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Úvodná glosa 
ARS MORIENDI (UMENIE ZOMIERAŤ) 
Mgr. Dušan Buran, Dr. phil., Slovenská národná galéria Bratislava 
Odborný garant 

 

 

 

Prítomný zborník uverejňuje príspevky seminára, ktorý pod titulom Ars moriendi 
usporiadala slovenská sekcia ICOMOS v spolupráci s Univerzitnou knižnicou 
v Bratislave a Štátnym archívom v Trnave.1 Jednodňový seminár, prirodzene, nemô-
že odpovedať ani na zlomok otázok, ktoré sa vynárajú v súvislosti so smrťou ako 
kultúrnou kategóriou sprevádzajúcou ľudstvo v podstate od zrodu civilizácie. Naša 
zostava je preto len jedným, v našom prostredí dokonca ani nie prvým, pokusom 
o rozprúdenie medziodborovej diskusie. Tentokrát naše pozvanie prijali archeológo-
via, archivári, historici, historici umenia a architekti. Výpočet profesií by, 
samozrejme, mohol byť aj širší – kvalifikovanými príspevkami by do diskusie mohli 
prispieť tak etnológovia a etnografi, ako aj literárni historici a religionisti, ale tiež 
kultúrni antropológovia či mediálni analytici. Veríme, že pri najbližšom stretnutí sa 
k spoločným úvahám nad miestom smrti v materiálnej aj duchovnej kultúre podarí 
motivovať aj niektorých z nich. 

Dnes sme teda náš záujem sústredili na interpretáciu konkrétnych nálezov, umelec-
kých diel (alebo ich súborov), architektonických komplexov a historických udalostí 
spojených s pohrebmi a miestami odpočinku konkrétnych osobností, ale i neznámych 
vojakov. Siahajú od stredovekého kultu mŕtvych až po súčasnú architektúru. Názov 
Ars moriendi síce odzrkadľuje titul populárnej stredovekej zbierky o umení „dobrého 
umierania“,2 samo spektrum príspevkov ale nie je obmedzené na dejiny neskorostre-
dovekej zbožnosti. 

Už v archaických kultúrach stála za potrebou akéhokoľvek figurálneho stvárňovania 
predstava smrti. Náhla absencia zosnulého v reálnom svete podnecovala vytváranie 
rôznych fyzických substitútov – obrazov. Smrť teda možno považovať za primárnu 
motiváciu vzniku umenia ako takého, resp. toho segmentu hmotnej kultúry, ktorú 
dnes zjednodušene označujeme ako umenie. Kultúrna antropológia tento fenomén 
popísala nielen v súvislosti s rozvíjajúcimi sa náboženskými kultmi a šamanskými 
rituálmi, ale tiež ako primárnu potrebu vyrovnania sa s fenoménom smrti – definitív-
nej neprítomnosti blízkeho človeka alebo člena komunity: „Našim telám je vlastná 
                                                

1 Prípravu seminára mali organizačne pevne v rukách Júlia Ragačová a Silvia Petrášová, za čo im na 
tomto mieste patrí poďakovanie. 

2 Kat. výst. Blockbücher des Mittelalters 1991. 
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prirodzená kompetencia premieňať na obrazy miesta a veci, ktoré nám unikajú 
v čase. Tieto obrazy udržiavame v pamäti a aktivujeme ich spomienkami. Obrazmi sa 
bránime proti toku času a strate miesta, ktoré podstupujeme v našich telách. Stratené 
miesta obsadzujú našu telesnú pamäť ako obrazy, ako ich nazývali starí filozofi, ako 
miesta v prenesenom zmysle. Tu získavajú novú prítomnosť, ktorá sa síce od ich 
niekdajšej prítomnosti na svete odlišuje, no nepotrebujú novú skúsenosť.“3 

Na sledovanie všetkých aspektov smrti v európskej kultúre tu vonkoncom niet mies-
ta, preto len niekoľko okrajových poznámok k dvom vybratým témam: 

Ars moriendi a eschatologické témy v maliarstve 14. a 15. storočia 
Silná tendencia neskorogotického umenia smerom k eschatológii sa dá vysvetliť 
závislosťou na viacerých kultúrnohistorických podnetoch. V prvom rade je nápadné, 
že smrť sa v obrazoch na prahu novoveku postupne stáva udalosťou jediného človeka 
(indivídua) a aj poskytnutý príhovor za jeho dušu zo strany Panny Márie a Krista je 
takpovediac – adresný. Motív takéhoto príhovoru, lat. intercessie, ktorý u nás nachá-
dzame napríklad v nástenných maľbách Kostola sv. Františka v Ponikách (1415),4 
reprezentuje v kontexte vzrastajúceho kultúrneho vplyvu meštianstva model bezpros-
tredného, individuálneho vzťahu medzi človekom a Bohom. 

Predstavy o smrti boli v 14. storočí poznamenané najmä strašnými dôsledkami mo-
rových epidémií. V tejto atmosfére sa formovali nielen apokalyptické vízie, ale aj 
slávne témy a teologické traktáty typu Tanec smrti (Totentanz) alebo Umenie dobré-
ho zomierania (Ars bene moriendi). Autorstvo tej poslednej sa obvykle odvodzuje od 
spisu Johanna Gersona Opusculum tripartitum de praeceptis decalogi, de confessio-
ne et de arte moriendi (cca. 1403), scéna intercessie má priamy predobraz 
v Gersonovom traktáte Tenor appelationis cujusdam peccatoris a divina iustitia ad 
divinam misericordiam.5 Počas a bezprostredne po Kostnickom koncile sa prostred-
níctvom vyslancov a rádových kongregácií takéto texty dostali do všetkých oblastí 
latinskej Európy, niet preto divu, že už v 2. desaťročí 15. storočia sa s niektorými 
z nich stretávame i v Krakove, v južnom Tirolsku alebo aj na strednom Slovensku. 
V niektorých rukopisoch, Fritzom Saxlom príznačne nazvaných „spirituálne ency-
klopédie“,6 sa Ars moriendi delí o pozornosť čitateľa nielen s Apokalypsou, 
prírodovednými a astronomickými textami, ale aj – s medicínou.7 Od 14. storočia sú 
                                                

3 Belting 2001, s. 65 – 66. 

4 BURAN, Dušan. Studien zur Wandmalerei um 1400 in der Slowakei. Die Pfarrkirche St. Jakob in 
Leutschau und die Pfarrkirche St. Franziskus Seraphicus in Poniky. VDG Weimar 2002, s. 137 – 
143. 

5 Johannis Gersonii Opera omnia. Ed. M. Lud, Ellies Du Pin, Antwerpiae 1706. Vol. 3, 700-702; 
Olds 1966, s. 60ff. 

6 SAXL, Fritz. A Spiritual Encyclopaedia of the Later Middle Ages. In: Journal of the Warburg & 
Courtauld Institutes 5, 1942, s. 82 – 134. 

7 Biblioteca Casanatense Roma, cod. 1404; Wellcome Medical Museum London, cod. Por. Buran 
2002 (cit. p. 4), s. 138 – 141. 
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v akademickom prostredí dokumentované už aj pitvy (Praha 1348 a 1460, Viedeň od 
1404, Kolín n/R od 1479 a i.). V Taliansku slúžili v 15. storočí mŕtvoly ako „anato-
mický študijný materiál“ dokonca aj umelcom.8 

Tento kontext sa, pravdaže, nestal dominantným prostredím vnímania smrti ani 
v ranom novoveku. Celkom v trende prvého mediálneho obratu (medial turn) sa ním 
stali populárne série grafických listov a tzv. Blockbücher,9 ktoré „poslednú hodinu“ 
promovali raz ako dramatický boj o dušu mŕtveho medzi anjelom a diablom alebo 
ako tanec kostlivca, a inokedy ako proces pred Posledným súdom. 

Ladislav Mednyánszky a obraz smrti na prelome 19. a 20. storočia 
A predsa; v sakrálnom umení ostala hlboko do 19. storočia dominantným ideálom 
smrti smrť kresťanského mučeníka. V podobe státisícov krucifixov a vizualizácií 
legiend zo života martýrov bol a dodnes ostal v kresťanských chrámoch všadeprí-
tomný. Dokázal dokonca vytvárať mediálne vplyvné typy obrazov, ktoré sa stávali 
„pars pro toto“ a ktorých podstata sa len málo zmenila po celé stáročia. Krucifix sme 
už spomínali, k nemenej úspešným patril od 14. storočia aj ikonografický typ Mado-
ny s telom mŕtveho Krista v lone – Piety, alebo sťatej hlavy sv. Jána Krstiteľa – tzv. 
„Johannesschüssel“ (germ.). 

Nebudem sa tu venovať genéze ikonografického typu, rád by som len upriamil po-
zornosť na jednu jeho aktualizáciu, ktorej sa mu dostalo v maľbách Ladislava 
Mednyánszkeho. V roku 1895 namaľoval obraz Smrť starca (Mŕtvy otec), v ktorom 
zjavne spracovával traumu z umretia vlastného otca.10 Hlava je zachytená ležiac, 
v profile – viac-menej bez priestorových súvislostí a divák sa nemôže zbaviť podve-
domej analógie s hlavou sv. Jána Krstiteľa. Je otázne, do akej miery je táto súvislosť 
intencionálna; misy s hlavou sv. Jána Krstiteľa boli už v 19. storočí skôr muzeálnymi 
exponátmi (najbližšie v Banskej Bystrici alebo v Ostrihome) než súčasťami živého 
kultu. V rovnakom roku Mednyánszky motív rozpracoval ešte minimálne v jednej 
maľbe s rovnakým titulom – tu však už bez podobnej ikonickej referencie, zato 
vrátane priestorového kontextu: starec leží bezvládne na posteli, smrť sa nad ním 
skláňa v podobe (oblečeného!) kostlivca. Bizarné obrazy smrti s rôznymi literárnymi 
odkazmi poznamenali Mednyánszkeho tvorbu na sklonku 19. storočia (napr. Memen-
to, Lesný duch, oba cca 1895), na prelome storočí sublimoval ich intenzívny 
„duchársky“ tón do náladových výjavov z cintorínov, aby si v rokoch prvej svetovej 
vojny smrť našla do Mednyánszkeho diela zase inú cestu. 

                                                

8 HERRLINGER, Rudolf. Geschichte der medizinischen Abbildung.[ vol. 1:] Von der Antike bis um 
1600. München 1967. 

9 Kat. Výst. Blockbücher des Mittelalters 1991. 

10 Kat. výst. Mednyánszky. Ed. Csilla Markója, Katarína Beňová. SNG Bratislava 2004, obr. 74 – 79. 
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3 Belting 2001, s. 65 – 66. 

4 BURAN, Dušan. Studien zur Wandmalerei um 1400 in der Slowakei. Die Pfarrkirche St. Jakob in 
Leutschau und die Pfarrkirche St. Franziskus Seraphicus in Poniky. VDG Weimar 2002, s. 137 – 
143. 

5 Johannis Gersonii Opera omnia. Ed. M. Lud, Ellies Du Pin, Antwerpiae 1706. Vol. 3, 700-702; 
Olds 1966, s. 60ff. 

6 SAXL, Fritz. A Spiritual Encyclopaedia of the Later Middle Ages. In: Journal of the Warburg & 
Courtauld Institutes 5, 1942, s. 82 – 134. 

7 Biblioteca Casanatense Roma, cod. 1404; Wellcome Medical Museum London, cod. Por. Buran 
2002 (cit. p. 4), s. 138 – 141. 
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v akademickom prostredí dokumentované už aj pitvy (Praha 1348 a 1460, Viedeň od 
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v ranom novoveku. Celkom v trende prvého mediálneho obratu (medial turn) sa ním 
stali populárne série grafických listov a tzv. Blockbücher,9 ktoré „poslednú hodinu“ 
promovali raz ako dramatický boj o dušu mŕtveho medzi anjelom a diablom alebo 
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vojny smrť našla do Mednyánszkeho diela zase inú cestu. 

                                                

8 HERRLINGER, Rudolf. Geschichte der medizinischen Abbildung.[ vol. 1:] Von der Antike bis um 
1600. München 1967. 

9 Kat. Výst. Blockbücher des Mittelalters 1991. 

10 Kat. výst. Mednyánszky. Ed. Csilla Markója, Katarína Beňová. SNG Bratislava 2004, obr. 74 – 79. 
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Obr. 1: Niclaus Gerhaert: Hlava Jána Krstiteľa z Tajova. Okolo, resp. po 1470. Stredoslovenské 
múzeum Banská Bystrica. Foto: Dušan Buran 

 
Obr. 2: Ladislav Mednyánszky: Hlava mŕtveho otca (Smrť starca). 1890 – 1900. Slovenská národná 
galéria. Foto: SNG (webumenia.sk) 
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V rokoch 1914 až 1916 totiž opakovane odchádzal na východný front v Haliči 
a pracoval tam ako vojnový maliar. Vojenská ikonografia, najmä však ambivalentný 
motív spiacich/mŕtvych vojakov v zákopoch ho však zamestnával aj v časoch, keď 
nebol bezprostredne na fronte a v podstate ho už neopustil až do jeho vlastnej smrti 
(1919).11 

V podobných pozorovaniach by sa, prirodzene, dalo pokračovať až do súčasnosti. 
V rámci špecifickej funkcie našli Mednyánszkeho frontové kresby a akvarely už 
počas prvej svetovej vojny pokračovanie v reportážnej fotografii – chronicky známe 
je napr. dielo Roberta Capu; prezentované bolo aj na výstave v Slovenskej národnej 
galérii. Aj jedno z ikonických diel slovenskej moderny – Zavraždený básnik (Uml-
čaný) od Jána Mudrocha (1939) – vzniklo na základe fotografie zastreleného 
odborového predáka z demonštrácie v Tehuantepec v Mexiku od Manuela Álvareza 
Brava.12 

Spomenuté artefakty ukazujú, že v priebehu 20. storočia sa z kultúrnej kategórie 
smrti a pôvodne temer výlučne memoratívnej funkcie umenia čoraz viac stáva nástroj 
politickej agitácie a zaujímania pozícií v spoločenských diskusiách, neraz veľmi 
vyhranených. Jedno z najintenzívnejších posolstiev v tejto diskusii nedávno poskytla 
mexická konceptuálna umelkyňa Teresa Margolles, ktorá v roku 2009 na Bienále 
v Benátkach inscenovala svojráznu hommàge zavraždeným aktivistom zo Strednej 
a Južnej Ameriky nazvanú What else could we talk about?.13 Niekoľko týždňov 
nechala podlahy mexického pavilónu „umývať“ zriedenou zemou s krvou z miest 
popráv obetí lokálnych drogových kartelov. Inštalácia doplnená o ďalšie autentické 
„relikvie“ – zakrvavené plachty a iné hmotné dôkazy smrti – sa stala burcujúcou 
obžalobou zabíjania, ktoré sa však odvtedy sotva podarilo eliminovať. 

Okrem ich silného politického tónu sú Margollesovej diela taktiež príspevkom 
k diskusii o smrti a zaobchádzaní s mŕtvymi telami v rámci súčasnej západnej kultú-
ry, oblasť múzeí a galérií nevynímajúc. S akou samozrejmosťou predsa študujeme 
lebky a kosti z archeologických nálezov! Žiadna dokumentácia udalostí 2. svetovej 
vojny akoby sa nezaobišla bez šokujúcich fotografií popráv a hrobov vojakov či 
civilného obyvateľstva, nehovoriac o vizuálnych dokumentáciách holokaustu. Je až 
na počudovanie, ako táto oblasť v diskusiách medzi archeológmi, historikmi ale – 
a to najmä – medzi kurátormi múzeí ostáva bez kritickej reflexie. Snáď jej bude 
možné venovať jedno z našich budúcich stretnutí. 

 

                                                

11 Fotodokumentácia spomenutých diel tamtiež, obr. 225, 227, 229, 272-279; biografické údaje s. 290 
– 299 (Orsolya Hessky). 

12 Kat. výst. Krv 2012, s. 122 – 123 (so staršou lit.). 

13 DOWNEY, Anthony. 127 Cuerpos. Teresa Margolles and the Aesthetics of Commemoration. Lund 
Humphries London 2009. 
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Výsledky archeologického výskumu prikostolného 
barokového cintorína v Bernolákove1 
Lucia Pilková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt: Trojročný výskum cintorína v priestore medzi Kostolom sv. Štefana 
a zaniknutým hradom Čeklís zatiaľ nedokázal prítomnosť predpokladaných hrobov 
z prelomu 12. a 13. storočia, avšak priniesol zaujímavé nálezy z obdobia baroka. 
Samotný cintorín bol objavený náhodou pri rozširovaní sondy počas výskumu zvyš-
kov hradu. Počas jeho odkrývania došlo k znehodnoteniu jedného z hrobov vandalmi 
a od tejto doby bolo nálezisko monitorované políciou. 

Hroby sú usporiadané blízko pri sebe, vo viacerých úrovniach a orientované na 
kostol. Približné datovanie umožnila minca Leopolda I. z prelomu 17. a 18. storočia, 
ktorá sa nachádzala v jednom zo ženských hrobov. Spôsob pochovávania bol jednot-
ný, na chrbte s orientáciou na kostol, líšil sa najmä v polohe rúk. V  kompletných 
hroboch boli objavené zachované zvyšky rozličných devocionálií, vrátanie viacerých 
pútnických sviatostiek z Mariazellu, ružencov a modlitebných knižiek. Medzi výz-
namné nálezy patria aj zvyšky organických materiálov. Sem sa radia zvyšky vlasov, 
rakiev, papiera a odevov. Hoci organické materiály odevov zväčša podľahli rozkladu, 
zachovali sa zapínania typu háčik a očko, gombíky, či opaskové spony. Ďalším 
dôležitým objavom boli neregulárne hroby na okraji cintorína s neštandardnou orien-
táciou. Jedným z nich bol aj hrob ženy s nevyvinutým plodom v samostatnej 
rakvičke. Kosti ženy dokazovali, že v dobe smrti trpela vážnym zranením pravého 
boku. 

Kľúčové slová: cintorín – Bernolákovo – Čeklís – archeológia – barok. 

 

                                                

1 Autorka do stanoveného termínu nedodala text príspevku do zborníka. Príspevok autorky, ktorý 
odznel na konferencii, záujemcovia nájdu zverejnený na: https://www.youtube.com/watch?v=5dtbj-
Sj9j8 
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The results of archeological research of Baroque church graveyard 
in Bernolákovo 

Abstract: Three-year research of the graveyard in the area between the Church of St. 
Stephen and perished Castle Čeklís has not yet been able to uncover the presumed 
graves of the 12th and 13th centuries, however it has uncovered interesting finds 
from the Baroque period. The graveyard itself was discovered by accident during the 
research of the remains of the castle. During the excavation, one of the graves was 
destroyed by the vandals, and since then the site has been monitored by the police. 

The graves are arranged close together, in multiple levels, and oriented towards the 
church. The coin of Leopold I, which was located in woman’s grave allowes approx-
imate dating of the layer to the turn of the 17th and 18th century. The method of 
burial was uniform, on the back with the orientation towards the church, and it dif-
fered mainly in the position of the hands. In the complete graves, remnants of various 
devotionals. Several sacramental pendants from pilgrimages to Mariazell, rosaries 
and prayer books were discovered. Another significant findings included organic 
material residues, e.g. hair, coffins, paper and clothing. Even though organic garment 
materials were mostly dissolved, hook and loop fasteners, buttons, or belt buckles 
were retained. Another important discovery was the irregular graves at the edge of 
the cemetery with an unusual orientation. One of them was the grave of a woman 
with an undeveloped fetus in a separate coffin placed on the woman’s loin. Her 
bones revealed that she was suffering from serious injury of her right hip at the time 
of death. 

Key words: cemetery – graveyard – Bernolákovo – Čeklís – archeology – Baroque. 
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Abstrakt: Najviditeľnejšími prvkami ranonovovekej pohrebnej kultúry stoličnej 
šľachty v Uhorsku boli: kňaz pri smrteľnom lôžku a počas pohrebného sprievodu; 
modlitby za mŕtveho, zvonenie zvonov; pohrebné obrady a bohoslužba; pohrebné 
miesto ako statusový symbol. Pohrebný sprievod, jedna z najvizuálnejších súčastí, sa 
stal verejným predstavením vplyvu stoličnej šľachty, jeho integrálnou súčasťou boli 
aj sviece alebo fakle nesené účastníkmi. Hodvábne alebo papierové mortuáriá boli 
používané počas pohrebu, sprievodu a na pohrebnom mieste ako výzdoba a zdroj 
informácií. Pohreb v kostole, osobitne v blízkosti oltára a v krypte boli vyhradené pre 
príslušníkov elít. 

Kľúčové slová: Radvanský – Mariáši – Radvaň – raný novovek – pohrebná kultúra 
– mortuárium. 

Funeral ceremony of Jane Catherine Mariáši, the widow of George Radvansky 
of Radvan. Manifestations of the early modern county nobility´s funeral culture. 

Abstract: The most significant aspects of county nobility´s funeral culture in Early 
modern Kingdom of Hungary were: priest at a deathbed and a funeral procession; 
intercession for the dead; tolling of bells; burial services and a mass; burial site as an 
important status symbol. The funeral procession as one of the most visual parts was 
public and became a show of the power of the county nobility, candles or torches 
carried by the participants were an integral part. Silk or paper funerary coats of arms 
were used during the funeral, procession and burial place as a decoration and 
a source of information. A burial in a church, especially close to the altar or in the 
crypt, was reserved for members of the elite.  

Key words: Radvansky – Mariasi – Radvan – Early modern period – Funeral culture 
– funerary coat of arms.  
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1. POHREBNÁ KULTÚRA V RANOVOVOVEKOM UHORSKU 
Výskumu pestrých a komplexných prejavov ranonovovekej pohrebnej kultúry sa 
v našom prostredí väčšia pozornosť venuje až v poslednom období. Väčšina príspev-
kov opisuje pohreby panovníkov, uhorských magnátov a významných príslušníkov 
katolíckeho kléru. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] Pohreb Jany Kataríny Mariá-
šiovej, vdovy po evanjelickom martýrovi Jurajovi Radvanskom z Radvane z roku 
1710, je zaujímavým príkladom, pochádzajúcim z omnoho menej známeho prostre-
dia uhorskej stoličnej šľachty. [13] Pramennou bázou pre náš príspevok sú doposiaľ 
historicky nevyužité sumárne účty1 za pohreb vdovy, na základe ktorých vieme jeho 
priebeh pomerne presne zrekonštruovať. Pohrebné účty sú súčasťou rozsiahleho 
rodového archívu Radvanských z Radvane, uloženého v Maďarskom národnom 
archíve v Budapešti. [14] 

2. DEJINY ŠĽACHTICKÉHO RODU RADVANSKÝ Z RADVANE 
Radvanskí z Radvane patrili medzi najstaršie a najvýznamnejšie šľachtické rody 
Zvolenskej stolice. Centrom rodovej majetkovej domény bola od polovice 13. storo-
čia Radvaň (dnes miestna časť Banskej Bystrice), kde zrejme už v období stredoveku 
vznikol aj rodový kaštieľ. Mestečko Radvaň zostalo vo väčšinovom vlastníctve rodu 
až do zrušenia feudalizmu v roku 1848, Radvanskí však vlastnili už od stredoveku aj 
majetkové podiely vo viacerých okolitých obciach. Príslušníci rodu postupne získali 
aj viaceré ďalšie majetkové komplexy ležiace v iných uhorských stoliciach. Najväč-
ším bola Sajókaza v Boršodskej stolici. Členovia rodu Radvanských obsadzovali od 
stredoveku významné funkcie vo zvolenskej stoličnej samospráve, z rodu vyšlo 
napríklad množstvo podžupanov. Z pohľadu duchovného a kultúrneho pôsobenia 
rodu je potrebné upozorniť napríklad na starobylú radvanskú farskú školu, ktorá je 
v písomných prameňoch doložená už na prelome 14./15. storočia a farský kostol 
v Radvani. Radvanskí boli od stredoveku hlavnými patrónmi oboch inštitúcií. [15] 
V novovekom období sa Radvanskí z Radvane vyprofilovali ako vplyvný evanjelic-
ký šľachtický rod s rozsiahlym politickým, náboženským a kultúrnym pôsobením 
jeho členov. 

3.  MANŽELIA JURAJ RADVANSKÝ A JANA KATARÍNA MARIÁŠIOVÁ 
Juraj (* 1645, † 18. 4. 1687 Prešov) bol pohrobkom zvolenského podžupana Františ-
ka Radvanského a Eufrozíny, rodenej Bakovej. Juraj bol významným predstaviteľom 
rodu, angažoval sa v zvolenskej stoličnej samospráve a aj v celokrajinskej politike. 
Patril medzi významných obrancov evanjelickej viery. Bol aj literárne činný, zacho-
vali sa časti jeho rukopisných denníkových záznamov a stopy po knižnici. Popri 
verejnom angažovaní Juraj aj úspešne hospodáril na rodových majetkoch. 
S manželkou  Janou Katarínou Mariášiovou (Mariássy) mali dvoch potomkov – syna 

                                                

1 Podľa údajov o vyplatených sumách za jednotlivé položky v týchto sumárnych pohrebných účtoch 
boli ich prílohou pôvodne aj číslované účty jednotlivých remeselníkov za dodané tovary a služby, 
ktoré sa však v archíve do súčasnosti nezachovali. 
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Obr. 1: Železný hrot, na ktorý 
bola po poprave napichnutá 
hlava Juraja Radvanského. 
Repro: V. Sklenka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 2: Rákoczyho memorabí-
lie a hrot na poduške 
umiestnené v Rákoczyho sieni 
rodového kaštieľa v Radvani. 
Repro: V. Sklenka 
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šľachtičnej bola nepochybne prejavom solidarity a tiež vyjadrením hĺbky vzájom-
ných vzťahov s vplyvným rodom zo susedstva. Členmi tohto pomerne netypického 
pohrebného sprievodu boli aj piati chudobní, ktorí sa zrejme mali za zomretú modliť. 
Pohrebný sprievod išiel do Radvane za zvuku banskobystrických evanjelických 
a katolíckych kostolných zvonov a tiež mestských zvonov. [14] 

 
Obr. 3: Pohľad na Rákoczyho sieň s volebnými zástavami na stenách. Repro: V. Sklenka 

 
Obr. 4: Rodová zbierka mortuárií na stenách a postele Františka Vešelényho a Márie 
Séčiovej v rohu Rákoczyho siene. Repro: V. Sklenka 
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Jána a dcéru Katarínu. V roku 1687 bol Juraj z politických dôvodov popravený počas 
tzv. Karafových jatiek v Prešove. [16] [20] V rode sa neskôr pestoval Jurajov kult 
a pietne pripomínala jeho krvavá obeť. Železný tŕň, na ktorý po poprave napichli 
jeho odťatú hlavu, bol jedným z významných exponátov v Rákoczyho sieni – rodo-
vom múzeu v kaštieli v Radvani. [17]. Omnoho menej poznáme neskoršie osudy 
vdovy, Jany Kataríny, rodenej Mariášiovej. Pochádzala z významného spišského 
šľachtického rodu Mariášiovcov, ktorý mal korene v spišskej obci Markušovce. Bola 
dcérou spišského podžupana Jána Mariášiho († 24. 3. 1655 Bratislava) a Žofie, 
rodenej Palugyayovej. Rodičia Jany Kataríny boli zrejme evanjelici. Napriek tomu, 
že zomretý manžel bol exponentom evanjelickej cirkvi, vdova bola v čase svojej 
smrti zrejme katolíčkou.2 Po manželovej smrti boli závažným problémom najmä 
panovníckou konfiškáciou ohrozené rodové majetky. O tie, rovnako o telo poprave-
ného manžela a otca, museli vdova so synom Jánom roky tvrdo bojovať. [18, 19] 
Zaujímavým svedectvom o kultúrnych záujmoch Jany Kataríny je súpis jej pozosta-
losti, ktorý sa v rodovom archíve zachoval spolu s pohrebnými účtami. Podľa tohto 
súpisu totiž vdova vlastnila aj pomerne veľkú knižnicu, ktorá mala približne 60 
zväzkov. Ako zaujímavosť uvádzame, že súčasťou knižnice vdovy bola aj známa 
maďarská pohrebná kázeň päťkostolského biskupa Pavla Hoffmana z roku 1653. 
Kázeň odznela pri veľkolepom trnavskom pohrebe štyroch členov magnátskeho rodu 
Esterházyovcov, padlých v bitke s Turkami pri Veľkých Vozokanoch 
v predchádzajúcom roku.3 Jej prítomnosť napovedá o jednej z možných ciest prenosu 
prvkov rozvinutej pohrebnej kultúry uhorských magnátskych rodov do skromnejšie-
ho prostredia stoličnej šľachty. 

