované vrstvy:
                                    OI,N1a,N1b,N3,N4
Sondy realizované za úèelom identifikovania 
primárnej výma¾by. V primárnej vrstve 
identifikujeme na základnom svetlosivom nátere 
tmavší sivý náter a èervenkastý náter s fàkaným 
vzorom. V sonde I 73 je najlepšia èitate¾nos� 
èervenkastého  náteru s fàkaným vzorom.

N1bN1b

N1a

N4

N3

Sonda I 72

sondážny výskum-západná boèná predsieò

159



sondážny výskum-západná boèná predsieò

N3

N1a

N1bN1b

Sonda I 74

Sonda I 75

Sonda I 74- v rohu severnej a západnej steny 
vo výške 150cm.

Rozmery:15x10cm(vxš)

Sonda I 75- vo vrchole krížovej klenby.

Rozmery:17x13cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1a,N1b,N3
Sondy realizované za úèelom identifikovania 
primárnej výma¾by. V sondách je nález primárneho 
tmavosivého a èervenkastého náteru s fàkaným 
vzorom. Na klenbe identifikujeme v primárnej 
vrstve na základnom svetlosivom nátere N1a tmavší 
sivý náter N1b a olinkovanie hrany klenby 5cm 
širokou èervenou linkou. 

N1bN1b

Krížová klenba boènej predsiene

I 75
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sondážny výskum-východná priechodná predsieò

I 77

Krížová klenbaSeverná a východná stena

I 79

Sonda I 79

N1bN1b N3N3

Sonda I 79- v strede klenby.

Rozmery:5x16cm(vxš)

Identifikované vrstvy:OI,N1b,N3
Sondy realizované za úèelom identifikovania primárnej výma¾by. Na klenbe v primárnej vrstve 
identifikujeme svetlosivý náter.
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Sonda I 76 Sonda I 77

sondážny výskum-východná priechodná predsieò

N1bN1b

N3N3

N1bN1b

N3OI

Sonda I 76- v juhovýchodnej èasti klenby.

Rozmery:13x9cm(vxš)

Sonda I 77- pri dvernom otvore do boènej 
predsiene.

Rozmery:4x36cm(vxš)

Sonda I 78- v nábehu klenby v juhozápadnom 
rohu.

Rozmery:22x10cm(vxš)

Identifikované vrstvy: OI,N1a,N1b,N3
Sondy realizované za úèelom identifikovania 
primárnej výma¾by. Na klenbe identifikujeme 
svetlosivý náter, na stenách zelenohnedý náter a 
olinkovanie obvodu klenby èiernou 2cm širokou 
linkou.

Sonda I 78

N1bN1b
N1aN1a
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