4. POHREB JANY KATARÍNY RADVANSKEJ, ROD. MARIÁŠIOVEJ 
Vdova Jana Katarína Radvanská, rodená Mariášiová, zomrela 5. 7. 1710 v Banskej 
Bystrici. Do bezpečnejšieho opevneného mesta, kde Radvanskí vlastnili dom, sa 
zrejme uchýlila najmä pre nepokojnú dobu Rákoczyho stavovského povstania. Ne-
dočkala sa už návratu milovaného syna Jána, ktorý sa do povstania aktívne zapojil so 
zbraňou v ruke a až do roku 1711 bol v emigrácii v Poľsku. [19] Réžia pohrebu bola 
v rukách rodu Radvanských, ktorý musel riešiť aj viacero logistických komplikácií. 
Radvanskí rešpektovali rekatolizovanie radvanského farského kostola a zrejme iné 
vdovine vierovyznanie, ale zároveň neboli ochotní rezignovať ani na svoju evanje-
lickú vieru. Výsledkom bol netypický dvojpohreb, kombinujúci prvky oboch 
vierovyznaní, ktorý sa konal 10. 7. 1710 v Radvani. Telo zomretej predtým preniesli 
v pohrebnom sprievode z Banskej Bystrice do rodového kaštieľa v Radvani prísluš-
níci dvoch banskobystrických remeselníckych cechov. Ich prítomnosť na pohrebe 
                                                

2 V banskobystrických ani v radvanských cirkevných matrikách sa nám, žiaľ, nepodarilo nájsť mat-
ričný záznam o úmrtí vdovy, ktorý by túto otázku mohol pomôcť definitívne vyriešiť. V pohrebných 
účtoch je však katolícky vicearchidiakon, ktorý sa zúčastnil pohrebu a dostal za to zaplatené 12,75 
zlatého, označený ako patrón vdovy. 

3 „Funebris Cancio Pauli Hoffmani Episcopi Quinque Ecclesiensi super veneratione 4 Comitum 
Esterhazianorum Tyrnaviam Idiomate Hungarico“. 
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šľachtičnej bola nepochybne prejavom solidarity a tiež vyjadrením hĺbky vzájom-
ných vzťahov s vplyvným rodom zo susedstva. Členmi tohto pomerne netypického 
pohrebného sprievodu boli aj piati chudobní, ktorí sa zrejme mali za zomretú modliť. 
Pohrebný sprievod išiel do Radvane za zvuku banskobystrických evanjelických 
a katolíckych kostolných zvonov a tiež mestských zvonov. [14] 

 
Obr. 3: Pohľad na Rákoczyho sieň s volebnými zástavami na stenách. Repro: V. Sklenka 

 
Obr. 4: Rodová zbierka mortuárií na stenách a postele Františka Vešelényho a Márie 
Séčiovej v rohu Rákoczyho siene. Repro: V. Sklenka 
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V Radvani sa príslušníci rodu a pozvaní hostia najprv rozlúčili so zosnulou vdovou 
v rodovom kaštieli evanjelickým spôsobom. Z pozvaných hostí menovite poznáme 
šľachticov Františka Bohuša, Pavla Soosa a vdovu Simonidesovú. Banskobystrický 
evanjelický farár Michalides4 mal nad vystaveným telom zosnulej vdovy – Supra 
Corpus, pohrebnú kázeň, ktorej súčasťou bola nepochybne aj tradičná evanjelická 
odobierka zosnulej od rodiny. Pohrebných obradov sa zúčastnil aj krupinský evanje-
lický farár Michal Regis.5 Bližšie neopísaný pohrebný sprievod potom rakvu 
preniesol do farského kostola v Radvani, ktorý bol od roku 1709 v rukách katolíkov. 
V kostole potom pokračovali pohrebné obrady. Za účasti celej rodiny mal nad telom 
zosnulej ďalšiu pohrebnú kázeň tamojší rímsko-katolícky farár a prebehli aj opako-
vané evanjelické pohrebné obrady. Na pohrebe sa zúčastnili aj žiaci a rektor 
rekatolizovanej miestnej radvanskej školy a ďalší katolícky kňaz – nemenovaný 
vicerachidiakon. Tradičnou úlohou žiakov na pohrebe bývalo spievanie. Potom bola 
rakva vdovy slávnostne uložená do rodovej krypty Radvanských v lodi kostola. 
Kryptu odborne otvoril a po pohrebe opäť uzatvoril banskobystrický murár Tomáš. 
[14] 

Rod Radvanských sa na pohreb vdovy podľa pohrebných účtov pripravoval už istý 
čas dopredu. Už pred smrťou jej zakúpili nové čižmy, ktoré dodal banskobystrický 
čižmársky majster Matej Datelny. Rod si navyše u tamojších klobučníckych majstrov 
Juraja Senického (Szeniczky) a Jána Kučeru (Kucsera) objednal na pohreb spolu 
deväť čiernych klobúkov. [14] V pohrebných účtoch sa spomínajú aj ďalší nepome-
novaní radvanskí remeselníci. 

Hlavnými prvkami smútočnej výzdoby radvanského kostola boli (čierne) súkno, 
mortuáriá a fakle. Súkno použili na prikrytie kazateľnice a oltárnej menzy, pri ktorej 
odznela kázeň – cantio. Pomerne nákladnou súčasťou výzdoby pohrebného sprievo-
du a kostola boli práve spomínané fakle, zakúpené u banskobystrického obchodníka 
Mateja Puchona. Zakúpených bolo spolu 36 faklí a stáli takmer 42 zlatých. Z toho 
podľa skúmaného prameňa drahších voskových faklí bolo spolu 12 kusov a  jedno-
duchších smrekových faklí bol dvojnásobok, 24 kusov. Ďalším dôležitým 
výzdobným prvkom kostola boli textilné a papierové mortuáriá s namaľovaným 
mariášiovským erbom. Radvanskí si ich objednali u domáceho banskobystrického 
maliara Henricha – Henricus Pictor Novisoliensis, spolu 48 kusov. Podľa citovaných 
pohrebných účtov bola jedna polovica z objednaných mortuárií textilná a druhá 
polovica papierová. Textilné mortuáriá boli vyhotovené z luxusného lesklého hodvá-
bu (atlasu). Lacnejšie papierové mortuáriá boli namaľované na tzv. regálnom 
(kráľovskom?) papieri – Papir regalis. Išlo o veľké obdĺžnikové papierové hárky, 

                                                

4 Samuel Michalides (* 1674 Lehnica, Poľsko † 1740 Banská Bystrica). 

5 V literatúre sa uvádza ako Michal Regis-Kráľoviech (* 1680 Bobrovec, † 1737 Brzotín). 
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ktorých rozmery v tomto období zvyčajne kolísali medzi 62 x 48 centimetrov6 až po 
73 x 53 centimetrov a používali sa napríklad aj na výrobu máp. Napriek ich pomerne 
veľkému vyrobenému množstvu sa, žiaľ, v rodovej zbierke mortuárií Radvanských 
dodnes nezachovalo ani jedno. Je to spôsobené najmä efemérnosťou doby ich použi-
teľnosti a nepochybne aj nepokojnou, neistou dobou. Historicky veľmi významný je 
údaj o banskobystrickom maliarovi Henrichovi, ktorý sa nachádza v skúmaných 
pohrebných účtoch. [14] Ide totiž o jediného známeho banskobystrického maliara, 
ktorý sa venoval aj tvorbe mortuárií. Henrich bol zrejme aj neidentifikovaným tvor-
com najstaršej vrstvy mortuárií z citovanej rodovej zbierky Radvanských z Radvane.7 
[10], [17] Podľa analógií bola časť vyhotovených mortuárií nepochybne umiestnená 
v kostole v Radvani, na a okolo rakvy a na plochách pokrytých súknom. Ďalšiu časť 
mortuárií zrejme spolu s fakľami držali v rukách členovia pohrebného sprievodu, 
ďalšie boli rozdané. 

V širšom kontexte je zrejmé, že aj uhorská stoličná šľachta naprieč náboženským 
spektrom ako súčasť svojej reprezentácie aktívne využívala aj rôznorodé prvky 
pohrebnej kultúry. Ich konkrétny rozsah prirodzene závisel od finančných možností 
jednotlivých rodov a významu zomrelého jedinca. Stabilnými prvkami pohrebnej 
kultúry stoličnej šľachty boli okrem náboženských obradov (kázne, rozlúčka) najmä 
pohrebný sprievod so sviecami alebo fakľami, zvonenie zvonov, smútočná výzdoba 
kostola a od 17. storočia používanie papierových a textilných mortuárií. Významným 
statusovým symbolom bola aj voľba konkrétneho pohrebného miesta, ktorá mohla 
byť spojená s výrobou náhrobku. Najprestížnejšie miesta boli umiestnené 
v centrálnych častiach sakrálnych stavieb, najmä v blízkosti oltárov, či v kryptách. 
V skúmanom prípade nebolo vyrobené drevené mortuárium a nepoznáme ani poh-
rebné zástavy, ktorých použitie bolo zrejme vyhradené len pre výnimočných členov 
rodu. 

 

 

 

 

                                                

6 Formát papiera nazývaný v písomných prameňoch ako tzv. Klein Regal Papier zvyčajne dosahoval 
minimá z oboch uvedených rozmerov. Rozmery boli nielen regionálneho charakteru, ale veľkostne 
sa líšili aj papiere jednotlivých výrobcov. 

7 Uvedené mortuáriá tvorili súčasť interiérového vybavenia rodového kaštieľa Radvanských 
v Radvani a časť z nich bola podľa historických fotografií umiestnená priamo na stenách kaštieľa. 
Pohrebné erby preto logicky dokumentujú prevažne životné osudy príslušníkov šľachtických rodov, 
ktoré mali k Radvanským vzťah. Najpočetnejšie zastúpenie medzi mortuáriami zo zbierky  má 
prirodzene „domáci“ rod Radvanských a spríbuznené šľachtické rody. Väčšie skupiny mortuárií 
v zbierke reprezentujú šľachtické rody Benických, Podmanických, Bohušovcov, Gerambovcov, 
Kišfaludiovcov, Kubínskych, Okoličianskych, Révaiovcov, Spielenbergovcov, Svätojánskych, 
Ujháziovcov a Wenckheimovcov. Zbierku z Radvane, ďalšie menšie skupiny a jednotlivé mortuáriá 
získalo Stredoslovenské múzeum od rôznych darcov. 
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4 Samuel Michalides (* 1674 Lehnica, Poľsko † 1740 Banská Bystrica). 

5 V literatúre sa uvádza ako Michal Regis-Kráľoviech (* 1680 Bobrovec, † 1737 Brzotín). 
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prirodzene „domáci“ rod Radvanských a spríbuznené šľachtické rody. Väčšie skupiny mortuárií 
v zbierke reprezentujú šľachtické rody Benických, Podmanických, Bohušovcov, Gerambovcov, 
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Ujháziovcov a Wenckheimovcov. Zbierku z Radvane, ďalšie menšie skupiny a jednotlivé mortuáriá 
získalo Stredoslovenské múzeum od rôznych darcov. 
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Abstrakt: Výskum v krypte rímsko-katolíckeho farského Kostola sv. Martina 
v Trstenej priniesol množstvo poznatkov o pohrebnej kultúre elít oravského mesteč-
ka Trstená v období 18. – 19. storočia. Tamojšie elity tvorili rod dedičných richtárov 
Trstenských, príslušníci miestnych drobných šľachtických rodov, notári mestečka 
a duchovní. Krypta bola poškodená vandalmi, ktorí v nej založili požiar (1990) 
a vysokou vzdušnou vlhkosťou. V krypte bolo pochovaných minimálne 114 ľud-
ských jedincov v minimálne 99 drevených rakvách. Výskumom bolo nájdené 
množstvo dokladov materiálnej kultúry spojenej s pohrebným rítom (kríže, ružence, 
škapuliare, zvyšky biblií, šatky, odevy). Najväčší historický význam má ojedinelý 
súbor drevených maľovaných rakiev. V súčasnosti má krypta nový vchod a je prí-
stupná verejnosti. 

Kľúčové slová: Trstená – Kostol. sv. Martina – novovek – pohrebná kultúra – kryp-
ta. 

Coffins in the crypt of the St. Martin Parish church in Trstena 
Abstract: Research in the crypt of the Roman Catholic parish church of St. Martin in 
Trstena has brought a lot of information about the funeral culture of Trstena’s elites 
in 18th and 19th century. These elites were formed by the house of Trstensky heredi-
tary mayors, members of local lower nobility families, notaries and priests. The crypt 
was damaged by vandals, who set fire there in 1990 and after that its state was fur-
ther deteriorating by high humidity inside. At least 114 human individuals in 
minimum 99 wooden coffins were buried on the spot. The amount of evidence of 
material culture connected to the funerary rituals was found by the research (crosses, 
rosaries, scapulars, remnants of the Bible books, scarfs, clothing) and a unique col-
lection of wooden painted coffins is of the largest historical importance. In the 
present the crypt has a new entrance and is accessible to public. 

Key words: Trstena – St. Martin Parish Church – Modern times period – Funeral 
Culture – crypt. 
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V roku 2008 sa vedenie Rímsko-katolíckej farnosti v Trstenej rozhodlo vyriešiť 
žalostný stav krypty farského kostola. Po dohode s Krajským pamiatkovým úradom 
Žilina sa uskutočnil výskum zameraný na zistenie stavu a možností ďalšieho využitia 
krypty. Výskum, ktorý sme uskutočnili, vyústil do projektu sprístupnenia krypty 
verejnosti a postupnej záchrany artefaktov materiálnej pohrebnej (funerálnej) kultúry 
Oravy z 18. a 19. storočia. V roku 2018 sa výskum zavŕšil vybudovaním nového 
vchodu do kostolnej krypty.1 

1. STAV KRYPTY PO ODPEČATENÍ 
V krypte bola po odpečatení vysoká vzdušná vlhkosť kolísajúca medzi 70 – 85 
percentami. Vysokú vzdušnú vlhkosť zapríčinili dva faktory. Prvým faktorom bolo 
zamurovanie odvetrávacieho prieduchu, druhým hasenie požiaru v časti krypty 
v roku 1990. Podlaha skladajúca sa zo zeminy a štrku bola mokrá. Už pri zbežnom 
pohľade bol viditeľný zlý stav truhiel, ktoré boli doslova nahádzané jedna cez druhú. 
Narátali sme približne 68 kusov celých rakiev. Boli naukladané po 3 – 4 kusoch na 
sebe. V pravom a ľavom sektore pri vchode sme našli asi 11 zhorených truhiel 
s čiastočne obhorenými ľudskými pozostatkami. Nad nimi je zreteľné zadymenie 
stropu krypty. Mnoho pozostatkov tiel bolo mimo truhiel. V sektore vpravo pod 
schodiskom sa nachádzali medzi uloženými truhlami aj fragmenty sadrovej sochy 
a mnoho črepov zrejme trstenskej keramiky z prvej polovice 19. storočia.2 Medzi 
truhlami pri vchode a aj v ich vnútri sme našli aj veľa fragmentov vajec. Ako sme 
zistili neskôr, urobili si tam útočisko kuny a prehrýzli i niekoľko truhiel, kde si 
uschovali množstvo vajec a hydiny.3 

2. ROZMERY KRYPTY 
Rozmery krypty sú: 8,99 m × 4,46 m, na ľavej strane je chodba pôvodného vchodu 
dlhá 1,85 m a široká 1,12 m, s oblúkom začínajúcom vo výške 1,35 m a svetlou 
výškou 1,56 m v najvyššom bode. Vpravo sa nachádza nika široká 2,6 m, hlboká 
0,80 m a vysoká 1,44 m. 

3. POČET POCHOVANÝCH 
Podľa matrík malo byť v krypte pochovaných 54 osôb. Avšak zistený počet lebiek 
(údajne minimálne 5 kusov sa stalo „trofejami“ vandalov) je oveľa vyšší.4 Podľa 
kostrových pozostatkov v krypte, ktoré sa nám podarilo aspoň fragmentárne zrekon-
štruovať, tam bolo pochovaných 114 osôb, z toho minimálne 22 detí. Problémom pri 
identifikácii detských pozostatkov sú nezrastené lebečné švy, teda je takmer nemož-
                                                

1 PONGRÁCZ, D. Maľované rakvy z Trstenej. In: Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo. 
2010, č. 4, s. 18. 

2 PONGRÁCZ, D. História rodu Trstenský. MT 2018. s. 428, 429. 

3 PONGRÁCZ, D. Maľované rakvy z Trstenej. In: Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo. 
2010, č. 4, s. 18. 

4 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči (ďalej len ŠA ZA), Zbierka cirkev-
ných matrík (ďalej ZCM), Trstená Liber Defunctorum 1782 – 1840. 

Ars moriendi 29 
 

né zistiť (okrem celých, či fragmentárne zachovných detských rakiev) presný počet 
detí pochovaných v krypte. Z pôvodne narátaných 68 kusov truhiel, neskôr zistených 
stúpol na 88 celých alebo fragmentárne zachovaných truhiel. Spálených čiastočne 
bolo okolo 11 kusov truhiel. 

4. SOCIÁLNA ŠTRUKTÚRA POCHOVANÝCH 
V krypte farského kostola boli pochovávaní poprední obyvatelia mestečka Trstená. 
Podľa matričných záznamov spočívali v krypte pozostatky potomkov zakladateľa 
mestečka Hertela, dedičných richtárov zo šľachtického rodu Trstenský, čiastkoví 
dediční richtári z rodu Stankovics, prísažní mestečka z rodov Kruzlics, Stas, Gaspa-
rides, notári z rodu Wrchovina a členovia šľachtických rodov Boczko, Koroda de 
Felső Kubin, Javorka – Javorek, Hattala, Stefanides, Vilcsek de Podwilk.5 

5. SPÔSOB POCHOVÁVANIA 
V krypte nachádzame klasický spôsob pochovávania katolíckeho rítu. Zomrelí boli 
pochovaní s klasickým ružencom alebo so smrtným ružencom (nad krížom je na-
miesto veľkej korálky umrlčia lebka zvaná záhryzec s kosťou pod vrchnou 
čeľusťou), dreveným krížom, či dreveným krucifixom s ukrižovaným Kristom 
z bronzu. Druhý typ sa zachoval vcelku v truhle šľachtica, kde korózia spôsobila 
prehrdzavenie klinčekov, ktorými bol pripevnený k drevu. Našli sme početné 
a rôznorodé drevené kríže. Ich výška kolíše od 8 cm po až 28,8 cm. Kríže sú ľaliové, 
barličkové, ale aj obyčajné. Jedenásť nájdených biblií bolo úplne zhnitých pôsobe-
ním vysokej vzdušnej vlhkosti. Je zaujímavé, že sa našli iba tri mariánske pútnické 
škapuliare spodobené starým ikonografickým spôsobom, keďže sa Trstená považuje 
za mariánsku lokalitu. Dva boli pôvodne v medenom rámiku, ktorý však skorodoval 
a zachovali sa iba dvojité sklíčka, na ktorých sú vyobrazenia Panny Márie s dieťat-
kom.6 V celku sa zachoval iba oválny škapuliar, z obrazu sú viditeľné len 
korunované hlavy Panny Márie a Ježiška. V detskej rakve č. 20 sme našli dva zacho-
valé sväté obrázky svätej Heleny a svätého Stanislava, tretím je neurčiteľná nemecká 
kartička s detským patrónom. Svätý Stanislav bol spodobnený na zástavách aj v roku 
1636, keď bola fara v Trstenej evanjelická. Jeho kult zrejme pretrval aj začiatkom 19. 
storočia. Zachoval sa aj škapuliar s Bazilom Veľkým. Duchovní boli pochovaní 
s krížom zaveseným na šnúrke s fiocci, františkánski mnísi v habitoch s opaskom 
(cingulum) a typickým mníšskym ružencom, ktoré sa však zachovali len torzovite. 
Podľa nájdených krížov a obhliadky pozostatkov tiel v rakvách usudzujeme, že boli 
v krypte pochovaní 4 cirkevní predstavitelia. Ich rakvy neboli špeciálne označené. 

 

                                                

5 ŠA ZA, ZCM, Trstená Liber Defunctorum 1782 – 1840. Niektoré osoby sa nám podarilo identifiko-
vať vďaka fragmentov nápisov na truhlách. Matričné záznamy sú teda neúplné. Niekoľko osôb sme 
doplnili vďaka knihám fundácií, ktoré sa nachádzajú v archíve farského úradu. 

6 PONGRÁCZ, D. Maľované rakvy z Trstenej. In: Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo. 
2010, č. 4, s. 19. 
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V roku 2008 sa vedenie Rímsko-katolíckej farnosti v Trstenej rozhodlo vyriešiť 
žalostný stav krypty farského kostola. Po dohode s Krajským pamiatkovým úradom 
Žilina sa uskutočnil výskum zameraný na zistenie stavu a možností ďalšieho využitia 
krypty. Výskum, ktorý sme uskutočnili, vyústil do projektu sprístupnenia krypty 
verejnosti a postupnej záchrany artefaktov materiálnej pohrebnej (funerálnej) kultúry 
Oravy z 18. a 19. storočia. V roku 2018 sa výskum zavŕšil vybudovaním nového 
vchodu do kostolnej krypty.1 

1. STAV KRYPTY PO ODPEČATENÍ 
V krypte bola po odpečatení vysoká vzdušná vlhkosť kolísajúca medzi 70 – 85 
percentami. Vysokú vzdušnú vlhkosť zapríčinili dva faktory. Prvým faktorom bolo 
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2. ROZMERY KRYPTY 
Rozmery krypty sú: 8,99 m × 4,46 m, na ľavej strane je chodba pôvodného vchodu 
dlhá 1,85 m a široká 1,12 m, s oblúkom začínajúcom vo výške 1,35 m a svetlou 
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1 PONGRÁCZ, D. Maľované rakvy z Trstenej. In: Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo. 
2010, č. 4, s. 18. 

2 PONGRÁCZ, D. História rodu Trstenský. MT 2018. s. 428, 429. 

3 PONGRÁCZ, D. Maľované rakvy z Trstenej. In: Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo. 
2010, č. 4, s. 18. 

4 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči (ďalej len ŠA ZA), Zbierka cirkev-
ných matrík (ďalej ZCM), Trstená Liber Defunctorum 1782 – 1840. 
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né zistiť (okrem celých, či fragmentárne zachovných detských rakiev) presný počet 
detí pochovaných v krypte. Z pôvodne narátaných 68 kusov truhiel, neskôr zistených 
stúpol na 88 celých alebo fragmentárne zachovaných truhiel. Spálených čiastočne 
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4. SOCIÁLNA ŠTRUKTÚRA POCHOVANÝCH 
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Felső Kubin, Javorka – Javorek, Hattala, Stefanides, Vilcsek de Podwilk.5 

5. SPÔSOB POCHOVÁVANIA 
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korunované hlavy Panny Márie a Ježiška. V detskej rakve č. 20 sme našli dva zacho-
valé sväté obrázky svätej Heleny a svätého Stanislava, tretím je neurčiteľná nemecká 
kartička s detským patrónom. Svätý Stanislav bol spodobnený na zástavách aj v roku 
1636, keď bola fara v Trstenej evanjelická. Jeho kult zrejme pretrval aj začiatkom 19. 
storočia. Zachoval sa aj škapuliar s Bazilom Veľkým. Duchovní boli pochovaní 
s krížom zaveseným na šnúrke s fiocci, františkánski mnísi v habitoch s opaskom 
(cingulum) a typickým mníšskym ružencom, ktoré sa však zachovali len torzovite. 
Podľa nájdených krížov a obhliadky pozostatkov tiel v rakvách usudzujeme, že boli 
v krypte pochovaní 4 cirkevní predstavitelia. Ich rakvy neboli špeciálne označené. 
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Obr. 1: Fragmenty Biblie. Foto: autor príspevku 

 
Obr. 2: Bronzové torzo Krista 5,7 x 5 cm. 
Foto: autor príspevku 

 
Obr. 3: Stankovicsov kríž s Fioccy. 
Foto: autor príspevku 
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6. HĽADISKO TECHNICKÉ 
Na výrobu truhiel boli použité dosky z tvrdého dreva buka (Quercus robur) a duba 
(Fagus silvatica). Všetky truhly boli ohobľované zvonka aj zvnútra, okrem dna 
z vonkajšej strany. Dosky boli spájané čapovaním, drevenými kolíkmi a železnými 
klincami. Štíty boli pripevnené o boky rakiev kvôli uzatvoreniu drevenými kolíkmi 
(najčastejšie detské rakvy), alebo železnými klincami. Mnoho štítov rakiev malo 
praskliny spôsobené železnými klincami vbitými v nevhodných miestach. Množstvo 
dosiek štítov sa rozpadlo rozštiepením jednotlivých dosiek. Telá boli uložené na 
dubové ostružliny. Ostružliny plnili funkciu imaginárneho vankúša, ktorý vznikol 
prikrytím dna výstelkou z ľanovej tkaniny. Plnili a plnia aj veľmi dôležitú funkciu 
odoberača vlhkosti z vnútorného prostredia truhly a v prípade jej veľkého poklesu 
zase udržiavali v rakve stabilné prostredie. Ich efektivita je zjavná porovnaním ra-
kiev, kde sa nachádzajú a kde nie. Ostružliny do obdobia požiaru väčšinou spôsobili 
prirodzenú mumifikáciu tiel. Po uhasení požiaru však nastal druhotný rozklad, ktorý 
spôsobil rozpad väčšiny pozostatkov. Našli sme zvyšky kvetov, hlavne v okolí hlavy, 
v detských rakvách sa zachovali uložené okolo celého tela. Rakvy boli väčšinou len 
ošetrené. Nafarbené rakvy boli zvyčajne natreté na čierno, hnedo, modro, žlto alebo 
zeleno. Väčšinou boli použité temperové farby, ojedinele aj zmes olejových farieb.7 

7. HĽADISKO UMELECKÉ 
V krypte sa nachádza prierez umeleckých štýlov od 18. storočia až po druhú polovi-
cu 19. storočia (najmä neskoré rokoko a empír), prevedených veľmi zručne 
v rustikálnom duchu. Mnoho zaujímavých rakiev sme, žiaľ, našli iba vo fragmentoch 
a tak môžeme iba čiastočne rekonštruovať umenie miestnych stolárov a zároveň 
zrejme i maliarov v jednom. Z umelecky zaujímavých rakiev tvoria väčšinu tie 
detské. Detská truhla č. 21 je modrá s bielym krížom, ružami, ľaliami a inými rast-
linnými motívmi. Tieto boli väčšinou modré a zelené. Spodné časti rakiev sú buď 
jednoducho nafarbené, alebo sa na nich nachádzajú kvetinové motívy – ruže, ľalie, 
tulipány, či iné kvety. Štíty detských rakiev sú tiež bohato zdobené kvetinovými 
motívmi, votívnym krížom, plamenným krížom, ktorý podľa veľkosti presahoval aj 
na bočné dosky štítu rakvy. Na čelách rakiev sa objavujú aj umelecky hodnotné 
lebky umrlcov. Zaujímavé je nahradenie skutočných klincov namaľovanými v rôz-
nych farebných kombináciách, napríklad v bielo-zlatej a bielo-čiernej. Niekedy boli 
na štíte uvedené aj mená v latinskom jazyku s menom otca, dátumom úmrtia a uve-
dením veku. Rakvy dospelých sú až na malé výnimky v spodnej časti jednofarebné, 
ich štíty však sú tiež umelecky zdobené. Pri šľachticoch je uvedené aj meno, dátum 
úmrtia a votívne latinské heslá ako: „Hodie-Mihi-C(G)ras-Tibi-Memor-Mei“ – Teraz 
mne -Potom Tebe – Pamätaj (na) mňa. Asi najkrajšou rakvou je rakva Barbory Kruz-
lics, ktorá zomrela v roku 1798. Je modrá, bohato zdobená aj v spodnej časti 
s podrobným nápisom: „Barbara Joan(nis) Kruzlics Con(sors) Obit Die 26. januarii 
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2010, č. 4, s. 18. 



  30 Kultúrne dedičstvo 2018 

 

 
Obr. 1: Fragmenty Biblie. Foto: autor príspevku 

 
Obr. 2: Bronzové torzo Krista 5,7 x 5 cm. 
Foto: autor príspevku 

 
Obr. 3: Stankovicsov kríž s Fioccy. 
Foto: autor príspevku 

 

Ars moriendi 31 
 

6. HĽADISKO TECHNICKÉ 
Na výrobu truhiel boli použité dosky z tvrdého dreva buka (Quercus robur) a duba 
(Fagus silvatica). Všetky truhly boli ohobľované zvonka aj zvnútra, okrem dna 
z vonkajšej strany. Dosky boli spájané čapovaním, drevenými kolíkmi a železnými 
klincami. Štíty boli pripevnené o boky rakiev kvôli uzatvoreniu drevenými kolíkmi 
(najčastejšie detské rakvy), alebo železnými klincami. Mnoho štítov rakiev malo 
praskliny spôsobené železnými klincami vbitými v nevhodných miestach. Množstvo 
dosiek štítov sa rozpadlo rozštiepením jednotlivých dosiek. Telá boli uložené na 
dubové ostružliny. Ostružliny plnili funkciu imaginárneho vankúša, ktorý vznikol 
prikrytím dna výstelkou z ľanovej tkaniny. Plnili a plnia aj veľmi dôležitú funkciu 
odoberača vlhkosti z vnútorného prostredia truhly a v prípade jej veľkého poklesu 
zase udržiavali v rakve stabilné prostredie. Ich efektivita je zjavná porovnaním ra-
kiev, kde sa nachádzajú a kde nie. Ostružliny do obdobia požiaru väčšinou spôsobili 
prirodzenú mumifikáciu tiel. Po uhasení požiaru však nastal druhotný rozklad, ktorý 
spôsobil rozpad väčšiny pozostatkov. Našli sme zvyšky kvetov, hlavne v okolí hlavy, 
v detských rakvách sa zachovali uložené okolo celého tela. Rakvy boli väčšinou len 
ošetrené. Nafarbené rakvy boli zvyčajne natreté na čierno, hnedo, modro, žlto alebo 
zeleno. Väčšinou boli použité temperové farby, ojedinele aj zmes olejových farieb.7 

7. HĽADISKO UMELECKÉ 
V krypte sa nachádza prierez umeleckých štýlov od 18. storočia až po druhú polovi-
cu 19. storočia (najmä neskoré rokoko a empír), prevedených veľmi zručne 
v rustikálnom duchu. Mnoho zaujímavých rakiev sme, žiaľ, našli iba vo fragmentoch 
a tak môžeme iba čiastočne rekonštruovať umenie miestnych stolárov a zároveň 
zrejme i maliarov v jednom. Z umelecky zaujímavých rakiev tvoria väčšinu tie 
detské. Detská truhla č. 21 je modrá s bielym krížom, ružami, ľaliami a inými rast-
linnými motívmi. Tieto boli väčšinou modré a zelené. Spodné časti rakiev sú buď 
jednoducho nafarbené, alebo sa na nich nachádzajú kvetinové motívy – ruže, ľalie, 
tulipány, či iné kvety. Štíty detských rakiev sú tiež bohato zdobené kvetinovými 
motívmi, votívnym krížom, plamenným krížom, ktorý podľa veľkosti presahoval aj 
na bočné dosky štítu rakvy. Na čelách rakiev sa objavujú aj umelecky hodnotné 
lebky umrlcov. Zaujímavé je nahradenie skutočných klincov namaľovanými v rôz-
nych farebných kombináciách, napríklad v bielo-zlatej a bielo-čiernej. Niekedy boli 
na štíte uvedené aj mená v latinskom jazyku s menom otca, dátumom úmrtia a uve-
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Obr. 6:  Rakva Johany Kruzlics. Foto: autor príspevku 

 
Obr. 7: Rakva s umrlčou lebkou. Foto: autor príspevku 

 
Obr. 8: Detská rakva s motívmi kvetov. Foto: autor príspevku 

 
Obr. 9: Rakva Veroniky Wrchovina. Foto: autor príspevku 

 
Obr. 10: Truhla Jána Trstenského. Foto: autor príspevku 
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Anno 1798 aetatis Sue 26“. Rakva je zdobená listovými motívmi a bielym krížom. 
Po okraji sa nachádzajú biele bodky, ktoré imitujú kovové polguľovité cvoky – nity. 
Na vrchu veka je biely barličkový kríž s plamienkami. Túto rakvu odporúčame 
zapísať do ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Zaujímavý je aj fragment 
truhly dedičného richtára Jána Trstenského z roku 1803. Je podobne zdobený 
a doplnený o umrlčiu hlavu. Truhla Veroniky Wrchovina má na štíte červený kríž. 
Lem truhly je biely s červenými poloblúkmi napodobňujúcimi textil. Na truhle je 
nápis: Hic Iacet Veronica Wrchovina. Modrá truhla Johany, dcéry Pavla Kruzlics, 
ktorá zomrela v roku 1806 je zdobená bielym barličkovým krížom, dvomi bielo-
červenými volútami a zlatou ľaliou. Vedľa ľalie sa nachádzajú biele kvietky 
s červeným semenníkom. Zachované rakvy zo skoršieho obdobia nie sú veľmi deko-
ratívne, ale často majú zaujímavé tvary krížov na štítoch.8 

 
Obr. 4: Barbora Kruzlics, 1798. Foto: autor príspevku 

 
Obr. 5: Detská rakva, okolo 1790. Foto: autor príspevku 
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8 PONGRÁCZ, D. Maľované rakvy z Trstenej. In: Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo. 
2010, č. 4, s. 19. 
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8. HĽADISKO POLOHY POCHOVANÝCH 
Deti boli pochovávané obvykle s rukami na hrudi, keďže však ich väčšina zomrela 
vo veľmi ranom detskom veku sú pozostatky veľmi fragmentárne. Dospelí katolícki 
muži bývali zvyčajne pochovaní s pripaženými rukami, ženy s rukami na hrudi. Toto 
nepísané pravidlo však nekorešponduje s naším výskumom. Viacero mužov malo 
ruky na hrudi a našli sa i ženy s  pripaženými rukami. Na viac ako 70 percentách 
pozostatkov sme našli ruky zviazané šatkami. Dokazuje to, že tento evanjelický zvyk 
pretrval aj v čisto katolíckom prostredí až do 19. storočia. Niektoré šatky sa zachova-
li veľmi dobre. Sú v tvare štvorca, pôvodne hnedé alebo zelené, s mriežkovaným 
vzorom s dvomi, tromi či štyrmi čiernymi pruhmi na kraji. Šatky majú pevne zviaza-
ný uzol. Niektoré pozostatky poukazujú aj na použitie šatky na zviazanie hlavy kvôli 
zavretiu dolnej čeľuste. Nohy boli až na jednu výnimku uložené vedľa seba. Rozkla-
dom a vonkajšími zásahmi sú však lebky pootočené na stranu, poprípade majú 
otvorenú dolnú čeľusť. Rakvy ležiace na boku obsahovali pozostatky v pokrútených 
polohách, kedy sa zdeformovali lebky či iné časti tiel. 

9. HĽADISKO ODEVOV POCHOVANÝCH 
Detské pozostatky nám priniesli niekoľko veľmi zaujímavých prekvapení. Našli sme 
výborne zachované empírové dievčenské (zrejme novorodenecké) šaty zlatej farby 
a výborne zachované chlapčenské telíčko s fragmentárne zachovanými nohavicami 
a koženými poločižmičkami uhorského typu. Našli sme aj vyšívanú topánočku 
z obdobia okolo roku 1780 – 1800. Mnoho pozostatkov detí má čipkované čiapočky 
a čepčeky, vďaka čomu sa dochovali aj lebky detí, a tak sme mohli určiť aj prečo deti 
zomreli, pomerne často trpeli vodnatieľkou (hydrops).9 Zachovali sa početné čapičky 
a čepce s mašličkami. Mašličky sú modro-zlaté, zlato-biele, červené a biele. Štýlovo 
sa dajú ohraničiť prvou polovicou 18. storočia až po polovicu 19. storočia. Pozostat-
ky dospelých ľudí boli zachované horšie, ale aj tak sme pri výskume našli niekoľko 
veľmi zaujímavých odevov. Unikátom je veľmi dobre zachovaný šľachtic v uhor-
skom šľachtickom kroji. Výborne sa zachovala vrchná časť odevu. Manžety 
s čalángom, šnurovanie starého typu a aj brmbolce. Dochovali sa aj lemy bez gombí-
kov. Na čiastočne zachovaných pozostatkoch Barbory Kruzlics sa zachovala košeľa 
a nad ňou čierna halena (6 gombíkov). Halena má čipku zo striebornej nite, ktorá sa 
dochovala v dvoch častiach. Ruženec sa pôvodne nachádzal v intaktne zachovanom 
látkovom puzdre. Zachovala sa aj látková sukňa (suknica) čiernej farby. Je na vrchu 
nazberaná a prešitá jednoduchým čiernym lemom. Okraje suknice sú nazbierané 
zošívaním do širšieho pásu, ktorý vytvára krásny lem okolo bokov a spodku.10 Na 
hrudi sa našla veľmi pekná hodvábna šatka zlatej farby so zaujímavými kolorovaný-
mi vzormi orla s kolesom (kruhom). V strede šatky však z neznámeho dôvodu zostali 
iba zelené časti ornamentu. Dámske čižmy uhorského typu boli rozpadnuté vo švoch. 
                                                

9 Tamže. 

10 PONGRÁCZ, D. Maľované rakvy z Trstenej, In: Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo. 
2010, č. 4, s. 20. 
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Sú veľmi pekne zdobené rytím do kože. V jej truhle sme našli aj niekoľko šatiek 
z hodvábu zlatej farby s kvetinovými vzormi.11 

10. STAV KRYPTY PO DOKONČENÍ VÝSKUMU 
Práca v krypte bola zameraná na skatalogizovanie a záchranu maximálneho množ-
stva pozostatkov. Keďže väčšina z nich bola vo veľmi zlom stave, rozhodli sme sa 
v chodbe bývalého vchodu do krypty vybudovať kostnicu. Rakvy v dobrom stave 
alebo s umeleckou hodnotou sme ponechali aj s pozostatkami v krypte, vyčistenej od 
črepov a nových nánosov. Po konzultáciách s umenovedcami a etnológmi sme vy-
brali súbor 27 truhiel, ktoré majú vysokú dokumentačnú, umeleckú i etnologickú 
hodnotu. Iný podobne rozsiahly súbor rurálneho funerálneho umenia sa na území 
Slovenska nezachoval. Mnohé z truhiel označili odborníci (doc. Dr. Katarína Chme-
linová, kurátorka SNG) za veľmi kvalitné po kompozičnej aj výtvarnej stránke. 

11. KOSTNICA – OSÁRIUM 
Pôvodným zámerom farského úradu bolo pozostatky pochovať pred kostol, s čím 
sme nesúhlasili. Po dohode sme vytvorili v krypte z pozostatkov kostnicu. K tejto 
myšlienke nás priviedlo to, že sme považovali za nedôstojné a nesprávne vyniesť 
vandalmi poškodené a niekoľkokrát zneuctené pozostatky zosnulých z pôdy kostola. 
Preto sme vytvorili podľa stredovekých západoeurópskych vzorov z prvej polovice 
15. storočia kostnicu. 

Kostnica vznikla z izolovaných kostí a lebiek, ktoré boli oddelené od tiel nebožtíkov 
a nedali sa znovu vložiť do truhiel. Kresťanstvo si od najstarších čias osvojilo tézu 
zmŕtvychvstania celého tela, preto sa ho snažili zachovať aj po fáze biologického 
rozkladu. Tým však vzniklo pomerne rýchle preplnenie katakomb, krýpt v kostoloch 
a na verejných cintorínoch. Riešilo sa to buď vykopaním tiel mŕtvych a kostí, alebo 
rozobratím kostier. Kostry sa často vyvárali v octe kvôli dezinfekcii a dosiahnutiu 
typickej kostenej farby a tak sa ukladali do rôznych obrazcov alebo sa z nich vyrábal 
rôzny mobiliár krýpt, napríklad: lustre, svietniky, stoly, stoličky, erby, či oltáre. 
V kostniciach sa konali zádušné omše za zomrelých, kajúcne pobožnosti pre uzna-
ných hriešnikov a sú zachované aj správy o duchovných cvičeniach 
kontemplatívnych rádov s prísnou klauzúrou ako karmelitáni a kartuziáni. Najzná-
mejšie kostnice sa nachádzajú vo Francúzku, Nemecku a Česku. Schwarzenberská 
kostnica v Sedlci je v tejto oblasti skutočným skvostom. 

Popis kostnice v krypte: kríž z 33 lebiek, ktoré symbolizujú Kristove roky. Spodná 
lebka je kmeťovská, myslená ako hlava Abrahámovská a najvyššia je lebka dieťaťa, 
ako symbol márnivosti a nerozumnosti nad snahou oklamať smrť, ktorá neobíde ani 
deti. Lebka bola v kresťanskej symbolike atribútom kontemplatívneho pokánia 
a prijatia pominuteľnosti všetkého pozemského. Prchavosť bytia pripomínajú lebky 
na náhrobkoch a náhrobných vyobrazeniach alebo v rukách meditujúcich svätcov 

                                                

11 PONGRÁCZ, D. História rodu Trstenský. MT 2018, s. 428, 429. 
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Hieronyma, žijúceho ako kajúcnik, Františka z Assisi, Karola Boromejského, Fran-
tiška de Paula, Františka Xaverského, Kataríny Sienskej, Justíny a Márie Magdalény. 
Lebka pod Kristovým krížom je odkazom na Adamovu lebku, podľa legendy bol 
hrob Adama práve pod krížom Krista, to symbolicky poukazuje na druhého Adama, 
ktorého Boh stvoril.12 
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Prezentácia archeologickej lokality bývalého 
cintorína s karnerom pri Bazilike sv. Mikuláša 
v Trnave 
Jana Gregorová – Silvia Petrášová –  
– Zuzana Ondrejková – Karolína Sásiková  
 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt: V tomto príspevku je predstavený proces návrhu alternatív prezentácie pre 
Trnavu významnej historickej lokality – „Trnavskej akropoly“. Pred začatím hľada-
nia spôsobu prezentácie bolo nevyhnutné najskôr sa dostatočne oboznámiť so zatiaľ 
nezosumarizovaným vývojom územia. Vďaka sumarizácii vývojových etáp územia 
v okolí Baziliky sv. Mikuláša sa dospelo k novým poznatkom o vývoji územia, 
a taktiež bolo možné vytvoriť logické metodické alternatívy prezentácie. Príspevok 
predstaví niektoré z významnejších vývojových etáp územia, ako aj variantné rieše-
nia prezentácie zachovaných nadzemných i podzemných architektúr. Špeciálne 
sústredenie je prirodzene venované prvej z kameňa murovanej architektúre – v pod-
zemí zachovanému trnavskému karneru. 

Kľúčové slová: prikostolný cintorín – Trnava – karner – prezentácia – metodika. 

Presentation of the archaeological site of the former cemetery with a ossuary  
Abstract: This paper it is presented the process of designing alternatives for Trnava's 
significant historical site - the "Trnava Acropolis". It was necessary first to get ac-
quainted with history of the site development before initiating a search for the 
presentation method. Thanks to the summary of various information about the evolu-
tionary stages of the area around the Basilica of St. Mikuláš, authors were able to 
come up with new knowledge about the development of the territory, and afterwards 
it was also possible to create logical methodical alternatives of the presentation. The 
article will present some of the most important developmental stages of the area as 
well as variants of the presentation of preserved overground and underground archi-
tectures. The special focus is devoted to the first stone mural architecture – the 
underground retained Trnava ossuary. 

Key words: cemetery – Trnava – ossuary – presentation – methodology. 
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Na základe začatia obstarávania predprojektových dokumentácií pre ucelené špeci-
fické areály v MPR Trnava sa Mesto Trnava rozhodlo, že zadá spracovanie 
koncepčného materiálu koordinácie komplexnej obnovy najvýznamnejšej lokality 
v historickom jadre – územia prikostolného cintorína okolo farského Kostola sv. 
Mikuláša. Ide o územie, kde po stáročia vznikali a následne zanikali sakrálne objekty 
v areáli mestskej nekropoly, v nadväznosti na unikátny ranostredoveký systém opev-
nenia. Na základe množstva nových poznatkov, ktoré pamiatkové výskumy za 
posledné desaťročia o danom území zistili, dostalo toto územie prívlastok „Trnavská 
akropola“. Hlavnou úlohou zadanej architektonicko-urbanistickej štúdie „Prezentácia 
archeologickej lokality – karner Trnava“ bolo navrhnúť spôsob prezentácie lokality, 
ktorá vzhľadom na kumuláciu archeologických nálezov môže byť riešená 
ako archeologický park. Pri štúdii boli využité materiály, ktoré sa pre územie aj jeho 
individuálne časti spracovávali od 80. rokov 20. storočia. Množstvo rôznorodých 
výskumov realizovaných lokálne, bez vzájomných súvislostí, bolo treba zosumarizo-
vať a navrhnúť idey možných prezentácií v kontexte urbanizmu mesta. Systém 
spracovávania materiálu bol postavený na pravidelných konzultáciách s mestom 
a príslušným KPÚ. Slúžil na spresnenie rámcovej metódy obnovy územia a objektu 
karnera. Zároveň inicioval ďalšie zadanie prieskumov, potrebných pre definitívne 
vypracovanie realizačného projektu. 

Predmetom tohto špecifického zadania bola sumarizácia podkladov k stavebno-
historickému vývoju územia, návrh variant riešení prezentácie územia prikostolného 
cintorína, hypotetická rekonštrukcia karnera, návrh variant krycej konštrukcie karne-
ra, prezentácia podzemných priestorov lokality (krypty, pivnice,...), návrh 
informačného centra v objekte bývalej márnice, informačný systém lokality kompa-
tibilný s informačným systémom historického jadra, návrh prezentácie náhrobných 
kameňov a iných nájdených artefaktov v rámci riešeného územia a zakomponovanie 
ostatných zachovaných cirkevných a kultúrno-spoločenských objektov do riešeného 
územia.  

Lokalita plnila svoju pôvodnú funkciu nekropoly do roku 1774, keď bola z hygienic-
kých dôvodov zrušená. V súčasnosti sa nachádza v exponovanej polohe mesta 
a pretína ju peší ťah celomestského významu. 

1. SUMARIZÁCIA PAMIATKOVÝCH VÝSKUMOV 
Na základe sumarizácie poznatkov z pamiatkových výskumov boli vypracované 
varianty stavebno-historického vývoja územia, pri ktorých sa rozsah územia, funkcia 
karnera a iných sakrálnych objektov v urbanistickom kontexte mesta v opevnení stále 
menili. Dôraz bol kladený na prezentáciu zaniknutých objektov: objekt karnera, 
z ktorého sa zachovala iba spodná časť kostnice, gotickú a barokovú etapu Kostola 
sv. Michala (základové murivá zachované pod terénom) a obvodový múr cintorína 
(základové murivá zachované pod terénom). 
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Do riešenia boli zahrnuté aj zachované objekty barokovej márnice s kryptami 
a Bazilika sv. Mikuláša, ktorej rámcová metóda obnovy môže byť ovplyvnená spô-
sobom riešenia celého prikostolného cintorína. 

2. STAVEBNO-HISTORICKÝ VÝVOJ RIEŠENÉHO ÚZEMIA  
Z uvedených výskumov sa kvôli exaktnému stanoveniu rámcovej metódy obnovy 
vypracovali hypotetické podklady vývojových etáp územia a podoby románskeho 
karnera. Interpretované boli etapy predmestskej zástavby, prvotnej mestskej – ro-
mánskej zástavby, gotickej, renesančnej, barokovej a klasicistickej zástavby. 

 
Obr. 1: Pohľad na lokalitu prikostolného cintorína z ochodze opevnenia. 
Zdroj: fotoarchív – Karolína Sásiková 

 
Obr. 2: Pohľad do interiéru zachovanej kostnice karnera. 
Zdroj: fotoarchív – Jana Gregorová 
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Pre potreby informačného systému, ako aj presnejšej predstavy o možnej podobe 
karnera (pozostávajúceho pôvodne z podzemnej kostnice a nadzemnej kaplnky 
s apsidou), bola na základe architektonicko-historického výskumu a analógií z iných 
zachovaných karnerov na Slovensku (Kremnica, Banská Štiavnica, Bratislava) vyho-
tovená jeho hypoteticko-analogická rekonštrukcia. 

  
Obr. 3, 4: Hypotetická rekonštrukcia románskeho karnera. 
Zdroj: diplomové práce študentov FA STU Bratislava (Sásiková, K., Rebjáková, A., Trajteľ, F.), 2016 

3. RÁMCOVÁ METÓDA PAMIATKOVEJ OBNOVY  
Na základe stavebno-historického vývoja bolo možné určiť rámcové metódy pamiat-
kovej obnovy zámerne prezentujúce jednotlivé vývojové etapy. Voči týmto etapám 
bol definovaný karner ako objekt, ktorého nadzemná časť (kaplnka) už v období 
gotiky neexistovala. Boli definované prezentácie románskeho, gotického, renesanč-
ného, barokového a klasicistického obdobia, ale aj všetkých vývojových etáp územia 
súčasne. Definovaný bol spôsob prezentácie lokality cintorína vnútri obvodového 
múra, spôsob prezentácie karnera, príslušných častí Kostola sv. Michala, prevádzko-
vé a funkčné využitie územia a informačný systém. 

Na definitívne dopracovanie boli určené varianty prezentujúce stredovekú vývojovú 
etapu a všetky etapy súčasne. 

4. NÁVRH PREZENTÁCIE LOKALITY PRIKOSTOLNÉHO CINTORÍNA  
Vybrané dva varianty prezentácie riešia rôznym spôsobom celú lokalitu cintorína 
vychádzajúc zo zvolenej rámcovej metódy pamiatkovej obnovy. Hľadané boli spô-
soby prezentácie obvodového múra a  spôsob prezentácie hrobov s prípadným 
osadením kamenných náhrobných platní, alebo ich replík. Výrazným limitom rieše-
nia bol existujúci plot Arcibiskupského ordinariátu, ktorý zabraňuje prezentácii 
južnej časti obvodového múra cintorína a murív Kostola sv. Michala (dodnes neboli 
doskúmané). 
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Miera naznačenia murív zaniknutých architektúr závisí od rámcovej metódy obnovy, 
typu materiálu a spôsobu osadenia do terénu. Všetky náznaky murív sú vystavané 
ako nové, pôvodné originály sú pod terénom. Murivá sú tehlové. Vo variante, kde sa 
prezentujú všetky vývojové etapy, je možné počítať s odlíšením farebnosti murív 
(stredovek červený, iné slohové obdobia menej chromatickou farbou). Ak sa náznak 
muriva nachádza v pochôdznej ploche, je vyznačený iba v úrovni dlažby. Ak sa 
nachádza mimo nej, je možné prezentovať ho ako múrik do výšky cca 50 cm. Pre-
zentácia všetkých zaniknutých architektúr musí byť navzájom skoordinovaná ako 
celok vo vzťahu ku karneru. Bude totiž ako celok vnímaná z nadhľadu z ochodze 
mestského opevnenia z východnej strany. Súčasťou riešenia bol aj návrh prezentácie 
podzemných priestorov krýpt a pivníc, do ktorých vstup bude pod dohľadom infor-
mačného centra navrhnutého v objekte bývalej márnice. V priestoroch barokových 
krýpt je možné počítať s prezentáciou originálnych prvkov náhrobných platní, alebo 
iných kamenných fragmentov. Tieto priestory je možné využiť aj ako lapidárium. 

Cieľom štúdie bolo navrhnúť tejto významnej lokalite aj intenzívnejšie kultúrno-
spoločenské využitie adekvátneho typu. Do lokality s výrazným duchovným rozme-
rom bola ku sakrálnej a funkcii nekropoly priradená funkcia múzea knižnej kultúry 
(náznak skutočnosti, že v areáli existovala aj škola) a kultúrno-spoločenské využitie 
priestorov renesančného paláca Arcibiskupského ordinariátu. 

5. NÁVRH VARIANTOV MOŽNÝCH RIEŠENÍ KRYCÍCH KONŠTRUKCIÍ 
KARNERA  
S typom ideového riešenia (na základe vybranej rámcovej metódy obnovy celého 
riešeného územia) definovaným v predošlej kapitole, súvisí aj úprava terénu, návrh 
schodiska a s ním súvisiaceho vstupného priestoru, konštrukčný typ krycej konštruk-
cie a spôsob osadenia a uchytenia vnútorných konštrukcií kostnice karnera 
v závislosti od spôsobu prezentácie archeologických nálezov v jej interiéri. 

Vzhľadom na skutočnosť, že ku návrhu definitívneho spôsobu riešenia krycej kon-
štrukcie nebolo k dispozícii dostatok podkladov, krycia stavba karnera bola 
navrhnutá ako flexibilný systém kombinovateľných možností formou určitých mode-
lových situácií, z ktorých bude vybrané optimálne riešenie až po vykonaní 
potrebných výskumov a definovaní technických požiadaviek. 

Modelové situácie krycej stavby karnera zohľadňujú dva aspekty. Prvý z exteriéru 
zohľadňuje vybranú rámcovú metódu obnovy celého územia a druhý z interiéru 
zohľadňuje vzťah k nosnej konštrukcii, mikroklímu, organizáciu vstupu a potreby 
vnútorných deliacich konštrukcií. 

Návrh krycej stavby karnera vo vzťahu ku rámcovej metóde obnovy mohol byť pri 
riešení formy v exteriéri navrhnutý dvojakým spôsobom: tak, že nie je viditeľný 
v exteriéri (vegetačná strecha vyjadruje skutočnosť, že od stredoveku, po zbúraní 
nadzemnej časti bol karner zasypaný), alebo je viditeľný (naznačenie pôdorysu 
karnera formou múrikov vyjadruje existenciu kaplnky karnera v kontexte iných 
zaniknutých stavieb na lokalite). 
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Obr. 5: Varianty rámcových metód obnovy podľa stavebno-historickej sumarizácie územia. 
Zdroj: Prezentácia archeologickej lokality – karner Trnava (Gregorová, J., Petrášová, S., Ondrejková, 
Z.), 2015 
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Obr. 6: Varianty rámcových metód obnovy podľa stavebno-historickej sumarizácie územia. 
Zdroj: Prezentácia archeologickej lokality – karner Trnava (Gregorová, J., Petrášová, S., Ondrejková, 
Z.), 2015 
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Vizualizácia – prezentácia gotického obdobia vývoja lokality. 

 
Vizualizácia – prezentácia všetkých vývojových etáp lokality. 

Obr. 7, 8: Výsledné varianty (výber sa upresní po vykonaní plošného archeologického výskumu). 
Zdroj: Prezentácia archeologickej lokality – karner Trnava (Gregorová, J., Petrášová, S., Ondrejková, 
Z.), 2015 

Ars moriendi 45 
 

Návrh interiéru krycej stavby karnera vo vzťahu k iným determinantom: terén (limi-
tovanie požiadavkou na prezentáciu nivelety z obdobia stredoveku), miesto vstupu 
(zo severnej strany, kde sa predpokladá poloha pôvodného vstupu, alebo z južnej 
strany – v kontakte s hlavným peším ťahom), možnosť prístupu návštevníkov (verej-
ný, poloverejný a neverejný priestor), typ konštrukčného riešenia (krycia stavba 
koncipovaná nad kruhovým pôdorysom kostnice, alebo nad kruhovým pôdorysom 
kaplnky s apsidou, kotvená zvonku alebo zvnútra), typ vnútorných deliacich kon-
štrukcií (zohľadňovanie rôznej miery uzavretosti/otvorenosti exponátov v interiéri, 
vytvorenie priestoru s požadovanou mikroklímou: prekrytie celej spodnej časti kost-
nice súvislou sklenou podlahou/čiastočné prekrytie segmentovou 
ochodzou/minimálne prekrytie s vysunutým balkónom v mieste vyústenia schodi-
ska). 

Na základe modelových variantov pre účely ujasnenia spôsobu obnovy boli na Fa-
kulte architektúry STU v Bratislave zadané diplomové práce, ktorých cieľom bolo 
architektonické riešenie danej lokality s dôrazom na návrh krycej stavby karnera, 
informačného centra a prezentáciu podzemných priestorov. 

6. ŠTUDENTSKÉ NÁVRHY KRYCEJ STAVBY KARNERA 
A PRIKOSTOLNÉHO CINTORÍNAV INTENCIÁCH 
PREDMETNEJ ŠTÚDIE 
Boli vypracované tri varianty riešenia krycej stavby karnera a informačného centra 
s kryptami, ktoré sa rôznym spôsobom postavili k požiadavkám zadávateľa, aby v čo 
najväčšej možnej miere preskúmali potenciály a limity zadania. 

Minimalistický variant 
Metóda obnovy karnera zvolená pre tento variant je konzervácia zachovaného origi-
nálu murív kostnice, čiastočné nadstavanie pôvodných murív kaplnky a lode Kostola 
sv. Michala a novostavba krycej konštrukcie karnera pod terénom. 

Krycia stavba v interiéri prezentuje len kostnicu (bez apsidy) a časť murív kaplnky 
a lode Kostola sv. Michala. Vstup do podzemného priestoru je z južnej strany a je 
doplnený o vstupný priestor mimo kostnice. Návrh rešpektuje zachovanie odkopanej 
nivelety pri bazilike. Krycia stavba je riešená ako kovová konštrukcia, ktorá je kot-
vená pomocou zemných skrutiek po vonkajšej strane obvodových múrov kostnice. 
V interiéri je využitý kortén ako prvok novotvaru. Na kovovej stropnej konštrukcii je 
vegetačná strecha a nadmurovaný tehlový múrik, ktorý v exteriéri pôsobí ako náznak 
zaniknutej kaplnky s apsidou. Uzavretie schodiska je riešené sklápacím zábradlím, 
ktoré po zavretí slúži ako pochôdzna plocha. Vstup verejnosti do karneru a vnímanie 
hlavného exponátu, je v tomto variante zabezpečené balkónom, ktorý zo vstupného 
priestoru čiastočne zasahuje do vnútra kostnice a návštevníci majú priamy výhľad na 
exponát. 
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Vizualizácia – prezentácia všetkých vývojových etáp lokality. 
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Návrh interiéru krycej stavby karnera vo vzťahu k iným determinantom: terén (limi-
tovanie požiadavkou na prezentáciu nivelety z obdobia stredoveku), miesto vstupu 
(zo severnej strany, kde sa predpokladá poloha pôvodného vstupu, alebo z južnej 
strany – v kontakte s hlavným peším ťahom), možnosť prístupu návštevníkov (verej-
ný, poloverejný a neverejný priestor), typ konštrukčného riešenia (krycia stavba 
koncipovaná nad kruhovým pôdorysom kostnice, alebo nad kruhovým pôdorysom 
kaplnky s apsidou, kotvená zvonku alebo zvnútra), typ vnútorných deliacich kon-
štrukcií (zohľadňovanie rôznej miery uzavretosti/otvorenosti exponátov v interiéri, 
vytvorenie priestoru s požadovanou mikroklímou: prekrytie celej spodnej časti kost-
nice súvislou sklenou podlahou/čiastočné prekrytie segmentovou 
ochodzou/minimálne prekrytie s vysunutým balkónom v mieste vyústenia schodi-
ska). 

Na základe modelových variantov pre účely ujasnenia spôsobu obnovy boli na Fa-
kulte architektúry STU v Bratislave zadané diplomové práce, ktorých cieľom bolo 
architektonické riešenie danej lokality s dôrazom na návrh krycej stavby karnera, 
informačného centra a prezentáciu podzemných priestorov. 

6. ŠTUDENTSKÉ NÁVRHY KRYCEJ STAVBY KARNERA 
A PRIKOSTOLNÉHO CINTORÍNAV INTENCIÁCH 
PREDMETNEJ ŠTÚDIE 
Boli vypracované tri varianty riešenia krycej stavby karnera a informačného centra 
s kryptami, ktoré sa rôznym spôsobom postavili k požiadavkám zadávateľa, aby v čo 
najväčšej možnej miere preskúmali potenciály a limity zadania. 

Minimalistický variant 
Metóda obnovy karnera zvolená pre tento variant je konzervácia zachovaného origi-
nálu murív kostnice, čiastočné nadstavanie pôvodných murív kaplnky a lode Kostola 
sv. Michala a novostavba krycej konštrukcie karnera pod terénom. 

Krycia stavba v interiéri prezentuje len kostnicu (bez apsidy) a časť murív kaplnky 
a lode Kostola sv. Michala. Vstup do podzemného priestoru je z južnej strany a je 
doplnený o vstupný priestor mimo kostnice. Návrh rešpektuje zachovanie odkopanej 
nivelety pri bazilike. Krycia stavba je riešená ako kovová konštrukcia, ktorá je kot-
vená pomocou zemných skrutiek po vonkajšej strane obvodových múrov kostnice. 
V interiéri je využitý kortén ako prvok novotvaru. Na kovovej stropnej konštrukcii je 
vegetačná strecha a nadmurovaný tehlový múrik, ktorý v exteriéri pôsobí ako náznak 
zaniknutej kaplnky s apsidou. Uzavretie schodiska je riešené sklápacím zábradlím, 
ktoré po zavretí slúži ako pochôdzna plocha. Vstup verejnosti do karneru a vnímanie 
hlavného exponátu, je v tomto variante zabezpečené balkónom, ktorý zo vstupného 
priestoru čiastočne zasahuje do vnútra kostnice a návštevníci majú priamy výhľad na 
exponát. 
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Návrh infocentra je situovaný v každom variante do pôvodne barokového objektu 
márnice, ktorý v tomto návrhu bude prezentovaný v klasicistickej podobe (súčasný 
stav). Strecha aj štítové múry budú rekonštruované a fasáda bude reštaurovaná. 

V súčasnej hmote budovy, ktorá v interiéri prešla menšími dispozičnými zmenami, 
bude umiestnený infopoint, spolu s expozičnými priestormi pre artefakty súvisiace 
s bazilikou a pôvodnou funkciou budovy, ktoré budú prezentované multimediálnou 
a interaktívnou formou a priestory hygieny, ktoré budú prístupné aj z exteriéru. 
Podkrovný priestor nebude využitý. 

Priestory barokových krýpt budú rekonštruované (podlaha, vetracie otvory) a jednot-
livé prvky interiéru reštaurované (oltáre, loculy) v každom variante. Lapidárium 
bude situované do prázdnej chodby a v tomto návrhu bude slúžiť pre expozíciu 
týkajúcu sa pochovávania na území cintorína a na osadenie barokových náhrobných 
platní. 

Komplexný variant 
Tento variant si zvolil ako metódu pamiatkovej obnovy karnera konzerváciu zacho-
vaného originálu murív kostnice aj s apsidou a murivami kaplniek Kostola sv. 
Michala a riešenie novostavby krycej konštrukcie karnera pod terénom. 

V tomto návrhu je krycia stavba riešená nielen nad originálom kostnice, ale aj nad 
zvyškami apsidy a murív sakristií Kostola sv. Michala. Vstup do krycej stavby je 
situovaný zo severnej strany. Krycia konštrukcia je založená na kovových zemných 
skrutkách, na ktoré sú ukladané prefabrikované dielce z vodotesného betónu (bočné 
steny), na ktoré sa kotví strešná konštrukcia dvakrát zalomeného oceľového roštu. 
Strešné vrstvy uzatvára štrkový násyp, v exteriéri vnímaný ako náznak pôvodnej 
podlahy kaplnky. V exteriéri bude tiež vymurovaný múrik, ako náznak pôdorysnej 
stopy zaniknutej kaplnky s apsidou. Uzáver krycej stavby v mieste vstupu je riešený 
atypicky, ako kovový rám s prekrytím, ktorý sa bude vertikálne zasúvať vďaka 
hydraulickým vzperám, osadeným do prefabrikovaných bočných stien schodiskové-
ho priestoru. Návštevníkom je umožnený vstup  do karnera  v maximálnej miere, 
z tohto dôvodu bola v interiéri použitá podlaha z pochôdzneho skla na kovovej 
konštrukcii, ktorá funguje ako Vierendeelov nosník a je založená na mikropilótach 
z vnútornej strany kostnice. 

Budova infocentra je v tomto variante obnovy založená na prezentácii barokovej 
vrstvy s rešpektovaním neskoršieho klasicizmu a na prístavbe v tradičnom tvare 
a materiálovom prejave. Interiér prešiel väčšími dispozičnými zmenami, súvisiacimi 
s dostavbou. Vo vstupnej hale sa infocentrum, naľavo je expozičná miestnosť veno-
vaná histórií lokality, napravo priechodná expozičná miestnosť venovaná cintorínu 
a hygiena. Z chodby majú návštevníci možnosť vyjsť za budovu infocentra, kde je 
exteriérové posedenie. Podkrovie je sprístupnené schodiskom aj plošinou a využité, 
ako veľký expozičný priestor na prezentáciu jednotlivých architektúr v lokalite. 
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Priestory barokových krýpt sú podobne ako v predošlom variante riešené ako expo-
nát s funkciou lapidária. 

Maximalistický variant  
Ako metóda pamiatkovej obnovy bola zvolená konzervácia zachovaného originálu 
murív kostnice a apsidy, konzervácia a čiastočné nadstavanie pôvodných murív 
kaplniek Kostola sv. Michala a novostavba krycej konštrukcie karnera pod terénom. 

Krycia stavba je navrhnutá nad časťou kruhovej kostnice s apsidou a murivami 
sakristie. Osadenie do terénu je riešené voči súčasnej nivelete, neakceptuje sa odko-
panie okolo kostola. Vstup do krycej stavby je situovaný zo severnej strany. 
Konštrukcia celej krycej stavby je založená na zemných skrutkách a prefabrikova-
nom betónovom základe, na ktorom je uložený obvodový plášť z nosného tehlového 
muriva, ktorý nesie oceľovú konštrukciu strechy. Pochôdzna vrstva strešnej kon-
štrukcie je z kamennej dlažby, ako náznak pôvodnej podlahy kaplnky. V exteriéri sú 
zaniknuté murivá navrhnuté ako nízke múriky, ako náznak zaniknutých nadzemných 
častí karnera. Uzatvorenie vstupu do interiéru je riešené tenkou kamennou platňou na 
kovovom ráme, ktorá sa horizontálne pohybuje pomocou hydrauliky. Pre maximálnu 
mieru vstupu verejnosti bola použitá presklená podlaha v celom rozsahu vnútorného 
priestoru kostnice. Konštrukcia podlahy zobrazuje kríž, uložený na oceľovej kon-
štrukcii – obrátenom Vierendeelovom nosníku, kotvenom mikropilótami cez násyp 
kostí do únosného podložia. 

Objekt bývalej márnice, ktorý je navrhnutý pre funkcie infocentra je prezentovaný 
analytickou slohovou rekonštrukciou a ku tejto pôvodnej hmote je pristavaný novo-
tvar schodiska. Fasáda pôvodného objektu je obnovená analytickou metódou, na 
novotvare je riešená fasáda kombináciou dreva a transparentných plôch. 

Vstupný priestor slúži ako informačný point a predaj suvenírov. Miestnosť naľavo 
slúži ako menšia expozícia, napravo sa nachádza kaviareň, ktorá je prepojená 
s exteriérom. Podkrovie je sprístupnené exteriérovým schodiskom a riešené ako 
výstavný a multifunkčný priestor. 

Priestory barokových krýpt sú opäť chápané ako pietne miesto a lapidárium je defi-
nované ako „živé“ lapidárium celej lokality, kde sa budú postupne vystavovať 
nájdené fragmenty architektúr z tejto lokality. 

 

 

Poznámka: Tento príspevok je súčasťou výstupu vedeckého projektu VEGA 
1/0931/16 s názvom „Transparentné a translucentné konštrukcie uplatňované na 
architektonických objektoch v špecifických podmienkach“. 
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Návrh infocentra je situovaný v každom variante do pôvodne barokového objektu 
márnice, ktorý v tomto návrhu bude prezentovaný v klasicistickej podobe (súčasný 
stav). Strecha aj štítové múry budú rekonštruované a fasáda bude reštaurovaná. 

V súčasnej hmote budovy, ktorá v interiéri prešla menšími dispozičnými zmenami, 
bude umiestnený infopoint, spolu s expozičnými priestormi pre artefakty súvisiace 
s bazilikou a pôvodnou funkciou budovy, ktoré budú prezentované multimediálnou 
a interaktívnou formou a priestory hygieny, ktoré budú prístupné aj z exteriéru. 
Podkrovný priestor nebude využitý. 

Priestory barokových krýpt budú rekonštruované (podlaha, vetracie otvory) a jednot-
livé prvky interiéru reštaurované (oltáre, loculy) v každom variante. Lapidárium 
bude situované do prázdnej chodby a v tomto návrhu bude slúžiť pre expozíciu 
týkajúcu sa pochovávania na území cintorína a na osadenie barokových náhrobných 
platní. 

Komplexný variant 
Tento variant si zvolil ako metódu pamiatkovej obnovy karnera konzerváciu zacho-
vaného originálu murív kostnice aj s apsidou a murivami kaplniek Kostola sv. 
Michala a riešenie novostavby krycej konštrukcie karnera pod terénom. 

V tomto návrhu je krycia stavba riešená nielen nad originálom kostnice, ale aj nad 
zvyškami apsidy a murív sakristií Kostola sv. Michala. Vstup do krycej stavby je 
situovaný zo severnej strany. Krycia konštrukcia je založená na kovových zemných 
skrutkách, na ktoré sú ukladané prefabrikované dielce z vodotesného betónu (bočné 
steny), na ktoré sa kotví strešná konštrukcia dvakrát zalomeného oceľového roštu. 
Strešné vrstvy uzatvára štrkový násyp, v exteriéri vnímaný ako náznak pôvodnej 
podlahy kaplnky. V exteriéri bude tiež vymurovaný múrik, ako náznak pôdorysnej 
stopy zaniknutej kaplnky s apsidou. Uzáver krycej stavby v mieste vstupu je riešený 
atypicky, ako kovový rám s prekrytím, ktorý sa bude vertikálne zasúvať vďaka 
hydraulickým vzperám, osadeným do prefabrikovaných bočných stien schodiskové-
ho priestoru. Návštevníkom je umožnený vstup  do karnera  v maximálnej miere, 
z tohto dôvodu bola v interiéri použitá podlaha z pochôdzneho skla na kovovej 
konštrukcii, ktorá funguje ako Vierendeelov nosník a je založená na mikropilótach 
z vnútornej strany kostnice. 

Budova infocentra je v tomto variante obnovy založená na prezentácii barokovej 
vrstvy s rešpektovaním neskoršieho klasicizmu a na prístavbe v tradičnom tvare 
a materiálovom prejave. Interiér prešiel väčšími dispozičnými zmenami, súvisiacimi 
s dostavbou. Vo vstupnej hale sa infocentrum, naľavo je expozičná miestnosť veno-
vaná histórií lokality, napravo priechodná expozičná miestnosť venovaná cintorínu 
a hygiena. Z chodby majú návštevníci možnosť vyjsť za budovu infocentra, kde je 
exteriérové posedenie. Podkrovie je sprístupnené schodiskom aj plošinou a využité, 
ako veľký expozičný priestor na prezentáciu jednotlivých architektúr v lokalite. 
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Priestory barokových krýpt sú podobne ako v predošlom variante riešené ako expo-
nát s funkciou lapidária. 

Maximalistický variant  
Ako metóda pamiatkovej obnovy bola zvolená konzervácia zachovaného originálu 
murív kostnice a apsidy, konzervácia a čiastočné nadstavanie pôvodných murív 
kaplniek Kostola sv. Michala a novostavba krycej konštrukcie karnera pod terénom. 

Krycia stavba je navrhnutá nad časťou kruhovej kostnice s apsidou a murivami 
sakristie. Osadenie do terénu je riešené voči súčasnej nivelete, neakceptuje sa odko-
panie okolo kostola. Vstup do krycej stavby je situovaný zo severnej strany. 
Konštrukcia celej krycej stavby je založená na zemných skrutkách a prefabrikova-
nom betónovom základe, na ktorom je uložený obvodový plášť z nosného tehlového 
muriva, ktorý nesie oceľovú konštrukciu strechy. Pochôdzna vrstva strešnej kon-
štrukcie je z kamennej dlažby, ako náznak pôvodnej podlahy kaplnky. V exteriéri sú 
zaniknuté murivá navrhnuté ako nízke múriky, ako náznak zaniknutých nadzemných 
častí karnera. Uzatvorenie vstupu do interiéru je riešené tenkou kamennou platňou na 
kovovom ráme, ktorá sa horizontálne pohybuje pomocou hydrauliky. Pre maximálnu 
mieru vstupu verejnosti bola použitá presklená podlaha v celom rozsahu vnútorného 
priestoru kostnice. Konštrukcia podlahy zobrazuje kríž, uložený na oceľovej kon-
štrukcii – obrátenom Vierendeelovom nosníku, kotvenom mikropilótami cez násyp 
kostí do únosného podložia. 

Objekt bývalej márnice, ktorý je navrhnutý pre funkcie infocentra je prezentovaný 
analytickou slohovou rekonštrukciou a ku tejto pôvodnej hmote je pristavaný novo-
tvar schodiska. Fasáda pôvodného objektu je obnovená analytickou metódou, na 
novotvare je riešená fasáda kombináciou dreva a transparentných plôch. 

Vstupný priestor slúži ako informačný point a predaj suvenírov. Miestnosť naľavo 
slúži ako menšia expozícia, napravo sa nachádza kaviareň, ktorá je prepojená 
s exteriérom. Podkrovie je sprístupnené exteriérovým schodiskom a riešené ako 
výstavný a multifunkčný priestor. 

Priestory barokových krýpt sú opäť chápané ako pietne miesto a lapidárium je defi-
nované ako „živé“ lapidárium celej lokality, kde sa budú postupne vystavovať 
nájdené fragmenty architektúr z tejto lokality. 

 

 

Poznámka: Tento príspevok je súčasťou výstupu vedeckého projektu VEGA 
1/0931/16 s názvom „Transparentné a translucentné konštrukcie uplatňované na 
architektonických objektoch v špecifických podmienkach“. 
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Obr. 9, 10: Varianty riešenia interiéru karnera. 
Zdroj: diplomové práce študentov FA STU Bratislava (Sásiková, K., Rebjáková, A., Trajteľ, F.), 2016 

 

 
Obr. 11: Obnova barokovej márnice. 
Zdroj: diplomové práce študentov FA STU Bratislava (Sásiková, K., Rebjáková, A., Trajteľ, F.), 2016 

 

  
Obr. 12, 13: Varianty riešenia lapidária v priestoroch krypty. 
Zdroj: diplomové práce študentov FA STU Bratislava (Sásiková, K., Rebjáková, A., Trajteľ, F.), 2016 
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Abstrakt: Autor na základe výskumu vo viacerých, najmä vojenských a cirkevných 
archívoch opisuje proces vzniku výstavby a slávnostného odovzdania kaplniek-
kostníc, či osárií, do ktorých boli uložené telesné pozostatky srbských a juhoslovan-
ských obetí prvej svetovej vojny, ktorí zomreli na území bývalého Československa. 
Zameriava sa aj na pomoc Srbskej pravoslávnej cirkvi a veľvyslanectva Kráľovstva 
Srbov, Chorvátov a Slovincov v Prahe, ktorí prostredníctvom zvláštneho diplomatic-
kého predstaviteľa – tzv. inšpektora vojnových hrobov a zároveň v jednej osobe 
i pravoslávneho duchovného Milivoja Crvčanina, zabezpečovali proces popisovania, 
koncentrácie a označenia hrobov juhoslovanských obetí prvej svetovej vojny na 
území Československa. Pri tejto činnosti tesne spolupracoval s československými 
oficiálnymi predstaviteľmi ministerstva obrany a bol prítomný pri prijímaní rozhod-
nutí o miestach vzniku a vzhľade jednotlivých pravoslávnych kaplniek – kostníc 
(osárií), do ktorých boli koncentrované kostrové pozostatky srbských a juhoslovan-
ských obetí vojny. Príspevok opisuje okolnosti a priebeh vzniku tzv. juhoslovanskej 
kaplnky-kostnice v Trenčíne, jej slávnostnej posviacky i kontroverzií, ktoré táto 
udalosť vyvolala v miestnej tlači, ktorej hlavným protagonistom bol biskup Gorazd 
Matej Pavlík. 

Kľúčové slová: kostnica – vojnové hroby – prvá svetová vojna – juhoslovanské 
obete – architektúra. 
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The ossuary of Yugoslav victims of World War I at Trenčín in context of 
a sepulchre architecture of Kigdom of Serbs, Croats and Slovenes 
Abstract: Based on researching in various, mainly military and church archives, the 
author in this article notes the process of creating and designing of the Serbian and 
Yugoslawar grave war monuments and memorial chapels (ossuaries) on military 
cemeteries in former Czechoslovakia. Also focus on the assistance the Serbian Or-
thodox church and the embassy of the Kingdom of Serbs, Croats to Prague to 
accounting the numbers of war casualties (imprisoned the Serbs prisoners of war and 
interned civilians) and maintaining the graves of (later so-called „Yugoslav“ sol-
diers) buried on the territory of former Czechoslovakia according the major peace 
treaties after the WWI. In edition to fulfil this international obligation the Ministry of 
cults of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes together with Serbian Orthodox 
Church created the extraordinary diplomatic position for an orthodox priest at the 
embassy to Prague, which helped the Czechoslovak officials with this international 
obligation. The article also aims the assistance of the orthodox bishop Gorazd Pavlik, 
former roman-catholic priest, later a head of the Czech Orthodoxy, during the conse-
cration the orthodox chapel (ossuary) on the war cemetery in Slovak city Trenčin in 
1928. The article also notices the controversy after that ceremony based on the pub-
lished articles in local newspapers. 

Key words: ossuary – war graves – First Wold War – Yugoslav victims – architec-
ture. 
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Prvá svetová vojna priniesla zúčastneným stranám ohromné a tragické straty na 
životoch a vznik mnohých hrobových miest, často rozosiatych na rozsiahlych úze-
miach. Okrem bojových polí, kde priamo prebiehali samotné vojenské operácie, 
hroby obetí vojny vznikali aj vo vnútrozemiach bojujúcich strán. V našich končinách 
to okrem obetí záložných nemocníc a lazaretov boli predovšetkým hroby tisícov 
obetí zajateckých táborov. V oblastiach Podunajska, na území dnešných štátov Ma-
ďarska1, Slovenska2, Rakúska3, i na Morave4 a v Česku na Sokolovsku5, sa 

                                                

1 Jeden z prvých a najväčších zajateckých táborov v Rakúsku–Uhorsku vznikol hneď po vypuknutí 
vojny v okolí maďarského mesta Ostrihom, cez ktorý počas vojny prešlo podľa odhadov až okolo 
140 tisíc zajatcov. Obete zajateckého tábora pochovávali na viacerých, podľa niektorých zdrojov až 
11 cintorínoch. Na tzv. „siedmom“ bolo pochovaných cez 1500 ruských, srbských, rumunských 
a talianskych zajatcov, kde sa podnes vidia kríže s nápismi v ruštine, srbčine, rumunčine i taliančine 
a pár malých železných krížov. Cintorín zanikol v čase, keď v Ostrihome bola umiestnená sovietska 
vojenská základňa, obnovený bol v 90. rokoch 20. storočia. 

2 Podľa údajov z Vojenského historického archívu v Bratislave – fond Vojnové hroby a cintoríny 
(ďalej „VHA – f. VHC“) na vojenskom cintoríne vo Veľkom Mederi, ktorý vznikol pri zajateckom 
tábore, formovanom ihneď po začiatku vojny, je pochovaných 5464 Srbov; viaceré menšie hrobové 
miesta srbských zajatcov boli aj v okolí. Vo Veľkom Mederi bolo pochovaných aj 179 talianskych, 
13 rumunských a 72 ruských vojakov. Veľkomederský cintorín je najväčším zajateckým cintorínom 
na Slovensku, jeho povrch sa však najmä vďaka viacerým necitlivým zásahom a zástavbou najmä 
v 90. rokoch zmenšil bez toho, aby boli pozostatky pochovaných exhumované. Cintorín pôvodne 
tvorilo 308 samostatných hrobov, 100 dvojhrobov, 599 hrobov s tromi pochovanými, 34 so štyrmi 
a 31 s piatimi pochovanými zajatcami (porovnaj VHA – f. VHC, šk. č. 17). Hoci podľa svedectva 
dobových nápisov na pomníkoch je na mestskom cintoríne v Šamoríne v oddelení vojnových hrobov 
pochovaných 1992 talianskych zajatcov (konkrétne nápisy: „POHREBNÉ POLE TALIANSKE 
1915 – 1918 – TU ODPOČÍVA 1992 PADLÝCH!“; „L´ITALIA AI SUOI CADUTI – 
TALIANSKO SVOJIM PADLÝM“ A „I PRIGIONIERI ITALIANI TORNANDO IN 
PATRIA COMMEMORANO I FRATELLI MORTI A SOMORJA GLORIFICANDOLI NEL 
COMPIANTO DELLA NAZIONE NOVEMBRE MCMXVIII.“), podľa údajov z VHA – f. VHC sa 
v Šamoríne nachádza 2459 jednotlivých hrobov a 98 hrobov s tromi až piatimi pochovanými. Do-
klady sa zachovali len pri 2443 pochovaných osobách, z ktorých je 1678 Talianov, 637 Rusov, 61 
Poliakov, 26 Rumunov, 20 Srbov, resp. Čiernohorcov, 3 Lotyši, 2 Litovci, 5 obetí pôvodom 
z Československa a 1 z povojnového Rakúska (VHA – f. VHC, šk. č. 63). V blízkosti mesta Dunaj-
ská Streda bol umiestnený vojenský zajatecký tábor, cez ktorý prešlo 30 000 zajatcov. Na 
neďalekom vojenskom cintoríne v Malom Blahove je pochovaných okolo 1500, predovšetkým 
ruských zajatcov. Na tomto cintoríne stojí podnes aj ruská kaplnka, nedávno rekonštruovaná.  

3 Z obdobia rokov 1914 – 1918 sa na území Rakúska nachádza viac než 22 800 srbských vojnových 
hrobov, porovnaj: ČAKIĆ, Stefan Z. 42 000 srpskih grobova rasutih po Austriji. In: Spomenica 
hrama sv. Save u Beču. Wien, 1985, s. 57 – 62. 

4 Najvýznamnejším miestom je kostnica-mauzóleum juhoslovanských vojakov s rakvami 1300 
exhumovaných pozostatkov v Olomouci. 

5 Jeden z najväčších zajateckých táborov s kapacitou 30 000 osôb bol na území rakúskej monarchie 
v obci Jindřichovice (vtedajší nemecký názov Heinrichsgrün) na Sokolovsku neďaleko Chebu, kde 
v období rokov 1915 – 1918 zomrelo na najrôznejšie choroby, epidémie týfusu a podvýživu asi 3800 
až 4300 vojakov. Do mauzólea v Jindřichoviciach boli v roku 1925 umiestnené exhumované kostro-
vé pozostatky 7100 srbských a 189 ruských zajatcov, ktorí zomreli v zajateckých táboroch 
v Jindřichoviciach, Chebe a Plané pri Mariánskych Lázňach. V tábore boli v menších počtoch aj 
príslušníci iných národov – Taliani (asi 3000!), Rumuni, Litovčania; porovnaj: DJUKOVIĆ, Isidor. 
Rakousko-uherský tábor Heinrichsgrün- Jidřichovice, In: Mauzoleum srbských zajatců 
a internovaných z první světové války Jindřichovice, okres Sokolov, Česká republika. Praha, 1996; 
RANDJELOVIĆ, Dejan. Jindřichovice – zajatecký tábor; verejne dostupná a šírená štúdia správcu 
kostnice. 
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nachádzali viaceré tábory, cez ktoré počas vojny prešli desiatky tisíc zajatcov, voja-
kov i zajatých civilov rôznych národností a štátnych príslušností.6 Podľa údajov 
z Vojenského historického archívu v Bratislave, na základe tabuliek indexov o cinto-
rínoch a obetiach vojny z obdobia 1914 – 1919 na území Slovenska bolo 
evidovaných 1581 cintorínov – t. j. 1581 lokalít, kde boli pochované obete z rokov 
1914 – 1919 (celkovo 75 206 osôb, z toho počtu bolo 66 878 „cudzincov“; pri 41 213 
osobách je uvedený „neznámy“ pôvod, i keď sa veľakrát pri nich uvádza aj meno 
a s vysokou pravdepodobnosťou sa dá predpokladať aj ich národnosť). 

Zúčastnené štáty vojnového konfliktu i tie, ktoré sa objavili na mape Európy, 
v povojnovom období na mierových konferenciách v Paríži riešili aj problematiku 
vojnových hrobov – ich identifikáciu, popis, udržiavania a úpravy miest padlých. 
Jednotlivé mierové zmluvy vo svojich článkoch – konkrétne články č. 225 a 226 
Versaillskej7, čl. 171 a 172 Saint-Germainskej8 , čl. 155 a 156 Trianonskej zmluvy9 
i čl. 116 a 117 zmluvy z Neuilly-sur-Seine10 obsahovo identicky (len s rozdielom 
v definovaní druhej zmluvnej strany) uvádzali, že „vlády spojené a združené i vláda 
nemecká, resp. rakúska, maďarská alebo bulharská sa postarajú o to, aby hroby 
vojakov a námorníkov pochovaných na ich území boli prechovávané v úcte a aby boli 
udržované. Zaväzujú sa, že uznajú každú komisiu, ktorej bude niektorou vládou 
uložené zistiť, popísať, udržiavať alebo zriadiť primerané pomníky na dotknutých 
hroboch, a že budú nápomocné týmto komisiám pri plnení ich úloh. Zároveň sa 
zhodli na tom, že si navzájom poskytnú všetky uľahčenia, ktoré by mohli prispieť 
k tomu, že aby bolo vyhovené žiadostiam o prenesenie pozostatkov ich vojakov 

                                                

6 Štatistické počty obetí vojny sa robili podľa teritoriálneho princípu – t. j. podľa krajín, ktoré existo-
vali na mape Európy po prvej svetovej vojne. Do štatistiky jednotlivých krajín povojnového 
usporiadania Európy sa obete vojny priraďovali podľa miesta ich narodenia. Údaje pre ČSR boli 
zhromažďované a triedené zvlášť pre Čechy – Moravu, Slovensko a Podkarpatskú Rus. Na území 
dnešného Slovenska sa identifikovalo najviac mŕtvych cudzích príslušníkov z týchto štátov: 1. Krá-
ľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov 8346 (z tohto počtu najviac v okrese Veľký Meder); 2. 
Maďarsko – 3970; 3. Rumunsko – 3557; 4. Rusko – 3525, 5. Taliansko – 2595 obetí – porovnaj: 
Vojenský historický archív – Indexy „Válečné hroby 1914 – 1919“. Podľa údajov Ministerstva 
vnútra SR a vyjadrenie vtedajšieho vedúceho pracovníka Jozefa Neuschla, v ktorého gescii bola 
starostlivosť o vojnové hroby, pre noviny Republika (16. 8. 1996, s. 12) bolo v Slovenskej republike 
evidovaných 473 vojenských hrobov a v nich pochovaných vyše 60 000 osôb. 

7 „Mírová smlouva mezi Mocnostmi spojenými i združenými a Německem a Protokol podepsané ve 
Versailles dne 28. června 1919“ bola publikovaná 22. 6. 1921 zákonom č. 217/1921 Sb. In: Sbírka 
zákonů a nařízení státu československého, ročník 1921, čiastka 53. 

8 „Mírová smlouva mezi Mocnostmi spojenými i združenými a Rakúskom a Protokol podepsané ve 
Saint-Germain-en-Laye dne 10. září 1919“ bola publikovaná 31. 12. 1921 zákonom č. 507/1921 Sb. 
In: Sbírka zákonů a nařízení státu československého, ročník 1921, čiastka 133. 

9 „Mírová smlouva mezi Mocnostmi spojenými i združenými a Maďarskom a Protokol podepsané 
v Trianone dne 4. června 1920“ bola publikovaná 28. 3. 1922 zákonom č. 102/1922 Sb. In: Sbírka 
zákonů a nařízení státu československého, ročník 1922, čiastka 29. 

10 „Mírová smlouva mezi Mocnostmi spojenými i združenými a Bulharskom a Protokol podepsané 
v Neuilly-sur-Seine Versailles dne 27. listopadu 1919“ bola publikovaná 22. 9. 1922 zákonom 
č. 274/1922 Sb. In: Sbírka zákonů a nařízení státu československého, ročník 1922, čiastka 99. 
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a námorníkov, s tou výhradou, že sa pri tom vyhovie ich štátnemu zákonodarstvu a že 
bude dbané na potreby verejného zdravotníctva.“ 

Ďalší článok spomínaných zmlúv uvádzal, že „hroby vojenských zajatcov 
a internovaných civilistov, ktorí boli príslušníci jednotlivých bojujúcich strán 
a zomreli v zajatí, budú náležite udržiavané podľa ustanovení uvedených v predchá-
dzajúcom článku tejto zmluvy. Okrem toho sa zaväzujú vlády spojené a združené na 
jednej strane a vlády Nemecka, Rakúska, Maďarska či Bulharska (podľa jednotlivej 
zmluvy) na druhej strane, že si navzájom poskytnú: 1. úplný zoznam zosnulých so 
všetkými údajmi, ktoré môžu prispieť ku zisteniu totožnosti, 2. všetky údaje o počtoch 
a miestach hrobov všetkých mŕtvych, ktorí boli pochovaní bez zistenia totožnosti.“ 

  
Obr. 1, 2: Posviacka najväčšieho pamätníka-mauzólea na území bývalého Československa 
v Jindřichoviciach na západe Čiech sa uskutočnila 8. júla 1932. Na slávnostnej posviacke mauzólea, 
kde sú uložené pozostatky najmä tisícov Srbov a Rusov, sa okrem civilných predstaviteľov v mene 
srbského patriarchu zúčastnil biskup Dositej z Nišu, ďalej karpatoruský biskup Damaskin, episkop 
tzv. ruskej „zarubežnej“ cirkvi Sergej a domáci biskup českej pravoslávnej cirkvi Gorazd. 
Obr. 1: Zdroj: Muzeum Karlovy Vary 
Obr. 2: Autor: Radosav Stojanović, Zdroj: archív autora príspevku 
 

V Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov (ďalej len „Kráľovstvo SHS“), minis-
terská rada (vláda) na čele s Ljubomirom Davidovićom na základe splnomocnenia 
ústavného článku č. 53 v mene kráľa Petra I. Karadjordjevića a následníka trónu – 
princa Alexandra I. Karadjordjevića 12. decembra 1919 prijala „Pravidlá o zriadení 
a starostlivosti našich vojenských hrobov a cintorínov v domovine i v zahraničí“ 
(ďalej len „Pravidlá“).11  

V úvodnom čl. č. 1 tento dokument nariaďuje, aby sa všetky vojenské cintoríny, a to 
podľa možnosti i jednotlivé hroby všetkých padlých bojovníkov bez ohľadu na ich 
náboženské vyznanie, udržovali v poriadku ako pamätníky „na ťažké dni boja za 
slobodu a zjednotenie i ako svedectvo bezpríkladného sebaobetovania sa pri obrane 
našej domoviny a nášho trojmenného národa“.  

                                                

11 UREDBA o uredjenju i održavanju naših vojničkih groblja i grobova u domovini i na strani, 
Beograd,Državna štamparija Kraljevstva S. H. S. 1920. In: Archív Srbskej pravoslávnej cirkvi Epar-
chie budínskej v Szentendre, Maďarsko, škatuľa: Vojenské cintoríny („Vojnička groblja“). 
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nachádzali viaceré tábory, cez ktoré počas vojny prešli desiatky tisíc zajatcov, voja-
kov i zajatých civilov rôznych národností a štátnych príslušností.6 Podľa údajov 
z Vojenského historického archívu v Bratislave, na základe tabuliek indexov o cinto-
rínoch a obetiach vojny z obdobia 1914 – 1919 na území Slovenska bolo 
evidovaných 1581 cintorínov – t. j. 1581 lokalít, kde boli pochované obete z rokov 
1914 – 1919 (celkovo 75 206 osôb, z toho počtu bolo 66 878 „cudzincov“; pri 41 213 
osobách je uvedený „neznámy“ pôvod, i keď sa veľakrát pri nich uvádza aj meno 
a s vysokou pravdepodobnosťou sa dá predpokladať aj ich národnosť). 

Zúčastnené štáty vojnového konfliktu i tie, ktoré sa objavili na mape Európy, 
v povojnovom období na mierových konferenciách v Paríži riešili aj problematiku 
vojnových hrobov – ich identifikáciu, popis, udržiavania a úpravy miest padlých. 
Jednotlivé mierové zmluvy vo svojich článkoch – konkrétne články č. 225 a 226 
Versaillskej7, čl. 171 a 172 Saint-Germainskej8 , čl. 155 a 156 Trianonskej zmluvy9 
i čl. 116 a 117 zmluvy z Neuilly-sur-Seine10 obsahovo identicky (len s rozdielom 
v definovaní druhej zmluvnej strany) uvádzali, že „vlády spojené a združené i vláda 
nemecká, resp. rakúska, maďarská alebo bulharská sa postarajú o to, aby hroby 
vojakov a námorníkov pochovaných na ich území boli prechovávané v úcte a aby boli 
udržované. Zaväzujú sa, že uznajú každú komisiu, ktorej bude niektorou vládou 
uložené zistiť, popísať, udržiavať alebo zriadiť primerané pomníky na dotknutých 
hroboch, a že budú nápomocné týmto komisiám pri plnení ich úloh. Zároveň sa 
zhodli na tom, že si navzájom poskytnú všetky uľahčenia, ktoré by mohli prispieť 
k tomu, že aby bolo vyhovené žiadostiam o prenesenie pozostatkov ich vojakov 

                                                

6 Štatistické počty obetí vojny sa robili podľa teritoriálneho princípu – t. j. podľa krajín, ktoré existo-
vali na mape Európy po prvej svetovej vojne. Do štatistiky jednotlivých krajín povojnového 
usporiadania Európy sa obete vojny priraďovali podľa miesta ich narodenia. Údaje pre ČSR boli 
zhromažďované a triedené zvlášť pre Čechy – Moravu, Slovensko a Podkarpatskú Rus. Na území 
dnešného Slovenska sa identifikovalo najviac mŕtvych cudzích príslušníkov z týchto štátov: 1. Krá-
ľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov 8346 (z tohto počtu najviac v okrese Veľký Meder); 2. 
Maďarsko – 3970; 3. Rumunsko – 3557; 4. Rusko – 3525, 5. Taliansko – 2595 obetí – porovnaj: 
Vojenský historický archív – Indexy „Válečné hroby 1914 – 1919“. Podľa údajov Ministerstva 
vnútra SR a vyjadrenie vtedajšieho vedúceho pracovníka Jozefa Neuschla, v ktorého gescii bola 
starostlivosť o vojnové hroby, pre noviny Republika (16. 8. 1996, s. 12) bolo v Slovenskej republike 
evidovaných 473 vojenských hrobov a v nich pochovaných vyše 60 000 osôb. 

7 „Mírová smlouva mezi Mocnostmi spojenými i združenými a Německem a Protokol podepsané ve 
Versailles dne 28. června 1919“ bola publikovaná 22. 6. 1921 zákonom č. 217/1921 Sb. In: Sbírka 
zákonů a nařízení státu československého, ročník 1921, čiastka 53. 

8 „Mírová smlouva mezi Mocnostmi spojenými i združenými a Rakúskom a Protokol podepsané ve 
Saint-Germain-en-Laye dne 10. září 1919“ bola publikovaná 31. 12. 1921 zákonom č. 507/1921 Sb. 
In: Sbírka zákonů a nařízení státu československého, ročník 1921, čiastka 133. 

9 „Mírová smlouva mezi Mocnostmi spojenými i združenými a Maďarskom a Protokol podepsané 
v Trianone dne 4. června 1920“ bola publikovaná 28. 3. 1922 zákonom č. 102/1922 Sb. In: Sbírka 
zákonů a nařízení státu československého, ročník 1922, čiastka 29. 

10 „Mírová smlouva mezi Mocnostmi spojenými i združenými a Bulharskom a Protokol podepsané 
v Neuilly-sur-Seine Versailles dne 27. listopadu 1919“ bola publikovaná 22. 9. 1922 zákonom 
č. 274/1922 Sb. In: Sbírka zákonů a nařízení státu československého, ročník 1922, čiastka 99. 
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a námorníkov, s tou výhradou, že sa pri tom vyhovie ich štátnemu zákonodarstvu a že 
bude dbané na potreby verejného zdravotníctva.“ 

Ďalší článok spomínaných zmlúv uvádzal, že „hroby vojenských zajatcov 
a internovaných civilistov, ktorí boli príslušníci jednotlivých bojujúcich strán 
a zomreli v zajatí, budú náležite udržiavané podľa ustanovení uvedených v predchá-
dzajúcom článku tejto zmluvy. Okrem toho sa zaväzujú vlády spojené a združené na 
jednej strane a vlády Nemecka, Rakúska, Maďarska či Bulharska (podľa jednotlivej 
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Obr. 1: Zdroj: Muzeum Karlovy Vary 
Obr. 2: Autor: Radosav Stojanović, Zdroj: archív autora príspevku 
 

V Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov (ďalej len „Kráľovstvo SHS“), minis-
terská rada (vláda) na čele s Ljubomirom Davidovićom na základe splnomocnenia 
ústavného článku č. 53 v mene kráľa Petra I. Karadjordjevića a následníka trónu – 
princa Alexandra I. Karadjordjevića 12. decembra 1919 prijala „Pravidlá o zriadení 
a starostlivosti našich vojenských hrobov a cintorínov v domovine i v zahraničí“ 
(ďalej len „Pravidlá“).11  

V úvodnom čl. č. 1 tento dokument nariaďuje, aby sa všetky vojenské cintoríny, a to 
podľa možnosti i jednotlivé hroby všetkých padlých bojovníkov bez ohľadu na ich 
náboženské vyznanie, udržovali v poriadku ako pamätníky „na ťažké dni boja za 
slobodu a zjednotenie i ako svedectvo bezpríkladného sebaobetovania sa pri obrane 
našej domoviny a nášho trojmenného národa“.  

                                                

11 UREDBA o uredjenju i održavanju naših vojničkih groblja i grobova u domovini i na strani, 
Beograd,Državna štamparija Kraljevstva S. H. S. 1920. In: Archív Srbskej pravoslávnej cirkvi Epar-
chie budínskej v Szentendre, Maďarsko, škatuľa: Vojenské cintoríny („Vojnička groblja“). 
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Hlavnú starosť a dohľad nad zriadením a starostlivosťou o vojnové hroby 
v domovine i cudzine podľa čl. č. 2 ministerská rada poverila Ministerstvu pre nábo-
ženské záležitosti Kráľovstva SHS. Starostlivosť o cintoríny a hroby srbských 
padlých i obete spojencov nachádzajúcich sa na území Kráľovstva SHS podľa čl. č. 3 
pripadla samotným cirkevným obciam a kňazom tých farností, kde sa nachádzajú, 
čiže Srbskej pravoslávnej cirkvi.  

Srbské hroby i vojenské hroby príslušníkov pochádzajúcich z územia neskoršieho 
Kráľovstva SHS (tzv. „juhoslovanské“) riešil článok č. 9 uvedených Pravidiel: „Vo-
jenské hroby, ktoré sa nachádzajú mimo Kráľovstva SHS poverujú sa starostlivosti a 
ochrane Kráľovským veľvyslanectvám, konkrétne konzulátom, v okruhu ktorého sa 
nachádzajú. Na miestach, kde sa nachádzajú koncentrované väčšie cintoríny, ako sú 
Korfu, okolie Solúna, pozdĺž tzv. „Starej Srbije“ (t. j. dnešná bývalá juhoslovanská 
republika Macedónsko), i Albánsko, ako aj na Korzike, v Bulharsku, v miestach, kde 
boli zajatecké tábory v bývalom Rakúsko–Uhorsku, atď. pri najbližšom konzuláte sa 
ustanovia kňazi s vyšším vzdelaním, ktorých zvláštnou povinnosťou bude, aby „ob-
chádzali“ tieto cintoríny a dbali, aby sa udržiavali v najlepšom poriadku, aby viedli 
zoznamy o týchto hroboch, aby vychádzali v ústrety rodinným príslušníkom zahynuv-
ších v prípade ich informovania sa, ako i pre prípadné ďalšie služby.“12 

Stratégiu starostlivosti o srbské vojnové hroby vo všeobecnosti komplikovala sku-
točnosť, že hroby a vojenské cintoríny boli rozosiate na mimoriadne rozsiahlych 
územiach a v mnohých štátoch v šírom svete, a preto bolo mimoriadne nákladné 
všetky ich riadne udržiavať. Podobne aj v prípade bývalého Československa srbské 
vojenské (i zajatecké) hroby ako aj tzv. hroby „Juhoslovanov“ pochádzajúcich 
z teritória bývalého Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov (predtým príslušníkov 
rakúsko-uhorskej armády) boli rozosiate po celom území celej republiky. 

Problematika vojenských cintorínov sa v Európe riešila v podstate dvomi spôsobmi: 
prvý tzv. “nemecký“ predpokladal, že vojenské cintoríny, kde je veľká koncentrácia 
obetí pochovaných na jednom mieste, zostanú tam, kde boli mŕtvi pochovaní, 
a pohrebné miesto bude neskôr upravené a udržiavané. O aplikácii ”francúzskeho” 
spôsobu sa uvažovalo tam, kde boli obete rozptýlené v menších počtoch alebo dané 
miesto bolo dlhodobo neudržateľné, posmrtné zostatky pochovaných sa mali exhu-
movať a pochovať v spoločných kostniciach.13 

                                                

12 O procese identifikácie a popise srbských vojnových hrobov pozri podrobnejšie v štúdii: 
RADOVANOVIĆ, Bojan. Aktivity Srbskej pravoslávnej cirkvi pri popise vojnových hrobov 
a výstavbe pietnych chrámov a pamätníkov obetiam prvej svetovej vojny na území ČSR po roku 
1918. In: Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví 2003. Bratislava, 2004, s. 277 – 286. 

13 DJUKOVIĆ, Isidor. Rakousko-uherský tábor Heinrichsgrun – Jidřichovice, In: Mauzoleum srb-
ských zajatců a internovaných z první světové války Jindřichovice, okres Sokolov, Česká republika. 
Praha 1996, s. 8, 53. Táto srbsko-česká brožúra, ktorú vydalo vtedajšie Veľvyslanectvo Zväzovej 
republiky Juhoslávia v Českej republike pri príležitosti ukončenia generálnej rekonštrukcie kaplnky-
mauzólea, bola dlho jediným publikovaným informačným materiálom o danej stavbe i tamojších 
zajateckých táboroch. 
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Takýto prístup k problematike predpokladal a uvádzal aj čl.12 skôr spomínaných 
juhoslovanských pravidiel: „Všetky vojenské cintoríny v domovine a v zahraničí sa 
majú chápať ako dočasné. Po zákonom stanovenej dobe sa s cintorínmi naloží tak, že 
v každej oblasti, kde sa nachádzajú, sa postavia pamätníky v podobe kaplniek, či 
kostolov – mauzóleí s kostnicami v dolnej časti. Všetky kosti jednotlivcov, ktorí sú 
pochovaní v dotyčnej oblasti a je známe jeho meno, sa na základe predpisov zozbie-
rajú a očíslujú, zapíšu do kníh a v predsieni kostnice položia, aby ich potomkovia 
mohli nájsť. Ostatné kosti neznámych sa uložia do jedného oddelenia.“ 

  

 

Obr. 3, 4, 5: Srbský vojenský cintorín v gréckom Solúne na tzv. 
Zejtinliku, na ktorom sú hroby srbských (7411), francúzskych 
(8098), talianskych (3500), anglických (1350) a ruských (493) 
vojakov, ktorí boli zabití v bojoch počas ofenzívy, pri ktorej 
došlo k tzv. prielomu solúnskeho frontu počas 1. svetovej vojny. 
Komplex cintorína bol vybudovaný na mieste, kde bola v roku 
1916 umiestnená hlavná vojenská poľná nemocnica srbskej 
armády. Súčasnému komplexu cintorínov viacerých národov, vo 
vstupnej srbskej časti monumentálny chrám s kostnicou, do 
ktorej boli uložené ostatky exhumovaných srbských vojakov 
z približne 250 rôznych cintorínov z bojísk solúnskeho frontu. 
Ideové riešenie kaplnky tvorí vysúťažený víťazný projekt archi-
tekta Aleksandara Vasića, ktorého ideu rozpracoval Nikolaj 
Krasnov. Všetok materiál – kameň použitý na stavbu kaplnky 
a okolo 2000 náhrobných krížov pochádzajú zo Srbska, kde boli 
opracované. Finalizácia projektu prebiehala pod vedením Budi-
mira Christodula. Cintorín a vybudovaný chrám s kostnicou boli 
slávnostne posvätené na Deň prímeria 11. novembra 1936. Na 
kaplnke sú vytvorené mozaiky podľa vzoru starých stredovekých 
fresiek v srbských monastieroch Manasija a Dečaní. Na chráme 
sú umiestnené slávne patriotické verše srbského básnika Vojisla-
va Ilića mladšieho. Foto: autor príspevku  

Ďalším z dôvodov koncentrovania obetí rôzneho vierovyznania i národností do 
jednej kaplnky – kostnice a budovania takýchto spoločných chrámov – pamätníkov 
okrem efektívnosti a ekonomického dôvodu bola aj afirmácia idey tzv. „trojjediného 
národa“ a budovanie verejne proklamovanej juhoslovanskej jednoty, ktorá sa mala 
prejavovať aj tým, že do spoločnej kostnice boli spoločne ukladané exhumované 
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12 O procese identifikácie a popise srbských vojnových hrobov pozri podrobnejšie v štúdii: 
RADOVANOVIĆ, Bojan. Aktivity Srbskej pravoslávnej cirkvi pri popise vojnových hrobov 
a výstavbe pietnych chrámov a pamätníkov obetiam prvej svetovej vojny na území ČSR po roku 
1918. In: Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví 2003. Bratislava, 2004, s. 277 – 286. 

13 DJUKOVIĆ, Isidor. Rakousko-uherský tábor Heinrichsgrun – Jidřichovice, In: Mauzoleum srb-
ských zajatců a internovaných z první světové války Jindřichovice, okres Sokolov, Česká republika. 
Praha 1996, s. 8, 53. Táto srbsko-česká brožúra, ktorú vydalo vtedajšie Veľvyslanectvo Zväzovej 
republiky Juhoslávia v Českej republike pri príležitosti ukončenia generálnej rekonštrukcie kaplnky-
mauzólea, bola dlho jediným publikovaným informačným materiálom o danej stavbe i tamojších 
zajateckých táboroch. 
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pozostatky vojakov súperiacich strán, ktorí by vraj nezahynuli, keby boli všetci 
poddanými jedného spoločného štátu – Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov, 
čím sa demonštrovala táto jednota aspoň po smrti.14 

O konkrétnych spoločných hrobových miestach tzv. „juhoslovanských“ obetí rozho-
dovali v roku 1923 spoločne Ministerstvo národnej obrany ČSR, Ministerstvo pre 
cirkevné záležitosti Kráľovstva SHS, v spolupráci s Československo-juhoslovanskou 
ligou v Prahe a Juhoslovansko-československou ligou v Belehrade. Prípravný výbor, 
ktorý rozhodoval o spôsobe a koncentrácii hrobov a výstavbe chrámov – spoločných 
kostníc v Československu pracoval na čele s veľvyslancom Brankom Lazarevićom 
a srbským pravoslávnym duchovným Milivojom Crvčaninom (1892 – 1978), ktorý 
od roku 1922 do roku 1931 pôsobil ako „inšpektor vojenských hrobov“ pri Veľvys-
lanectve Kráľovstva SHS v Prahe.15 V tejto jeho funkcii, keď ako univerzitný 
štipendista belehradského Ministerstva pre náboženské otázky popri štúdiách na 
univerzite v Prahe zároveň vykonával duchovnú službu pre miestnych Srbov v Prahe 
bol tzv. „sveštenočuvarom“ vykonávajúcim a zvláštne úlohy pri popise vojnových 
hrobov v Československu a zároveň bol poruke aj faktickým realizátorom starostli-
vosti o vojnové hroby – predstaviteľmi Ministerstva národnej obrany ČSR, s ktorými 
spolurozhodoval a riešil aj problematiku vzniku pietnych miest a kaplniek obetiam 
prvej svetovej vojny, spoločnej juhoslovanskej kostnice v Trenčíne nevynímajúc. 

Mesto Trenčín sa v Srbsku dostalo do povedomia v povojnových časoch 1. ČSR 
najmä vďaka slovenským vojakom – príslušníkom 71. trenčianskeho pluku, ktorí sa 
vzbúrili v Kragujevci na sklonku 1. svetovej vojny. Mimoriadne väzby Trenčína 
s Kragujevcom, najmä potom čo sa v Kragujevci prikročilo k budovaniu pamätníka 
slovenským vojakom, ako aj ďalšie politické okolnosti prispeli k rozhodnutiu, že 
práve v Trenčíne sa vybuduje kaplnka-kostnica, kde budú sústredené kosti vojakov 
pochádzajúcich z teritória Kráľovstva SHS, hoci v okolí Trenčína neboli ako zajatci 
internovaní, ani priamo zabití žiadni srbskí vojaci. V okolí sa nachádzali iba hroby 
srbských vojakov i ďalších „Juhoslovanov“, príslušníkov armády habsburskej mo-
narchie, ktorí zomreli zväčša vo vojenskej nemocnici v Trenčíne. 

Splnomocnenec – minister Kráľovstva SHS Dr. Jančić v sprievode inšpektora vojen-
ských hrobov Milivoja Crvčanina a zástupcu Ministerstva národnej obrany majora 
Svatoša 11. júla 1924 vykonali “prehliadku vojenských hrobov príslušníkov SHS“ 

                                                

14 LAJBENŠPERGER, Nenad – DŽAMIĆ, Vladimir – ŽIVANOV RADOVANAC, Ana. Srpski 
memorijali prvog svetskog rata u Češkoj i Slovačkoj, In: Saopštenja XLVII-2015. Beograd 2015, s. 
262; porovnaj aj Olga Manojlović Pintar. In: Arheologija sećanja. Spomenici i identiteti u Srbiji 
1918 – 1989. Beograd 2014, s. 202 – 204. 

15 Archívne dokumenty z doby pôsobenia inšpektora Milivoja Crvčanina v Prahe sa nachádzajú vo 
viacerých archívoch (Arhiv Srbije – fond Ratnička groblja – pisma sveštenočuvara ratničkih grobo-
va Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca pri Poslanstvu Kralejvine SHS Ministarstvu pravde; Arhiv 
Jugoslavije – fond Ministarstva vere Kraljevine Jugoslavije). Na konkrétne čísla archívnych doku-
mentov a fondov odkazujem na citovanú štúdiu Nenada Labenšperga a kol. z roku 2015; pozri aj 
osobný fond Milivoja Crvčanina v Historickom archíve mesta Kraljevo v Srbsku. 
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v Trenčíne a na vojenskom cintoríne vo Veľkej Kubre pri Trenčíne.16 Následne 
v januári prítomný srbský inšpektor vojenských hrobov a ďalší kompetentní zápisni-
cou spísanou 23. januára 1925 na Okresnom úrade konštatovali, že boli otvorené 
hroby na mestskom cintoríne v Trenčíne a i na Kubre (t. j. najskôr hrob č. 1. pocho-
vaného príslušníka SHS, ktorým bol Nego Agruić, zomrel 5. apríla 1915 
a posledného pochovaného príslušníka SHS Savu Jovanovića, ktorý zomrel 21. okt. 
1918). Na základe stavu pozostatkov konštatovali, že môžu byť exhumovaní a daní 
do jedného hrobu – kostnice.17 Kosti exhumovaných boli vkladané do typizovaných 
drevených truhličiek rozmerov 70 x 30 x 30 cm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6: Pohľad na olo-
moucké Mauzoleum 
jugoslávských vojínů alebo 
tiež Jihoslovanské mauzo-
leum je stavba postavená 
v štýle monumentálneho 
neoklasicizmu v roku 
1926. Nachádza sa 
v Bezručovych sadoch 
v historickom centre 
mesta Olomouc. 
Autor: Jan Jenista 
Zdroj: Wikimedia Com-
mons, 
https://commons.wikimedi
a.org/wiki/File:Mauzoleu
m1.JPG 

Ešte v tom isto roku, 6. novembra 1924, bol v Trenčíne Milivojom Crvčaninom 
a Dušanom Dajičićom zo strany Kráľovstva SHS a majorom Oldřichom Svatošom 
z Ministerstva obrany v Prahe a kapitánom Františkom Chorvátom, z trenčianskej 
pobočky ako technickým odborníkom za československú stranu, podpísaný Protokol 
                                                

16 Vo fonde Vojenské hroby a cintoríny sa vo Vojenskom historickom archíve v Bratislave nachádza-
jú viaceré písomnosti o schválení exhumácie pozostatkov juhoslovanských vojakov v okolí 
Trenčína, napr. „Seznam vojínů, příslušníků do Království SHS a pohřbených na vojenském hřbito-
vě v Trenčíně – Kubře“. 

17 V zápisnici sa doslovne konštatovalo, že „v obidvoch hroboch otvorených sa nachádzajú pozostat-
ky horeuvedených zomrelých vojinov ...v takom stave, že dľa prehlásenia prítomného zdrav. odbor. 
ref. úradného lekára niet žiadnych zdrav. námietok ohľadom exhumácie a sústredenia týchto pozos-
tatkov v jednom spoločnom hrobe“. 
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14 LAJBENŠPERGER, Nenad – DŽAMIĆ, Vladimir – ŽIVANOV RADOVANAC, Ana. Srpski 
memorijali prvog svetskog rata u Češkoj i Slovačkoj, In: Saopštenja XLVII-2015. Beograd 2015, s. 
262; porovnaj aj Olga Manojlović Pintar. In: Arheologija sećanja. Spomenici i identiteti u Srbiji 
1918 – 1989. Beograd 2014, s. 202 – 204. 

15 Archívne dokumenty z doby pôsobenia inšpektora Milivoja Crvčanina v Prahe sa nachádzajú vo 
viacerých archívoch (Arhiv Srbije – fond Ratnička groblja – pisma sveštenočuvara ratničkih grobo-
va Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca pri Poslanstvu Kralejvine SHS Ministarstvu pravde; Arhiv 
Jugoslavije – fond Ministarstva vere Kraljevine Jugoslavije). Na konkrétne čísla archívnych doku-
mentov a fondov odkazujem na citovanú štúdiu Nenada Labenšperga a kol. z roku 2015; pozri aj 
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Ešte v tom isto roku, 6. novembra 1924, bol v Trenčíne Milivojom Crvčaninom 
a Dušanom Dajičićom zo strany Kráľovstva SHS a majorom Oldřichom Svatošom 
z Ministerstva obrany v Prahe a kapitánom Františkom Chorvátom, z trenčianskej 
pobočky ako technickým odborníkom za československú stranu, podpísaný Protokol 
                                                

16 Vo fonde Vojenské hroby a cintoríny sa vo Vojenskom historickom archíve v Bratislave nachádza-
jú viaceré písomnosti o schválení exhumácie pozostatkov juhoslovanských vojakov v okolí 
Trenčína, napr. „Seznam vojínů, příslušníků do Království SHS a pohřbených na vojenském hřbito-
vě v Trenčíně – Kubře“. 

17 V zápisnici sa doslovne konštatovalo, že „v obidvoch hroboch otvorených sa nachádzajú pozostat-
ky horeuvedených zomrelých vojinov ...v takom stave, že dľa prehlásenia prítomného zdrav. odbor. 
ref. úradného lekára niet žiadnych zdrav. námietok ohľadom exhumácie a sústredenia týchto pozos-
tatkov v jednom spoločnom hrobe“. 
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o výstavbe kaplnky-kostnice v Trenčíne s kapacitou pre 180 exhumovaných.18 Uva-
žovalo sa o dvoch variantoch miesta vybudovania kaplnky-kostnice – na vojenskom 
cintoríne v Trenčianskej Kubre alebo na mestskom cintoríne v Trenčíne.19 Rozhod-
nutie napokon padlo pre Trenčín. Vzhľad kaplnky-kostnice v Trenčíne evokuje 
podobnú juhoslovanskú kaplnku nad kostnicou v Olomouci.20 Trenčiansky variant je 
však jednoduchší, koncept sa líši tým, že kostnica je umiestnená priamo za oltárnou 
predsieňou, na rozdiel od olomouckého konceptu, kde sú rakvičky s exhumovanými 
kosťami umiestnené v podzemí pod samotnou kaplnkou, kam sa vchádza zvláštnym 
vchodom. Na rozdiel od olomouckej kaplnky, trenčianska kaplnka nemá na štíte 
umiestnené heslo „Vernosť za vernosť – Ljubav za Ljubav“21, ale iba skratku „SHS“. 

Zastupiteľstvo mesta Trenčína v roku 1925 uznesením rozhodlo, že vyčlení pozemok 
v susedstve mestského cintorína pre stavbu pravoslávnej kaplnky – kostnice a daruje 
ho Kráľovstvu SHS.22 V tomto čase silnejúce vzťahy Trenčína a Kragujevca umocni-
la aj skutočnosť, že v roku 1926 kráľ Alexander I. Karadjordjević udelil mestu 
Trenčín vysoké štátne vyznamenanie – kráľovský Rád sv. Sáva III. stupňa23, ktorý 
bol mestu slávnostne odovzdaný neskôr, práve pri príležitosti posviacky kaplnky 
v Trenčíne. 

Slávnostná posviacka sa uskutočnila 6. mája 1928. Deň pred slávnosťou 5. mája 
1928 noviny Trenčan podrobne referovali o plánovanej udalosti a priniesli nielen 
podrobný program slávnostného posvätenia hrobky vojakov Kráľovstva SHS 
v Trenčíne, ale publikovali aj viaceré vlastenecké zdravice Srbom. 

                                                

18 O podpísaní „Protokolu“ Milivoje Crvčanin referoval do Belehradu z Prahy 21. novembra 1924 
v dokumente č. 659/1924. 

19 V projekčnej kancelárii Ministerstva obrany vznikli dva vzhľadovo rozdielne architektonické 
návrhy. Napokon sa realizovala verzia s menšou kapacitou pre 180 exhumovaných ostatkov. Archi-
tektonické náčrty dvoch možných riešení, ktoré vznikli v novembri 1924 v Trenčíne, sú podpísané 
kapitánom Františkom Chorvátom a nesú už názov: „Nákres hrobky pro 180 exhumací na vojen-
ském hřbitově v Trenčíně“. Tieto Milivoje Crvčanin zasielal do Belehradu. 

20 Slávnostné posvätenie kostnice-mauzolea v Olomouci, kde bolo umiestnených 1300 exhumova-
ných ostatkov juhoslovanských vojakov, sa uskutočnilo v júli 1926. Dobová tlač (časopis 
Za pravdou, VI, 1926, s. 124) referovala, že sa na pietnej slávnosti spojenej s posviackou, ktorú 
viedol biskup Gorazd Pavlík zúčastnili mnohé významné osobnosti juhoslovanskej 
a československej vlády. Porovnaj: In: ŠUVARSKÝ, Jaroslav. Biskup Gorazd. Metropolitná rada 
Pravoslávnej cirkvi v ČSSR, 1988, s. 177. 

21 Autorstvo hesla „Vernost za vernosť – ljubav za ljubav“ sa pripisuje českému politikovi Karlovi 
Kramářovi, ktorý ho predniesol v apríli 1918 v Prahe na stretnutí vodcov českých a juhoslovanských 
politických vodcov. Heslo sa neskôr stalo okrídlenou parolou verejne deklarovaného oficiálneho 
československo-juhoslovanského priateľstva na rôznych úrovniach. Toto heslo však nájdeme aj na 
titulnej strane spomienkového albumu fotografií, ktorý daroval mestu Trenčín srbský generál Živo-
jin Teržibašić. 

22 Kronika mesta Trenčína , rok 1925, s. 283 – 284, Uznesenie k žiadosti č. j. 136/6536/1925: „Žia-
dosť Kráľovstva Srbov, Horvátov a Slovincov o prepustenie pozemku na mestskom hrbitove pre 
vystavenie hrobky vojákov zomrelých vo svetovej válke v nemocnici v Trenčíne“. 

23 Diplom o udelení Rádu sv. Sáva III. stupňa mestu Trenčín je dnes zbierkovým predmetom Tren-
čianskeho múzea v Trenčíne. 
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Obr.7: Srbský inšpektor vojno-
vých hrobov v Československu 
Milivoje Crvčanin. 
Zdroj: archív autora 

 

 

 

 

 
Obr. 9: Moment zo slávnostnej 
posviacky kaplnky-kostnice na 

trenčianskom cintoríne. Vpravo 
s mitrou na hlave biskup 

Gorazd Pavlík.  
Zdroj: Trenčianske múzeum 

v Trenčíne 

 
Obr. 8: Slávnostné privítanie srbskej delegácie na trenčianskej 
železničnej stanici 6. mája 1928. 
Zdroj: Trenčianske múzeum v Trenčíne 

 
Juhoslovanská delegácia, ktorá 6. mája 1928 prišla do Trenčína vlakom po 10.00 
hod., bola najprv privítaná “na mestskom dome” (t. j. na radnici). V tom čase už cez 
námestie pochodovali sprievody rôznych spolkov, skautov a ďalších účastníkov, 
smerujúcich na mestský cintorín v južnej časti mesta. Na slávnostnom zasadaní 
Správnej komisie boli prítomným odovzdané vyznamenania Rádu sv. Sáva – mestu 
Trenčín bol odovzdaný Rád sv. Sávu III. stupňa, nižšie realizátorom kaplnky – stavi-
teľom a architektom. 

Na poludnie sa uskutočnila slávnosť pri samotnej novovybudovanej kaplnke na 
mestskom cintoríne. Cirkevné obrady posviacky viedol český pravoslávny biskup 
Gorazd Pavlík. Pri nich spieval spevokol meštianskej školy „Modlitbu“ od Ludwiga 
van Beethovena, vojenská hudba hrala „Smútočný chorál“, mužský zbor sokolského 
spevokolu zaspieval “Veno” od Bedřicha Smetanu. 

Pri slávnosti juhoslovanská strana symbolicky odovzdala kostnicu do starostlivosti 
mesta, odzneli národné hymny v podaní vojenskej hudby. Slávnostnú reč predniesol 
Dr. Eduard Galvánek, predseda miestneho odboru Matice Slovenskej. Na slávnosti 
boli prítomné davy ľudí nielen z Trenčína, ale aj zo širšieho okolia. O slávnosti 
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a o ich spontánnosti, ale aj o menej príjemných veciach v súvislosti s posvätením 
pravoslávnej kaplnky referovali následne nielen trenčianske, ale aj ďalšie považské 
noviny. 

Hoci sa v novinách Trenčan24 v hodnotení jedného článku spomínajú aj “nepríjemné 
dozvuky slávnosti odovzdania mauzólea cez vojnu v Trenčíne pochovaných juhoslo-
vanských vojakov” a objavili sa aj kritické poznámky na margo účasti biskupa 
Goradza Pavlíka, nedajú sa tam prehliadnuť aj viaceré pozitívne javy a hodnotenia, 
ako napríklad toto: “táto slávnosť bola opravdu všenárodná. Zúčastnilo sa jej obe-
censtvo bez rozdielu náboženského, spolky katolícke s nekatolíckymi. Bolo to 
dojímavé a pekné.“ Pisateľ si však neodpustil poznámku: „Ale u nás, v čsl. republi-
ke, sa robí všetko tak, aby pod kepienkom všenárodnosti bolo vždy niečo vkradnuté 
na úkor Slovákov a najmä katolíkov.” 

Tlač zachytáva aj moment, keď trenčiansky kaplán Andrej Marsina zdvorilo Goraz-
dovi Pavlíkovi naznačil, že “v tom mausoleu odpočíva viac katolíkov ako 
pravoslávnych”.25 Pavlík vraj vyjadril poľutovanie na tým, že to nevedel, lebo ak by 
to vedel “vraj vtedy by to bolo ináč zariadené”. Katolíci vraj “nechceli rušiť mani-
festačný priebeh slávnosti... dali sme len poctu tým hrdinom, ktorí si to večne 
zaslúžili, a preto vytrvali sme na našich miestach. Sprievodu sa zúčastnily tri orolské 
jednoty v orolskej rovnošate a v národných krojoch; boli to Trenčín, Trenčianska 
Teplá a Veľké Záblatie. Šík orolstva bol dôstojný a pestrý. Obecenstva dobrých 
80 %-ov bolo katolíckeho a nemyslelo sa na tú provokáciu, ktorej sa mu dostalo”.  

Záverom článku sa konštatuje, že “vykonali sme teda svoje, ale zneužiť našu dobro-
myseľnosť viacej nedáme, a čsl. sektárom, ktorí sa nám takto vkrádajú, pri najbližšej 
príležitosti dáme takú odpoveď, akú si zaslúžia!” 

Vtedajšia katolícka verejnosť na Slovensku totiž Gorazda Pavlíka stále vnímala ako 
katolíckeho sektára a odpadlíka a nebola dostatočne oboznámená s tým, že v čase 
posviacky trenčianskej kostnice bol už riadnym pravoslávnym hierarchom 
v jurisdikcii Srbskej pravoslávnej cirkvi. Srbská pravoslávna cirkev ho prijala za 
člena svojej cirkvi a následne riadnym kánonickým postupom ho vysvätila za bisku-
pa a postavila na čelo novo formujúcej sa pravoslávnej cirkvi v Čechách a na 
Morave, ktorá vznikala na vlnách tzv. reformného prúdu v radoch rímsko-katolíckej 
cirkvi v Čechách potom, čo sa časť českých a moravských katolíkov po roztržke 
s protestantsky orientovaným krídlom okolo tohto hnutia rozhodla pre pozície srb-
ského pravoslávia a oslovila srbskú cirkev o vysvätenie biskupa. Na čelo skupiny 
veriacich, ktorí spolu Pavlíkom a ďalšími bývalými rímsko-katolíckymi duchovnými 
                                                

24 Noviny Trenčan, 12. mája 1928, č. 20, s. 2. 

25 V pravoslávnej kaplnke-kostnici v Trenčíne je uložených celkovo 172  exhumovaných osôb. 
Z počtu 172 je spolu 152 tzv. „identifikovaných“. Z tohto počtu 152 je 18 Srbov zo Srbska, 38 Sr-
bov z teritória bývalého Rakúska–Uhorska, spolu 56 Srbov. Ďalej sú tam kosti 38 Chorvátov, 24 
príslušníkov moslimskej viery, 14 Maďarov, 10 Nemcov, 4 Slovincov, 3 Rumunov, 1 Bulhara, 1 
Čecha. Ďalší do počtu 172 sú neidentifikovaní. 
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z jeho okolia vieroučne prešla na pozície pravoslávia (srbského smeru). Patriarchát 
Srbskej pravoslávnej cirkvi ho poveril organizovaním pravoslávnej cirkvi v Čechách 
a na Morave ako zvláštnej eparchie (biskupstva) srbského patriarchátu. 

 
 

  
Obr. 10, 11, 12: Juhoslovanská kaplnka-kostnica na trenčianskom cintoríne. Exteriér a pohľad do 
vnútra kaplnky-kostnice s regálmi, na ktorých sú uložené jednotlivé rakvičky s exhumovanými 
ostatkami. Niektoré z nich v priebehu času a kvôli vandalským aktivitám sú v značne dezolátnom 
stave. Foto: autor príspevku 
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24 Noviny Trenčan, 12. mája 1928, č. 20, s. 2. 

25 V pravoslávnej kaplnke-kostnici v Trenčíne je uložených celkovo 172  exhumovaných osôb. 
Z počtu 172 je spolu 152 tzv. „identifikovaných“. Z tohto počtu 152 je 18 Srbov zo Srbska, 38 Sr-
bov z teritória bývalého Rakúska–Uhorska, spolu 56 Srbov. Ďalej sú tam kosti 38 Chorvátov, 24 
príslušníkov moslimskej viery, 14 Maďarov, 10 Nemcov, 4 Slovincov, 3 Rumunov, 1 Bulhara, 1 
Čecha. Ďalší do počtu 172 sú neidentifikovaní. 
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z jeho okolia vieroučne prešla na pozície pravoslávia (srbského smeru). Patriarchát 
Srbskej pravoslávnej cirkvi ho poveril organizovaním pravoslávnej cirkvi v Čechách 
a na Morave ako zvláštnej eparchie (biskupstva) srbského patriarchátu. 

 
 

  
Obr. 10, 11, 12: Juhoslovanská kaplnka-kostnica na trenčianskom cintoríne. Exteriér a pohľad do 
vnútra kaplnky-kostnice s regálmi, na ktorých sú uložené jednotlivé rakvičky s exhumovanými 
ostatkami. Niektoré z nich v priebehu času a kvôli vandalským aktivitám sú v značne dezolátnom 
stave. Foto: autor príspevku 
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Obr. 13: Nerealizovaný projekt. Zdroj: Archív Juhoslávie, Belehrad 
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Obr. 14: Realizovaný projekt. Zdroj: Archív Juhoslávie, Belehrad 
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Dovolím si tvrdiť, že nemožno pochybovať o dobrej vôli biskupa Gorazda a že 
nevedel, aký je presný počet jednotlivých pochovaných v kaplnke podľa konfesií 
a môžeme len viesť dohady o obsahu tvrdenia, že ak by to vedel “vraj vtedy by to 
bolo ináč zariadené”.  

Srbská pravoslávna cirkev v Uhorsku bola tradične prizývaná a zúčastňovala sa 
mnohých podujatí katolíckej i kalvínskej cirkvi ešte v časoch monarchie. Voči novo 
formujúcej sa pravoslávnej komunite v Čechách a na Morave učinila viaceré káno-
nické ústupky, ktoré by iné vtedajšie pravoslávne patriarcháty sotva učinili. 
Z dnešného pohľadu, dovolím si tvrdiť, že srbská cirkev v niektorých pohľadoch na 
vnímanie konfesionality a praktického vykonávania kultu a obradov (najmä v rozli-
šovaní vecí zásadných a nepodstatných pre náboženský život), v ekumenickom 
dokonca predbehla svoju dobu. 

V tolerantnom a priateľskom duchu sa uskutočnilo aj slávnostné odhalenie sloven-
ského pamätníka v Kragujevci a jeho posvätenie 28. septembra 1924. Na slávnosti sa 
okrem prítomných mnohých oficiálnych delegovaných hostí z ČSR zúčastnili aj 
duchovní viacerých cirkví a slávnosť mala priam ekumenický charakter. Okrem 
viacerých miestnych pravoslávnych kňazov, prítomní boli evanjelický biskup Zoch 
ako aj rímsko-katolícky biskup z  Boky Kotorskej. Najlepšie o tom svedčia najmä 
reportážne fotografie z pamätného albumu, ktorý pri slávnostnej posviacke trenčian-
skej kaplnky-kostnice v Trenčíne predstaviteľom mesta Trenčín odovzdal srbský 
divízny generál Živojin Terzibašić, ktorý sa osobne angažoval vo veci vzniku 
a výstavby pamätníka zastreleným Slovákom v Kragujevci.26 

Kragujevské pietne podujatia sa stali každoročne tradičným významným dňom 
v kalendári vzťahov prvej ČSR a Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov.27 Puto 
miest Trenčína a Kragujevac, ktoré vzniklo na základe tragických udalosti v časoch 
prvej svetovej vojny, trvá podnes. Jedným z najnovších dôkazov trvalých družob-
ných vzťahoch je nielen recipročná vzájomná starostlivosť o pietne hrobové miesta, 
ale aj nedávno znovu podpísané memorandum o pokračovaní vzájomnej spolupráce 
a priateľstva, ktoré dňa 8. júna 2018 v Kragujevci podpísali primátor mesta Trenčín 
Richard Rybníček a predseda Zhromaždenia mesta Kragujevac Miroslav Petrašinov. 
Posledným dôkazom úcty k obetiam prvej svetovej vojny je aj pamätná tabuľa 
s nápisom, ktorú na tzv. juhoslovanskú kaplnku-kostnicu na trenčianskom cintoríne 
umiestnili  spoločne  mesto Trenčín  a dva srbsko-slovenské  spolky  pôsobiace na  

                                                

26 Album venovaný mestu je dnes zbierkovým predmetom Trenčianskeho múzea v Trenčíne. 

27 Slovenská tlač medzi oficiálnymi hosťami z ČSR, ktorí v roku 1928 pri príležitosti kragujevských 
komemoratívnych podujatí zavítali do Belehradu, uvádzajú aj vtedajšieho československého minis-
tra Dr. Jozefa Tisu, ktorý sa zúčastnil oficiálnej slávnostnej večere pri tejto príležitosti. J. Tisu 
so Slovákmi strieľanými v Kragujevci spájala spoločná služba v rakúsko-uhorskej armáde, keďže 
v časoch prvej svetovej vojny bol istý čas vojenským duchovným práve v 71. trenčianskom pešom 
pluku. V tejto funkcii vojenského duchovného ho neskôr nahradil Ernest Liptay (neskorší farár 
v Šoltýske na Orave), ktorý odsúdených Slovákov sprevádzal s poslednou duchovnou útechou 
na popravisko v Kragujevci v júni 1918. 
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Obr. 15: Návrh pamätnej tabule. Zdroj: autor príspevku 
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Obr. 15: Návrh pamätnej tabule. Zdroj: autor príspevku 
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Slovensku28 pri príležitosti storočnice od ukončenia prvej svetovej vojny. Odhalil ju 
9. novembra 2018 primátor mesta Trenčín Richard Rybníček počas slávnostného 
ekumenického podujatia na počesť všetkých obetí „Veľkej vojny“ v rokoch 1914 – 
1918. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 16: Pamätná tabuľa 
s nápismi v slovenskom 

a srbskom jazyku 
umiestnená na kaplnke-

kostnici, odhalená 
9. novembra 2018. 

Foto: autor príspevku  
Obr. 17: Diplom 

o udelení Rádu 
sv. Sáva III. stupňa 

mestu Trenčín.  
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Obr. 18: Kráľovský Rád Sv. Sávu 

III. stupňa. 
Zdroj: archív autora 

 
Ing. Mgr. Bojan Radovanović 
právnik, bádateľ a publicista 
občianske združenie KISS PODUNAVLJE 
possonia@yahoo.ca 
+421-907-121-224 
                                                

28 Tabuľu v spolupráci s mestom Trenčín umiestnili Srbsko-slovenský spolok Sloga z Trenčianskych 
Teplíc a Kultúrny inštitút Srbov na Slovensku PODUNAVLJE. Dvojjazyčná tabuľa, ktorej v hornej 
časti dominuje erb bývalého Kráľovstva SHS, nesie identický slovenský a srbský informatívny text. 
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Bratislavský Slavín 
cintorín – pomník – pamätník 
politika využíva smrť 
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Abstrakt: Výstavba a následné fungovanie bratislavského Slavína bolo od počiatkov 
spojené s kultúrnou politikou. Tá v závislosti od dobovej klímy nielen menila jeho 
názov, ale aj fungovanie vo verejnom priestore. Históriu Slavína môžeme považovať 
za case study hneď v niekoľkých témach: zohrala dôležitú úlohu pri nástupe a for-
movaní architektúry socialistického realizmu, ďalej je krásnym príkladom ako zmeny 
chápania dejinnej udalosti pod vplyvom politickej klímy reálne formovali tvar 
a využitie stavby. 

Kľúčové slová: Slavín – kultúrna politika – architektonické súťaže – socialistický 
realizmus – Ján Svetlík. 

Slavín in Bratislava 
cemetery – monument – memorial 
politics exploiting death 
Abstract: The construction and the consecutive operation of Slavín in Bratislava was 
interconnected with cultural politics from the very beginning. This politics was not 
only changing the monument’s name according to the current atmosphere but also its 
functioning in the public space. We can consider the history of Slavín as a case study 
in a variety of topics: it played an important role during formation of socialist realism 
architecture, furthermore it is a remarkable example of remodeling and changing 
function of a structure under the influence of shifting a historical event understanding 
due to a political atmosphere. 

Key words: Slavín – cultural politics – architectural tender – socialist realism – Ján 
Svetlík. 
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Obr. 1: Slavín. Autor fotografie: John Menard 

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5891030 (heslo Slavín – památník) 
 

Písomná podoba príspevku nie je identická s prednáškou, ktorá bola založená predo-
všetkým na obrazovom materiáli a jeho komentári. Sústredila som sa v nej na tie 
aspekty súvisiace s dejinami, využívaním a zneužívaním bratislavského Pamätníka, 
ktoré priamo súvisia s politikou a kultúrnou politikou. Príspevok obsahuje viac 
faktografických dát a jeho ťažisko je položené na architektonickej súťaži, z ktorej 
vzišiel finálny návrh. 

Na osude národnej kultúrnej pamiatky Slavín možno nielen odsledovať spôsoby 
fungovania pamiatky vo verejnom priestore, ale aj pochopiť a ukázať zákruty (nie-
len) kultúrnej politiky po roku 1945. Príklad pamätníka nie je náhodný, ten je zo 
všetkých architektonických, ale aj výtvarných druhov najviac previazaný s politikou. 
Pre poriadok uvádzam, že slovo politika vystupuje vo svojom širšom zmysle ako 
stratégia, nie iba ako prejav politickej vôle štátu. Ako sa ukáže pamätník Slavín bude 
previazaný s viacerými stratégiami, než len s tou priamočiaro ponímanou komunis-
tickou minulosťou našej krajiny a nič nenasvedčuje tomu, že by sa tento prístup 
zmenil. 

Bratislavský Slavín je najväčší domáci pamätník, ktorý sa viaže k druhej svetovej 
vojne (ďalšími dôležitými sú Dukla, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Strečno). 

Idea vybudovať v Bratislave pamätník je staršieho dáta a súvisí so „slovanským 
sebauvedomovaním sa“. V rámci Československa sa vybudovalo niekoľko Slavínov, 
z nich najznámejší bol Slavín na vyšehradskom cintoríne v Prahe (1893).1 Bol vybu-
                                                

1 Základný kameň bol položený 7. septembra 1889 a dokončený bol v roku 1893. Architektom bol 
Antonín Wiehl a sochárom Josef Mauder, obaja významní českí umelci. 
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dovaný ako spoločná hrobka národných velikánov a ako taký súvisel s posilňovaním 
národného sebavedomia. Treba povedať, že táto myšlienka sa v praxi ukázala ako 
veľké jablko sváru, často sa narážalo na odpor: a to hneď dvojako – často 
s umiestnením nesúhlasili samotné osobnosti či ich pozostalí a naopak iní si na 
miesto nárokovali, a tak si ho vynucovali. Myšlienka Slavínov súvisela so slovan-
skou emancipáciou a mytologizáciou a mala predstavovať slovanský variant. Po 
skúsenosti s vlastným štátom, malo niečo obdobné vzniknúť aj na Slovensku. No to 
už časy, kedy sa takéto miesta budovali, boli nenávratne preč – predsa len je to 
myšlienka spojená s estetikou a etikou 19. storočia. Prišla však dvojnásobne vhod, 
keď bolo treba vyriešiť problém padlých vojakov v druhej svetovej vojne a potlačiť 
slovenské ambície v spoločnom štáte. Vtedy sa zvolil kopec nad Bratislavou a nazval 
sa Slavínom,2 zároveň bol určený ako hromadné pohrebisko cintorín sovietskych 
vojakov, ktorí padli v bojoch na západnom Slovensku od Komárna až po Moravu. 
Práve táto funkcia sa z praktických dôvodov zrealizovala najskôr, fyzický cintorín sa 
stal základom budúceho Pamätníka, ale aj budúceho urbanizmu celého miesta. 

VZNIK PAMIATKY 
Riešiť Pamätník ako súčasť cintorína bolo na programe dňa hneď od začiatku. Prvá 
súťaž bola už v roku 1946, keď sa budoval cintorín a krátko na to opäť ďalšia. Pri-
hlásilo sa do nej málo architektov, tí boli zaujatí opätovnou výstavbou krajiny, to sa 
však stalo predmetom kritiky politických predstaviteľov. Na základe týchto prvých 
súťaží, o ktorých niet veľa záznamov, sa zrealizovali náročné zemné práce: vybudo-
vali sa príjazdové cesty a založili masové hroby. 

Od tej chvíle, ako sa menila politická situácia, tak sa menil názov a aj lokalitný 
program a ideové zameranie pamätníka. Až dodnes Pamätník a cintorín vystupoval 
pod týmito oficiálnymi názvami  

Pamätník Červenej armády 

Pamätník padlým sovietskym vojakom 

Pamätník sovietskych hrdinov na Slavíne 

Pomník sovietskym hrdinom 

Pamätník padlým hrdinom druhej svetovej vojny 

Národná kultúrna pamiatka Slavín 

Podoba Pamätníka sa riešila architektonickou súťažou – tá okrem silného politického 
náboja bola dôležitá aj ako deklarácia estetiky novej kultúrnej politiky. Súťaže3 zrazu 
nadobudli novú funkciu – už sa nehľadalo iba najoptimálnejšie riešenie konkrétnej 

                                                

2 Vrch Slavín má 253 m nadmorskej výšky a je súčasťou Malých Karpát, pôvodne tu boli vinice 
a úhor. 

3 Bolo ich viac v prvej polovici 50. rokov prebehli ešte dve ďalšie veľké súťaže: na Pamätník 
v Banskej bystrici – Bánoš a na úpravu a dostavbu Gottwaldovho námestia (dnes námestie Slobody). 
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Obr. 1: Slavín. Autor fotografie: John Menard 

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5891030 (heslo Slavín – památník) 
 

Písomná podoba príspevku nie je identická s prednáškou, ktorá bola založená predo-
všetkým na obrazovom materiáli a jeho komentári. Sústredila som sa v nej na tie 
aspekty súvisiace s dejinami, využívaním a zneužívaním bratislavského Pamätníka, 
ktoré priamo súvisia s politikou a kultúrnou politikou. Príspevok obsahuje viac 
faktografických dát a jeho ťažisko je položené na architektonickej súťaži, z ktorej 
vzišiel finálny návrh. 

Na osude národnej kultúrnej pamiatky Slavín možno nielen odsledovať spôsoby 
fungovania pamiatky vo verejnom priestore, ale aj pochopiť a ukázať zákruty (nie-
len) kultúrnej politiky po roku 1945. Príklad pamätníka nie je náhodný, ten je zo 
všetkých architektonických, ale aj výtvarných druhov najviac previazaný s politikou. 
Pre poriadok uvádzam, že slovo politika vystupuje vo svojom širšom zmysle ako 
stratégia, nie iba ako prejav politickej vôle štátu. Ako sa ukáže pamätník Slavín bude 
previazaný s viacerými stratégiami, než len s tou priamočiaro ponímanou komunis-
tickou minulosťou našej krajiny a nič nenasvedčuje tomu, že by sa tento prístup 
zmenil. 

Bratislavský Slavín je najväčší domáci pamätník, ktorý sa viaže k druhej svetovej 
vojne (ďalšími dôležitými sú Dukla, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Strečno). 

Idea vybudovať v Bratislave pamätník je staršieho dáta a súvisí so „slovanským 
sebauvedomovaním sa“. V rámci Československa sa vybudovalo niekoľko Slavínov, 
z nich najznámejší bol Slavín na vyšehradskom cintoríne v Prahe (1893).1 Bol vybu-
                                                

1 Základný kameň bol položený 7. septembra 1889 a dokončený bol v roku 1893. Architektom bol 
Antonín Wiehl a sochárom Josef Mauder, obaja významní českí umelci. 
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stavby, ale sa stali dôležitou pomôckou na hľadanie formy architektúry socialistické-
ho realizmu (sorely) a školou pre všetkých architektov, postupovým článkom vo 
vývoji názorov.4 Na platforme súťaží sa rozvíjala dobová kritika. V nejasnom období 
nástupu sorely si práve ich prostredníctvom architekti ujasňovali kritériá, čo je a čo 
nie je socialistický realizmus. Argumentácia poroty sa stávala oficiálnym názorom, 
za ktorý sa dalo skryť, či skôr ktorým sa dalo kryť. Súťaž bola priestorom pre kriti-
ku5, ktorá sa zaoberala nielen vhodnými riešeniami, ale aj “vhodnou” podobou 
architektúry všeobecne, ale aj kritikou ako disciplínou. Teda súťaže cibrili kritiku 
architektúry, predkladanú ako "hybnú silu v budovaní socializmu, pretože bez zdravej 
a sebavedomej kritiky sa architektúra nemôže vyvíjať; a aj v ZSSR je to tak".6 

Súťaž, ktorej vyšlo riešenie, aj keď až na niekoľký pokus bola vypísaná v septembri 
1952, potom zrušená a opätovne vypísaná v roku 1953 a rozhodnutá v roku 1954. Vo 
finále ako súťaž na Pamätník Červenej Armády - Slavín v Bratislave. Už od začiatku 
sa očakávalo, že výsledok sa stane „celkem samozřejmě obrazem dnešního úsilí 
architektů a jeho typických znaku“7. V súťažných podmienkach (tretej súťaže)8 bola 
veľmi presne popísaná ideová výbava pamätníka: mal byť zvýraznením oslobodenia 
našej vlasti hrdinskou Sovietskou armádou a zároveň, čo je pozoruhodne priame, mal 
všetkým budúcim pokoleniam pripomínať priateľskú pomoc sovietskeho ľudu a obete 
Sovietskej armády, že od chvíle kedy prvý vojak vkročil na územie našej vlasti náš 
ľud sa navždy zbavili pút kapitalizmu...Slavín má byť preto hlboká vďačnosť za túto 
radostnú skutočnosť, spojenú s pietou k tým, ktorí pre ňu položili životy“.9  

Vykonané zemné práce10 nešťastne zasiahli do podmienok lokalitného programu 
súťaže, pretože tie zafixovali umiestnenie hrobov na najkrajšie miesto – do najvy-
ššieho bodu kopca, teda na prirodzené miesto potenciálneho pamätníka, ktorý by tak 
bol v osi Malinovského (dnes Šancovej) ulice a zároveň by dobre reagoval aj na 
susedný Hradný kopec. Práve rozpor medzi orientáciami na Hrad alebo Malinovské-
ho ulicu, ktoré zvierajú pravý uhol, budú problémom urbanizmu ďalšej výstavby. 
Ostatne to veľmi presne uvádza odsek III. Popis prevedených úprav v Podmienkach, 

                                                

4 Porovnaj ŠIF, J. O některých problémech naší architektury a soutěží na kulturní domy. In: Architek-
tura ČSR, 1956, s. 467 – 477. 

5 Napríklad CHORVÁT, M. Poznámky k úvahe súdruha inž. Ivana Kuhna. Tamže, s. 90. 

6 SVETLÍK, J. Poznámky k vývoju architektonickej tvorby na Slovensku. In: Architektura ČSR, 
1955, s. 77 – 93. 

7 GOČÁR, J. K soutěži na památník Rudé armády na Slavíně v Bratislavě. In: Architektura ČSR, 
1954, s. 79 – 85. 

8 V podmienkach sa odvoláva na neuspokojivé dve súťaže. 

9 Dokument Podmienky pre projekt na dostavbu Slavína v Bratislave. Slovenský národný archív, 
nespracovaný fond. 

10 Bolo prevedené: hlavné vstupné schodisko, úprava šiestich hromadných hrobov (6700 vojakov) 
a 274 jednotlivých hrobov dôstojníkov, nástupná plocha zhromaždiska, plocha pre umiestnenie 
plastiky a čiastočná parková úprava okolia. 
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kde je uvedené „mylné“ rozhodnutie poroty. Práve tieto peripetie okolo súťaže veľmi 
presne dokladujú ako sa menilo vnímanie a chápanie skutočnosti oslobodenia Soviet-
skou armádou. Prvý pokus rozhodnúť, po rozsiahlej diskusii poroty uprednostnil 
riešenie, ktoré dávalo do popredia velebnosť hromadného pohrebiska pred vytvore-
ním mestskej dominanty – porota sa sústredila na poctu obetiam vojny. Tento vlastne 
logický prístup sa ukázal ako nedorozumenie s kultúrnou politikou. Nešlo ani 
o obetu, ako potvrdenie nároku, vstup Sovietskej armády, ako je zrejmé z Podmienok 
bol vnímaný inak, a aj Pamätník mal predovšetkým potvrdzovať legitimitu prítom-
nosti Sovietskeho zväzu na tomto území, datovanú rokom 1945 a nie 1948. Súťaž už 
kládla veľmi jednoznačne nárok na dominantu (architektonickú alebo sochársku), 
dokonca ako vyplýva z Podmienok daný stav nebol explicitne zadefinovaný ako 
nemenný, čo sa neskôr ukáže ako problém. V Podmienkach bol jasne položený dôraz 
na umeleckú stánku Pamätníka, čo umožnil aj sochárom, aby sa ako spoluautori 
zúčastnili navrhovania. Ani 32 zaslaných návrhov však neprinieslo žiadny, ktorý by 
v hodnotení poroty získal prvú cenu a bol odporučený na realizáciu. Architektom 
sťažovali situáciu už existujúce úpravy areálu, ale najväčším kameňom úrazu boli 
nejasné podmienky, pretože idea pamätníka Slavín sa neustále politicky menila, či 
skôr upresňovala.11 

O politickej dôležitosti súťaže hovorí aj to, že mala prebiehať pod dozorom, čo bolo 
formulované už v súťažných podmienkach. Sledovaním definitívneho návrhu 
v celom priebehu projekčných prác mala byť poverená komisia ustanovená radou 
Ústredného národného výboru v zložení, ktoré bolo určite viac politické, než odbor-
né.12 

Zarážajúce sú aj ceny za tento odborný výkon, ktoré sú napríklad oveľa nižšie než 
sumy za obrazy z toho obdobia – I. cena 20 tisíc, II. cena vo výške 15 tisíc a III. cena 
vo výške 10 tisíc korún.  

Predstavitelia Stavoprojektu sa ohradili voči termínom, ako boli stanovené 
v podmienkach, pretože určenie tak krátkeho termínu vylúčilo účasť tých architektov 
- projektantov, ktorí pracujú mimo Bratislavy a podmienky ako i krátkosť termínu 
budili dojem, že súťaž je záležitosťou niekoľkých včas informovaných jedincov“.13 
Zrejme aj preto sa súťaž na projekt dostavby Slavína dňa 24. novembra zrušila 
a stanovil sa nový termín. Konečne sa projekty posudzovali v roku 1954 a porota 
najvyššie ocenila tie od Emila Belluša (Emil Belluš, Ivan Matušík, Ferdinand Miluč-
ký, Jozef Kostka, Alexander Trizuljak), Evžena Šteflíčka (Evžen Šteflíček, Karel 

                                                

11 LUKAČEVIČ, Š. Súťaž na pamätník Sovietskej armády na Slavíne. In: Architektura ČSR, 1954, s. 
74 – 78. 

12 V zložení: predseda stanovený radou ÚNV, zástupca ÚV KSS, zástupca Povereníctva vnútra, 
zástupca Povereníctva školstva vied a umení, traja zástupcovia ÚSČSVU, zástupca II. referátu 
ÚNV, zástupca III. referátu ÚNV, zástupca IV referátu ÚNV a zástupca XI. referátu ÚNV. 

13 List 40/17632-Ing.Ra/Bč-52 zo dňa 15. septembra 1952 na Ústredný národný výbor. Slovenský 
národný archív, nespracovaný fond. 
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11 LUKAČEVIČ, Š. Súťaž na pamätník Sovietskej armády na Slavíne. In: Architektura ČSR, 1954, s. 
74 – 78. 

12 V zložení: predseda stanovený radou ÚNV, zástupca ÚV KSS, zástupca Povereníctva vnútra, 
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národný archív, nespracovaný fond. 
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Zouhar), Jána Svetlíka (Ján Svetlík, Rudolf Pribiš, Ladislav Snopek) a od Lubor 
Lacinu (Lubor Lacina, Sylva Lacinová-Jílková). To, že súťaže fungovali predpisovo 
bolo zrejmé z tých návrhov, ktoré vychádzali z podobného konceptu ako Svetlíkov 
víťazný projekt na pamätník v Banskej Bystrici (napr. kolektívy Škorupa; Lacko; 
Belluš; Svetlík). Emil Belluš dokonca odovzdal do súťaže dva návrhy. Prvému, 
navrhnutému v duchu purizovanej moderny, sa vyčítala ignorácia hotových úprav a 
podstatná prestavba areálu. Už založenými hrobmi „hýbali“ viaceré návrhy, práve 
pre spomínanú urbanistickú nejednoznačnosť, čo sa k hrôze zúčastnených nepekne 
spolitizovalo14. Druhý Bellušov návrh vychádzal z daností miesta a navrhoval akúsi 
„slávnostnú bránu“, ktorá podľa Gočára nadväzovala na slovenskú národnú tradíciu. 
Tento návrh však zďaleka nedosahoval kvalitu toho prvého – klasicizujúceho. V 
prvom návrhu (autorský kolektív: Belluš – Matušík – Milučký – Kostka – Trizuljak) 
je pamätník priestorovo komplexnejšie komponovaný: tvorí ho dvojradová stĺpová 
hala usporiadaná do tvaru U s vysokým rádom hranolových štíhlych a vysokých 
stĺpov. Do stredu takto vzniknutého nádvoria je umiestnená sochaVíťazstva, vy-
zdvihnutá na vysokom stĺpe štvorcovej základne. Dekor sa obmedzuje na 
ornamentálnymi reliéfmi ozdobený preklad nad stĺpmi a vlys na podstavci sochy. 
Celková kompozícia a proporcie návrhu, napriek striedmej dekoratívnej výzdobe, 
najskôr odkazujú na taliansku medzivojnovú architektúru alebo, širšie, na estetiku 
klasicizujúcej moderny. Druhý návrh alebo aj Alternatíva B (autorský kolektív: 
Belluš – Čičatko – Milučký) je zomknutejší a napriek bohatému dekoru jednoduchší. 
Tvorí ho akýsi triumfálny oblúk, do ktorého je umiestnená socha na podstavci. 
K oblúku vedie široké schodisko. Návrh pôsobí plošne a napriek rozvinutejšej vý-
zdobe v duchu estetiky socialistického realizmu, nebol porotou podporený. Uznanie 
sa dostalo prvému návrhu, ktorý ale nevyhovel zadaniu. Výsledky súťaže architekt 
Gočár v časopise Architektura ČSR, komentoval skepticky, že sa nepodarilo prekro-
čiť tú medzeru, ktorá oddeľuje minulosť od dneška. Už v roku 1955 bola hodnotená 
ako „s přehnaným merítkem a národní tradici vzdáleným pojetím“15. Pamätník sa 
nakoniec realizoval pod iným názvom, v inom roku a s iným architektom. Po užšej 
súťaži, ktorej sa zúčastnili prvé tri najvyššie ocenené kolektívy, sa pomník realizoval 
v roku 1960 ako Pamätník sovietskych hrdinov na Slavíne podľa návrhu architekta 
profesora Jána Svetlíka. Na rozsiahlom sochárskom a maliarskom programe sa 
podieľali ďalší autori: Ladislav Snopek, Ján Kulich, Rudolf Pribiš, Tibor Bártfay, 
Alexander Trizuljak, Milan Gajdoš, Dezider Castiglione. 

Odovzdaním užívateľovi politická cesta objektu neskončila, k čomu sa pridali nie-
ktoré bizarnosti vyplývajúce zo skutočnosti, že na jednej strane fungoval ako cintorín 
a Pamätník, ale stále viac ako výletné a oddychové miesto Bratislavčanov a turistov. 
Oficiálny program napĺňali vládne delegácie, ktoré sa striedali s pioniermi 

                                                

14 GOČÁR, J. K soutěži na památník Rudé armády na Slavíně v Bratislavě. In: Architektura ČSR, 
1954, s. 79 – 85. 

15 VOŽENÍLEK, J. Deset let výstavby. In: Architektura ČSR, 1955, s. 176 – 189. 
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a iskričkami skladajúcimi slávnostný sľub. Podvečer sa miesto stávalo romantickou 
vyhliadkou, nemenej častými boli čerství mladomanželia využívajúci kulisu Pamät-
níka a mesta pod ním na slávnostné svadobné fotky. Po roku 1989 popularita 
Pamätníka upadla, používal sa sporadicky a jeho výletná funkcia dominovala pred 
obradnou. Obnovu a nový život sa miestu dostalo s výročím konca II. svetovej vojny 
(2015), keď areál nešťastne obnovili. Slávnostné osvetlenie dominanty zasponzoro-
vala Ruská ambasáda a Pamätník sa zas stal výraznou dominantou mesta – kultúrna 
politika pokračuje, aj keď už sofistikovanejšími metódami. 
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Osudy Esterházyovskej krypty Univerzitného kostola 
v Trnave po roku 1948 
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Abstrakt: Bitka pri Veľkých Vozokanoch v roku 1652 bola pre rod Esterházy mi-
moriadnou udalosťou. Štyria padlí príslušníci rodu boli pochovaní v Univerzitnom 
kostole v Trnave. Veľmi nákladná pohrebná procesia bola verejným predstavením 
vplyvu Esterházyovcov. Po roku 1948 sa stala rodová krypta obeťou vykrádačov, 
ktorí zničili ozdobné kovové sarkofágy členov rodu Esterházy. 

Kľúčové slová: Trnava – Univerzitný kostol – Esterházy –  krypta – zničenie. 

Destiny of the University Curch´s Esterhazy Crypt in Trnava after year 1948 
Abstract: Battle of Velke Vozokany in the year 1652 was for Esterhazy Family 
extraordinary. Esterhazy Crypt of the University Church in Trnava was burial site for 
four killed members of the family. Very expensive funeral procession was public 
show of the power of the Esterhazys. After year 1948 was Family Crypt victim of the 
robbers and decorative metal coffins of the Esterhazys was destroyed. 

Key words: Trnava – University Church – Esterhazy – Crypt – destruction. 
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Obr. 1: Univerzitný kostol v Trnave, 70. roky 20. storočia. Zdroj: MV SR, Štátny archív v Trnave 

1. UNIVERZITNÝ KOSTOL V TRNAVE A JEHO KRYPTA 
Ranobarokový dvojvežový jezuitský kostol v Trnave (dnešná Katedrála sv. Jána 
Krstiteľa) dal v rokoch 1629 – 1637 na popud arcibiskupa Pázmánya postaviť pala-
tín, gróf Mikuláš Esterházy z Galanty. Postupne vznikla aj plastická vnútorná 
výzdoba kostola a hlavný oltár (1640).1 Donátor si novopostavený kostol vybral aj 
ako svoje pohrebné miesto. Na palatínovom pohrebe v roku 1645 bolo postavené 
aj Castrum doloris, z ktorého však poznáme len publikované nápisy.2 Novopostavený 
kostol sa už o niekoľko rokov, po nešťastnej bitke s Turkami pri Veľkých Vozoka-
noch v auguste 1652, stal svedkom mimoriadnej historickej udalosti, ktorá ho ešte 
pevnejšie prepojila s rodovými dejinami Esterházyovcov.3 

2. POHREB ESTERHÁZYOVCOV PADLÝCH V BITKE PRI VEĽKÝCH 
VOZOKANOCH V ROKU 1652 
Nákladný trnavský pohreb štyroch padlých hrdinov z bitky pri Veľkých Vozokanoch 
z roku 1652 bol prelomový nielen svojou premyslenou réžiou, ale tiež tvrdým dopa-
                                                

1 DUBNICKÝ, J. Ranobarokový univerzitný kostol v Trnave. Bratislava: Slovenská akadémia vied 
a umení, 1948, s. 58. 

2 LUDIKOVÁ, Z. Pamiatky funerálnej reprezentácie v Kostole sv. Mikuláša v Trnave (Castrum 
doloris Emerencie Révayovej). In: Galéria – Ročenka SNG, 2001, ISBN 80-8059-064-8, s. 120 – 
123. 

3 PÁLFFY, G. Die adelige Funeralkultur und Typen von Grabdenkmälern in Königreich Ungarn im 
16. und 17. Jahrhundert. In Hengerer, M. Macht und Memoria. Begräbniskultur europäischer Ober-
schichten in der Frühen Neuzeit. (zborník). Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2005, s. 483 – 509. 
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dom na dobovú uhorskú spoločnosť. Rozsiahly pohrebný sprievod sa vydal do Trna-
vy z rodového Šintavského hradu, kde boli zrejme v kaplnke telá padlých uložené tri 
mesiace od bitky (26. 8. 1652). Slávnostný pohreb prebehol 26. 11. 1652. Nákladný 
pohreb štvorice kresťanských rytierov mal zároveň aj politicky legitimizovať Ester-
házyovcov a vyzdvihnúť krvavú obeť magnátskeho rodu pre oslobodenie Uhorska od 
tureckej hrozby. Aj z tohto dôvodu bol spomínaný pohreb predlohou pre viaceré 
umelecké diela. Pohrebný sprievod a spomínané Castrum doloris Ladislava Esterhá-
zyho graficky spracovali kreslič Hans Rudlof Miller a rytec Móric Lang. Grafické 
listy boli vydané tlačou spolu s latinskou pohrebnou kázňou Tomáša Pálffyho.4 Aj 
maďarská pohrebná kázeň ostrihomského kanonika a biskupa Pavla Hoffmanna 
vyšla krátko po pohrebe tlačou. Bitka pri Veľkých Vozokanoch sa stala aj pevnou 
súčasťou scenára rodovej klenotnice na burgenlandskom rodovom hrade Forchten-
stein (Fraknó). Súčasťou hradnej expozície sú v súčasnosti napríklad aj pohrebné 
portréty padlých, pohrebné zástavy a aj rozmerná olejomaľba zo 17. storočia zobra-
zujúca spomínaný pohreb.5 Pohreb padlých hrdinov vyvrcholil v smútočne bohato 
vyzdobenom Univerzitnom kostole. Kostol bol pre túto príležitosť zvonku aj zvnútra 
obtiahnutý čiernym súknom. Stredobodom výzdoby kostola bolo Castrum doloris 
grófa Ladislava Esterházyho. Okolo neho horeli tisíce sviec. Súčasťou pohrebného 
sprievodu a smútočnej výzdoby kostola boli aj hodvábne pohrebné zástavy, drevené 
a zrejme aj textilné mortuáriá. Drevené mortuáriá, ktorých autorom bol známy trnav-
ský sochár Vít Stadler, sú dodnes umiestnené na stenách kostola. Padlí boli po 
pohrebe pietne uložení v krypte Univerzitného kostola a boli im vyhotovené náklad-
né cínové? sarkofágy. 

3. NESKORŠIE OSUDY KRYPTY UNIVERZITNÉHO KOSTOLA 
Zrušenie Spoločnosti Ježišovej (jezuitov) a ani prenesenie Trnavskej univerzity do 
Budína nemali na kostolnú kryptu dlho zásadnejší vplyv. Bola síce dlhodobo verej-
nosti neprístupná, ale zostala v podstate nepoškodená. Časť bývalého univerzitného 
areálu, vrátane univerzitného kostola, sa v jozefínskom období natrvalo dostala do 
rúk cisárskej armády. V rukách Ozbrojených síl Slovenskej republiky zostala časť 
bývalého univerzitného areálu až do dnešných dní. V neskoršom období Univerzitný 
kostol slúžil najmä pre potreby vojenskej invalidovne a bol v užívaní duchovnej 
správy armády. Aj v medzivojnovom období kostol spravovali vojaci, od roku 1937 
bol v správe saleziánov. Po roku 1948 bol kostol spravovaný farským Kostolom sv. 
Mikuláša, po vzniku Trnavskej arcidiecézy v roku 1977 sa stal jej katedrálnym 
kostolom. V roku 1948 ešte v podstate neporušený stav uvedenej krypty zachytil vo 
svojej práci Jozef Dubnický.6 

                                                

4 LUDIKOVÁ, ref. 2. 

5 SZILÁGYI, A. (ed.). Esterházy – Kincsek. Öt évszázad műalkotásai a hercegi gyűjteményekből. 
Budapest: Iparművészeti Múzeum, 2006, s. 93 – 111. 

6 DUBNICKÝ, ref. 1, tab. XV. 
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Obr. 1: Univerzitný kostol v Trnave, 70. roky 20. storočia. Zdroj: MV SR, Štátny archív v Trnave 
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1 DUBNICKÝ, J. Ranobarokový univerzitný kostol v Trnave. Bratislava: Slovenská akadémia vied 
a umení, 1948, s. 58. 

2 LUDIKOVÁ, Z. Pamiatky funerálnej reprezentácie v Kostole sv. Mikuláša v Trnave (Castrum 
doloris Emerencie Révayovej). In: Galéria – Ročenka SNG, 2001, ISBN 80-8059-064-8, s. 120 – 
123. 

3 PÁLFFY, G. Die adelige Funeralkultur und Typen von Grabdenkmälern in Königreich Ungarn im 
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4 LUDIKOVÁ, ref. 2. 

5 SZILÁGYI, A. (ed.). Esterházy – Kincsek. Öt évszázad műalkotásai a hercegi gyűjteményekből. 
Budapest: Iparművészeti Múzeum, 2006, s. 93 – 111. 

6 DUBNICKÝ, ref. 1, tab. XV. 
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Obr. 2: Pohrebné štíty v Univerzitnom kostole v Trnave, rok 1948. Zdroj: Dubnický, J. Ranobarokový 
univerzitný kostol v Trnave, tab. XXXVII 

 
Obr. 3: Krypta rodu Esterházy v Univerzitnom kostole v Trnave, rok 1948. Zdroj: Dubnický, J. 
Ranobarokový univerzitný kostol v Trnave, tab. XV 

4. ZNIČENIE KRYPTY UNIVERZITNÉHO KOSTOLA V ROKU 1978 
V období po komunistickom prevrate z februára 1948 bola neprístupná krypta kosto-
la dlho mimo nežiaducej pozornosti. Zmena nastala až v lete 1978, keď sa krypta 
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stala objektom záujmu skupiny 16 vojakov základnej služby z Vojenského útvaru 
CO 3016 Malacky.7 Vojakov prevelili ako strážnu jednotku z Malaciek do Trnavy, 
kde boli ubytovaní v budove susediacej s Univerzitným kostolom. Existencia krypty 
pod kostolom bola medzi vojakmi v jednotke všeobecne známa. Menovaní vnikli do 
krypty z pivničných priestorov budovy, v ktorej boli ubytovaní. Do krypty prenikli 
z pivničnej chodby budovy cez vyrazený, vyrúbaný otvor najneskôr v mesiaci máj 
1978 (zrejme medzi 11. 5. – 31. 5. 1978). Podľa jednej z výpovedí otvor v stene 
vznikol už pred rokom 1976 a vojaci cezeň vnikali do krypty. V uvedenom roku 
1976 bol otvor opäť zamurovaný. Postupne, od mája 1978 až do novembra 1978, cez 
uvedený otvor v stene opakovane prenikli vojaci základnej služby vo viacčlenných 
skupinkách do krypty. Po vniknutí do krypty sa ich hlavným cieľom stali masívne 
kovové sarkofágy členov rodu Esterházy, ktorých bolo v krypte spolu sedem kusov. 
Pri svojom zrejme prvom vniknutí do krypty trojica spoluobvinených v mesiaci 
september 1978 rozsekala sekerami na kusy dvojicu sarkofágov. Postupne ďalší 
spoluobvinení zničili aj ďalšie tri sarkofágy a odcudzili jednu kovovú leviu hlavu zo 
sarkofágu. Sarkofágy spoluobvinení rozsekali sekerami na menšie kusy, aby ich 
mohli ľahšie vyniesť z krypty a následne speňažiť. Získaný kov spoluobvinení preda-
li do štátneho podniku Zberné suroviny v Trnave. Na odvoz kovu zo sarkofágov 
spoluobvinení opakovane použili armádne motorové vozidlá. Získané finančné 
prostriedky spoluobvinení použili na nákup alkoholických nápojov, resp. ich priamo 
prepili. V novembri 1978 dvaja spoluobvinení odcudzili z krypty ešte aj jednu kovo-
vú platňu, ktorú odlomili z ďalšieho kovového sarkofágu a rovnako ju odpredali do 
Zberných surovín v Trnave. Ďalší spoluobvinení sa podieľali na ničení plastickej 
figurálnej výzdoby sarkofágov, z ktorých odlomili neznámy počet kovových levích 
hláv a erbov. Uvedené odcudzené časti výzdoby si väčšinou ponechali, časť z nich 
darovali, resp. ich predali. Ďalšiu časť z nich, konkrétne spolu tri levie hlavy, si 
privlastnil ich veliteľ npor. Mráz, dve levie hlavy si ponechal vo svojom vlastníctve 
ďalší veliteľ jednotky, desiatnik Hutlák. 

Osobitne hanebné bolo najmä počínanie ich veliteľa, nadporučíka Mráza, v civilnom 
povolaní dokonca uniformovaného príslušníka Zboru národnej bezpečnosti! Podľa 
spomínanej obžaloby napriek tomu, že bol všeobecne známy zákaz vstupovať do 
krypty, im v páchaní trestnej činnosti nijako nebránil. Navyše, prevzal od nich časti 
zničených sarkofágov, konkrétne tri kovové levie hlavy. V období, keď sa začalo 
vyšetrovanie zničenia hrobky, menovaný veliteľ sa dokonca aktívne snažil zahladiť 
stopy, ktoré ho spájali s krádežou. Uvedené ukradnuté levie hlavy v tomto čase 
z tohto dôvodu úmyselne vyhodil do odtokového kanála Kunovskej priehrady na 
Záhorí. 

                                                

7 Informácie čerpáme z archívneho materiálu, ktorý je uložený v Štátnom archíve v Trnave. Minister-
stvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave, archívny fond Okresný národný výbor v Trnave II. 
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7 Informácie čerpáme z archívneho materiálu, ktorý je uložený v Štátnom archíve v Trnave. Minister-
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Obr. 4 – 6: Krypta rodu 
Esterházy v Univerzitnom 
kostole v Trnave, súčas-
nosť. Zdroj: 
Rímskokatolícka cirkev, 
Trnavská arcidiecéza 

Ars moriendi 83 
 

5. VYŠETROVANIE ZNIČENIA KRYPTY UNIVERZITNÉHO KOSTOLA 
Vzhľadom na to, že páchateľmi boli vojaci základnej vojenskej služby, vyšetrovanie 
podozrenia zo spáchania trestného činu bolo v rukách vojenských orgánov. Vojenská 
obvodová prokuratúra Bratislava začala komplikovaný prípad vyšetrovať v prvých 
mesiacoch roku 1979 – OPv 324/1979. Dňa 20. 11. 1980 po pomerne rozsiahlom 
vyšetrovaní podala vojenská obvodová prokuratúra na skupinu 16 vojakov 
a dôstojníkov základnej vojenskej služby obžalobu podľa § 176 ods. 1 Trestného 
poriadku za rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve spolupáchateľstvom a 
podielnictvom. Podľa obžaloby vojenskej prokuratúry si zároveň spoluobvinení 
museli byť vedomí kultúrnohistorickej hodnoty nimi zničených sarkofágov. 

Vojenská obvodová prokuratúra Bratislava vykonala počas vyšetrovania pomerne 
rozsiahle dokazovanie. Nepochybne to bola vo vojenskom prostredí veľmi nezvyčaj-
ná trestná kauza. Vyžiadali si odborné posudky od Slovenského ústavu pamiatkovej 
starostlivosti a ochrany prírody (predchodca dnešného Pamiatkového úradu SR), 
Slovenského národného múzea a metalografické posudky zamerané na určenie kon-
krétneho materiálu, z ktorého boli vyhotovené zničené sarkofágy. V rámci 
vyšetrovania bolo podrobne zdokumentované aj rozmiestnenie jednotlivých sarkofá-
gov v krypte a pri viacerých realizovaných domových prehliadkach u časti 
spolupáchateľov zaistené časti zničených sarkofágov – levie hlavy a erbové štíty. 
Odborné posudky sa nám, žiaľ, v zachovanom spisovom materiáli v origináli zatiaľ 
nájsť nepodarilo. Zásadný pre ďalšie súdne konanie a posudzovanie výšky spôsobe-
nej škody bol najmä odborný (znalecký) posudok spôsobenej kultúrnohistorickej 
škody, ktorý vypracoval pracovník Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti 
a ochrany prírody Dr. Alexander Frický. Posudok bol dňa 3. 2. 1981 v dvoch exem-
plároch zaslaný pod č. 55/1981-PS finančnému odboru Okresného národného výboru 
v Trnave. Výšku spôsobenej škody A. Frický vyčíslil na sumu 2 730 000 korún 
československých, čo bola na vtedajšie pomery obrovská suma. 

Rozsudkom Vojenského obvodného súdu v Bratislave č. 3T 203/81 z 9. 10. 1981 
v spojitosti s rozsudkom Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne z 29. 12. 1981 boli 
všetci uznaní vinnými z poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 
136, ods. 1, písm. a, b trestného zákona. Zároveň bolo týmto rozsudkom stanovené aj 
to, že zástupcom poškodeného – Československej socialistickej republiky bol 
v tomto konkrétnom prípade finančný odbor Okresného národného výboru v Trnave. 
Ako poškodený mal ONV v občianskoprávnom konaní vymáhať škodu spôsobenú 
v národnej kultúrnej pamiatke Univerzitný kostol. Podľa rozsudku vojenského súdu 
bol posudok A. Frického plne vhodný pre stanovenie trestnoprávnej zodpovednosti, 
ale pre ďalšie konanie ohľadne výšky spôsobenej škody bude potrebné ďalšie doka-
zovanie, pričom je potrebné vychádzať zo skutočnej škody. Dňa 6. 9. 1982 sa 
finančný odbor ONV obrátil na Okresný súd v Trnave so žiadosťou o náhradu škody 
vo vyššie uvedenej výške, tak ako ju opakovane ako skutočnú škodu vyčíslil 
v posudku A. Frický. 
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Esterházy v Univerzitnom 
kostole v Trnave, súčas-
nosť. Zdroj: 
Rímskokatolícka cirkev, 
Trnavská arcidiecéza 
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5. VYŠETROVANIE ZNIČENIA KRYPTY UNIVERZITNÉHO KOSTOLA 
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V nasledujúcom časovom období do roku 1985 prišlo opakovane k prieťahom, viace-
rým odvolaniam spoluobvinených kvôli súdnym poplatkom a napádaniu stanovenia 
výšky skutočnej spôsobenej škody vyčíslenej v odbornom posudku A. Frického, 
pretože okrem iného, pri stanovení jej výšky nemal k dispozícii ohodnocované sarko-
fágy! 

Nenapraviteľnou tragédiou už navždy zostane, že pre niekoľko fliaš alkoholu 
a bezmedznú ľudskú hlúposť prišlo nenávratne Slovensko o unikátnu historickú 
pamiatku. 

 

 

 

PhDr. Júlia Ragačová 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Štátny archív v Trnave 
Štefánikova 7, 917 38 Trnava 
julia.ragacova@minv.sk 
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Rozšírenie cintorína v Hostivaři 
Róbert Bakyta 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstrakt: Návrh rieši vybudovanie rozptylovej lúky a kolumbária. Hlavná idea 
spočíva vo využívaná tvaroslovia už prítomnej stavby – múru. Betónový múr sa 
stáva zároveň schránkou, do ktorej sú umiestnené urny s popolom zosnulých. Pocho-
vávanie do kameňa je odkazom na doby pochovávania do hrobiek. Z dvoch múrov sa 
stáva jeden. Nový priestor je jasne vymedzený, je chránený pred hlukom priľahlej 
autostrády. Pôvodná cestička, ktorú využívajú miestni obyvatelia, zostáva zachova-
ná, prechádza svetom mŕtvych, stáva sa témou, núti k zamysleniu. Hlavný stavebný 
materiál je betón, zvnútra kolumbária opracovaný tryskaním, v kombinácii so suro-
vým hliníkom použitým na dverách a urnách. Návrh dostavby vzišiel 
z architektonickej súťaže v roku 2015. 

Kľúčové slová: kolumbárium – múr – zamýšľať – urny – celok. 

Extension of the cemetery in Hostivař 
Abstract: The proposal tries to find solution for scattering meadow and columbari-
um. The main idea is to use the morphology of existing structure - the masonry wall 
of old cemetery. New concrete wall is also a shell in which urns with the ashes of the 
deceased are placed. Stone storage is a reference to burial times. The design works 
with symbolism, trying to create the atmosphere of silence and contemplation. Both 
main rooms contain a tree. The new space is clearly defined, protected from the noise 
of the nearby highway. The original path used by the local people remains preserved, 
passes through the world of dead, path becomes a theme, inspire to contemplate. The 
main used material is concrete, in the inner space of columbium, tooled with blast-
ing, in combination with the raw aluminum which is the material of doors and urns. 
The design is result of the architectural competition in 2015. 

Key words: columbarium – wall – contemplate – urns – entity. 
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1. ÚVOD 
Na jeseň roku 2015 sa Správa pražských hřbitovů s hlavným mestom Praha 
v spolupráci s IPR (Inštitút pre rozvoj Prahy) rozhodli vyhlásiť architektonickú 
súťaž. Posledná podobná súťaž a vôbec stavba cintorína podľa architektonického 
návrhu sa konala v Prahe pred vyše 100 rokmi. Tento zámer sa teda stretol 
s mohutným ohlasom odbornej verejnosti a rezonoval aj na Slovensku. 

Predmetom súťaže bolo riešenie priľahlej parcely pri jestvujúcom cintoríne. Investor 
požadoval návrh kolumbária a vsypovej lúky. Do súťaže sa zapojilo celkovo 27 
autorov a autorských kolektívov. Súťaž bola koncipovaná ako verejná, anonymná, 
otvorená, jednokolová a medzinárodná. Podmienkou účasti bolo však členstvo 
v ČKA. 

Do tejto súťaže bol prihlásený aj tím v zložení: Lukáš Radošovský, Ľubica Lašáková, 
Ivan Boroš, Matúš Grega-Jakub, Peter Janeček a Róbert Bakyta. Ako odborne spô-
sobilá osoba bol do tímu prizvaný Stanislav Krčmárik, ktorý sa na návrhu 
nepodieľal, stal sa však odborným garantom a nakoniec hlavným projektantom. 
Ďalšie stupne projektu spracovávali Pavel a Lukáš Zeťkovci, pod vedením Stanislava 
Krčmárika a pod autorským dohľadom a návrhom Róberta Bakytu a Lukáša Rado-
šovského a Stanislava Krčmárika. 

Za zmienku stojí fakt, že súťaže sa zúčastnili dva iné slovenské ateliéry. Autori 
Martin Kvitkovský, Martin Varga, Daniela Majzlanová a Pavol Husár získali druhé 
miesto ex equo. Ich návrh tvorili stĺpovité figúry – akési „totemy“ – boli vystavané 
vrstvením malých kamenných urien. Tieto potom usporiadali do pravidelného gridu, 
rešpektujúc morfológiu terénu. Podľa poroty problémom tohto ideovo veľmi pekné-
ho a formálne čistého návrhu, bol nesmierne dlhý časový úsek potrebný k naplneniu 
formy. 

Kvalitný návrh vzišiel taktiež z dielne ateliéru PLURAL – slovenskí architekti 
v zložení Michal Janák, Martin Jančok a Ľubomíra Blašková ponúkli monumentálny 
viacvrstvový koncept, ktorý pracuje s vodnou hladinou. 

Hostivař, dnes už časť hlavného mesta Praha, bola kedysi samostatným mestečkom, 
Jestvujúci cintorín je dnes v blízkosti modernej bytovej štvrte, avšak jeho minulá 
podoba sa dá čítať vzťahom k historickej substancii. Je to poloha „za dedinou“ a za 
múrom – vedome izolovaná, v čase vzniku pragmatická. Stenou obohnaný cintorín je 
osadený na terasovito upravenom teréne, v mierne zvlnenej krajine tak na južnej 
strane vzniká situácia, keď sa múr dostáva na akýsi val. Téma analýzy historickej 
substancie a neskôr analógia a narábanie s témou oplotenia sa stala hlavným výcho-
diskom nového návrhu. 

Riešená priľahlá parcela je dnes porastená vegetáciou, ktorú tvoria jablone, hrušky 
a nálety okolitých stromov. 

Samotný návrh ďalej priblížime vo viacerých tematických rovinách: 
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2. IDEOVÁ ROVINA 
Na objasnenie prístupu k zadanej úlohe by sa dala použiť teória Miroslava Šika – 
ALT - NEU, bývalého dlhoročného profesora pôsobiaceho na ETH, v súčasnosti na 
pražskej akadémii. V jednej zo svojich esejí píše: 

„Na prvom mieste je, aby dom zodpovedal urbánnemu kontextu. Na druhom mieste 
je, aby pôsobil harmonizujúco na existujúce domy, eliminujúc konfliktné a narušené 
miesta prostredníctvom zmesi empirickej štylistiky a umožniť tak, aby sa nové domy 
a ich okolie premiešali do akéhosi fungujúceho súboru. A po tretie, vzniknutý celok 
musí vyžarovať nemodernistickú atmosféru, ktorá nie je ani nová a ani stará, pričom 
konkrétne nálady prameniace z jednotlivých prvkov sú vzájomne neutralizované do 
takej miery, že nedokážeme odčítať konkrétny historický štýl alebo to čo bolo skôr.1“ 

Cieľom je teda dosiahnuť jeden súvislý celok, ktorého vrstvenie či obdobie vzniku 
jeho jednotlivých elementov sa rozmazáva – nie je jasné. V mieste dotyku novej 
figúry viažeme hornú úroveň jestvujúceho múru. Pôvodná materialita, s ktorou 
pracujeme v návrhu, je murovaná omietnutá substancia. Avšak kvôli technickej 
a finančnej náročnosti sme nakoniec po autorskej rozprave zvolili betón. Predpokla-
dáme však, že materiál bude patinovať a po čase bude príjemne zostarnutý. Múr sa 
jemne zvažuje v pohľade smerom od ulice rešpektujúc terén. V zadnom pohľade 
vzniká v siluete úskok. Sú to rozdielne situácie, keďže vzadu zo siluety vystupuje 
figúra kolumbária, pričom spredu múr zahaľuje iba servisné priestory. Pôvodná idea 
omietaného povrchu sa po autorských vstupoch zmenila, pričom zvonku bude liaty 
betón, zvnútra v kolumbáriu bude tryskaný povrch. 

Múr je na svojom vrchole ohnutý do klenby – svojou figúrou pripomína archetypálne 
formy starého sveta. Zároveň vkladanie urien do betónu (moderného kameňa) chce 
byť akousi parafrázou starovekého pochovávania do hrobky z kameňa. 

V prednej vstupnej časti bude zachovaný val so stromami, val sa mierne prejaví 
v zadných a bočných pohľadoch. V múre budú taktiež uložené urny – múr je teda 
nositeľom myšlienky kontinuity, oplotením i schránkou pre urny. 

V múre sa nachádza viacero otvorov, ktoré svojimi rôznymi veľkosťami reagujú na 
istú hierarchiu ich významov. 

 
Obr. 1: Vizualizácia. Zdroj: bakyta architects 

                                                

1 ŠIK, Miroslav. In: Old-New. Quarat Publishers Ltd., 2000, 68 s. ISBN: 3-907631-01-3, s. 61. 



  86 Kultúrne dedičstvo 2018 

 

1. ÚVOD 
Na jeseň roku 2015 sa Správa pražských hřbitovů s hlavným mestom Praha 
v spolupráci s IPR (Inštitút pre rozvoj Prahy) rozhodli vyhlásiť architektonickú 
súťaž. Posledná podobná súťaž a vôbec stavba cintorína podľa architektonického 
návrhu sa konala v Prahe pred vyše 100 rokmi. Tento zámer sa teda stretol 
s mohutným ohlasom odbornej verejnosti a rezonoval aj na Slovensku. 

Predmetom súťaže bolo riešenie priľahlej parcely pri jestvujúcom cintoríne. Investor 
požadoval návrh kolumbária a vsypovej lúky. Do súťaže sa zapojilo celkovo 27 
autorov a autorských kolektívov. Súťaž bola koncipovaná ako verejná, anonymná, 
otvorená, jednokolová a medzinárodná. Podmienkou účasti bolo však členstvo 
v ČKA. 

Do tejto súťaže bol prihlásený aj tím v zložení: Lukáš Radošovský, Ľubica Lašáková, 
Ivan Boroš, Matúš Grega-Jakub, Peter Janeček a Róbert Bakyta. Ako odborne spô-
sobilá osoba bol do tímu prizvaný Stanislav Krčmárik, ktorý sa na návrhu 
nepodieľal, stal sa však odborným garantom a nakoniec hlavným projektantom. 
Ďalšie stupne projektu spracovávali Pavel a Lukáš Zeťkovci, pod vedením Stanislava 
Krčmárika a pod autorským dohľadom a návrhom Róberta Bakytu a Lukáša Rado-
šovského a Stanislava Krčmárika. 

Za zmienku stojí fakt, že súťaže sa zúčastnili dva iné slovenské ateliéry. Autori 
Martin Kvitkovský, Martin Varga, Daniela Majzlanová a Pavol Husár získali druhé 
miesto ex equo. Ich návrh tvorili stĺpovité figúry – akési „totemy“ – boli vystavané 
vrstvením malých kamenných urien. Tieto potom usporiadali do pravidelného gridu, 
rešpektujúc morfológiu terénu. Podľa poroty problémom tohto ideovo veľmi pekné-
ho a formálne čistého návrhu, bol nesmierne dlhý časový úsek potrebný k naplneniu 
formy. 

Kvalitný návrh vzišiel taktiež z dielne ateliéru PLURAL – slovenskí architekti 
v zložení Michal Janák, Martin Jančok a Ľubomíra Blašková ponúkli monumentálny 
viacvrstvový koncept, ktorý pracuje s vodnou hladinou. 

Hostivař, dnes už časť hlavného mesta Praha, bola kedysi samostatným mestečkom, 
Jestvujúci cintorín je dnes v blízkosti modernej bytovej štvrte, avšak jeho minulá 
podoba sa dá čítať vzťahom k historickej substancii. Je to poloha „za dedinou“ a za 
múrom – vedome izolovaná, v čase vzniku pragmatická. Stenou obohnaný cintorín je 
osadený na terasovito upravenom teréne, v mierne zvlnenej krajine tak na južnej 
strane vzniká situácia, keď sa múr dostáva na akýsi val. Téma analýzy historickej 
substancie a neskôr analógia a narábanie s témou oplotenia sa stala hlavným výcho-
diskom nového návrhu. 

Riešená priľahlá parcela je dnes porastená vegetáciou, ktorú tvoria jablone, hrušky 
a nálety okolitých stromov. 

Samotný návrh ďalej priblížime vo viacerých tematických rovinách: 

Ars moriendi 87 
 

2. IDEOVÁ ROVINA 
Na objasnenie prístupu k zadanej úlohe by sa dala použiť teória Miroslava Šika – 
ALT - NEU, bývalého dlhoročného profesora pôsobiaceho na ETH, v súčasnosti na 
pražskej akadémii. V jednej zo svojich esejí píše: 

„Na prvom mieste je, aby dom zodpovedal urbánnemu kontextu. Na druhom mieste 
je, aby pôsobil harmonizujúco na existujúce domy, eliminujúc konfliktné a narušené 
miesta prostredníctvom zmesi empirickej štylistiky a umožniť tak, aby sa nové domy 
a ich okolie premiešali do akéhosi fungujúceho súboru. A po tretie, vzniknutý celok 
musí vyžarovať nemodernistickú atmosféru, ktorá nie je ani nová a ani stará, pričom 
konkrétne nálady prameniace z jednotlivých prvkov sú vzájomne neutralizované do 
takej miery, že nedokážeme odčítať konkrétny historický štýl alebo to čo bolo skôr.1“ 

Cieľom je teda dosiahnuť jeden súvislý celok, ktorého vrstvenie či obdobie vzniku 
jeho jednotlivých elementov sa rozmazáva – nie je jasné. V mieste dotyku novej 
figúry viažeme hornú úroveň jestvujúceho múru. Pôvodná materialita, s ktorou 
pracujeme v návrhu, je murovaná omietnutá substancia. Avšak kvôli technickej 
a finančnej náročnosti sme nakoniec po autorskej rozprave zvolili betón. Predpokla-
dáme však, že materiál bude patinovať a po čase bude príjemne zostarnutý. Múr sa 
jemne zvažuje v pohľade smerom od ulice rešpektujúc terén. V zadnom pohľade 
vzniká v siluete úskok. Sú to rozdielne situácie, keďže vzadu zo siluety vystupuje 
figúra kolumbária, pričom spredu múr zahaľuje iba servisné priestory. Pôvodná idea 
omietaného povrchu sa po autorských vstupoch zmenila, pričom zvonku bude liaty 
betón, zvnútra v kolumbáriu bude tryskaný povrch. 

Múr je na svojom vrchole ohnutý do klenby – svojou figúrou pripomína archetypálne 
formy starého sveta. Zároveň vkladanie urien do betónu (moderného kameňa) chce 
byť akousi parafrázou starovekého pochovávania do hrobky z kameňa. 

V prednej vstupnej časti bude zachovaný val so stromami, val sa mierne prejaví 
v zadných a bočných pohľadoch. V múre budú taktiež uložené urny – múr je teda 
nositeľom myšlienky kontinuity, oplotením i schránkou pre urny. 

V múre sa nachádza viacero otvorov, ktoré svojimi rôznymi veľkosťami reagujú na 
istú hierarchiu ich významov. 
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1 ŠIK, Miroslav. In: Old-New. Quarat Publishers Ltd., 2000, 68 s. ISBN: 3-907631-01-3, s. 61. 
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3. PRIESTOROVÉ A FUNKČNÉ ČLENENIE 
Priestorovo ide o lapidárnu dispozičnú schému. Návrh obsahuje okrem samotnej 
záhrady kolumbária, vstupnú predsieň s informačným systémom a príslušenstvo 
(vstavaný jestvujúci zberný dvor na odpadky súvisiace s prevádzkou cintorína, ktorý 
požadoval investor zachovať, ďalej bol pridaný sklad a priestory hygieny). 

Vo vstupnej miestnosti sa nachádza betónová lavica a strom. Je to miesto určené na 
stíšenie, akúsi prípravu na vstup do sveta mŕtvych. Vstupná hala sa nachádza iba pri 
hlavnom vstupe a je určená pre návštevníkov. Zadným vstupom sa vchádza priamo 
do kolumbária. Predpokladáme, že tento bude využívaný najmä domácimi obyva-
teľmi, ktorí miesto a jeho náplň poznajú. 

Súčasťou riešenia nie je obradná miestnosť. Túto investor nepožadoval. Obrad roz-
lúčky sa bude konať v krematóriu. Na mieste prebehne iba obrad vloženia urny či 
vsypu, pôjde o úkon intímneho charakteru. 

Priestor kolumbária bude prepojený s jestvujúcim cintorínom bočným schodiskom 
kvôli rôznym úrovniam terénu. 

4. URNOVÝ HÁJ A VSYPOVÁ LÚKA 
Urny sa budú vkladať do puzdra v múre. Počet urien je 966 (počet vsypov viac ako 
dvojnásobok). Urny sa nachádzajú v spodnej úrovni múru. Pôvodná myšlienka, aby 
urny boli blízko úrovne terénu a nútili tak návštevníka sklopiť zrak či dokonca „po-
kľaknúť“ a takto nepriamo vzdať zosnulému úctu sa kvôli požiadavkám na 
pohodlnosť prevádzky nepodarila zachovať. Urny budú do múru vsadené pomocou 
špeciálneho kľúča. Cieľom bolo, aby samotné vkladanie bol určitý technologický 
proces, pripomínajúci scenérie z filmov o budúcnosti – urna bude mať veľmi súčasný 
dizajn, ktorý ale už po vložení nebude viditeľný, pretože bude zapečatená vekom. 
Veko bude obsahovať základné údaje o zosnulom. 

V centre kompozície sa nachádza vsypová lúka. Celý múr a masívna stavebná sub-
stancia, ktorú vytvára tak vlastne akúsi kulisu pre toto návršie zeminy. Je to vlastne 
hlavný a najdôležitejší prvok. Je terénne vyvýšená nad chodník lemujúci múr. Ide o 
o jednoduchú terénnu úpravu – navŕšenie hliny. 

Vsypovou lúčkou prechádza chodník – pôvodná cestička, ktorou si v súčasnosti 
miestni obyvatelia krátia cestu k autobusovej zastávke. Zámerom je, aby sa každo-
denný svet živých konfrontoval v súčasnosti s tak nepopulárnou témou – témou 
smrti. 

Uprostred lúky sme po uvážení nechali stáť jediný strom. Ten je istým religióznym 
symbolom – živý element uprostred uložených telesných ostatkov – túžbou po exis-
tencii života po smrti. Zároveň sa tu bude nachádzať miesto na rozjímanie a oddych. 

Symbolicky sa dá prítomnosť osamoteného (stromu) taktiež vysvetliť ako emocio-
nálny stav pozostalého po odchode blízkeho. 
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Obr. 6: Pôdorys. Zdroj: bakyta architects 

 
Obr. 7: Rez. Zdroj: bakyta architects 

 
Obr. 8: Detail urny. Zdroj: bakyta architects 
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Vsypová lúka bude porastená lúčnou trávou s kvetmi. Jestvujúce stromy okrem 
jediného – mohutnej hrušky uprostred – budú odstránené. 

V priestore kolumbária budú umiestnené drevené debničky, ktoré si návštevník môže 
prenášať. Budú slúžiť na sedenie. 

Kvôli možnosti dohľadania miesta odpočinku konkrétnej osoby bude vo vstupných 
priestoroch umiestnený register všetkých pochovaných. Ten bude zoradený podľa 
abecedy. Bude vyhotovený na hliníkových platniach, ktoré sa budú osádzať do 
hliníkovej tabule. Tak vznikne kompaktný celok. Tabule sa budú môcť vymieňať 
a posúvať v závislosti od abecedného poradia mien zosnulých. Súčasťou informač-
ného systému bude aj mapka s rozdelením a popísaním jednotlivých sektorov. 

5. MATERIALITA 
„Prírodné materiály – kameň, tehla, drevo – dovoľujú našim víziám preniknúť pod 
povrch a umožňujú nám presvedčiť sa o ich pravdivosti. Prírodné materiály vyjadru-
jú svoj vek a históriu práve tak, ako príbeh svojho pôvodu a históriu ľudského 
užívania. Všetky materiály existujú v nepretržitosti času a patina ich trvania pridáva 
ku konštrukcii obohacujúcu skúsenosť času.“2 

Týmto citátom by sa dalo v skratke a schematicky popísať materiálové riešenie. Celá 
nová figúra bude vyhotovená v prevedení liaty betón v pohľadovej kvalite. 
Z vnútornej strany a iba v priestoroch kolumbária bude tento upravený tryskaním. 

Idea je použitie prírodných materiálov a narábanie s nimi tradičným spôsobom – 
tryskanie betónu je vlastne opracovávanie kameňa. Múr, jeho strecha a steny budú 
v prevedení pohľadového betónu. Na streche nebude žiadna krytina ani plech, iba 
betón pripravený patinovať. 

Chodníky a spevnené plochy budú vyhotovené v mlátovom prevedení. V okolí múru 
v kolumbáriu je v päte múru v dotyku s chodníkom vyhotovený betónový žliabok. 
Ten je určený na umiestenie sviečok a kahancov. 

Urny, brány a informačný systém budú v prevedení „surový hliník“ – tento bude 
časom postupne meniť svoju konzistentnú farbu. 

6. OSVETLENIE 
Idea koncepcie osvetlenia je vlastne v jeho úplnom potláčaní. Osvetlené budú len 
komunikačné a servisné priestory, samotné kolumbárium bude osvetlené veľmi 
slabo, iba tak, aby bol zaistený bezpečný odchod vo večerných hodinách. 

„Homogénne jasné svetlo paralyzuje obrazotvornosť rovnakým spôsobom, akým 
homogenizácia priestoru oslabuje skúsenosť bytia a ničí náš zmysel pre miesto. 
Ľudské oko je naladené na súmrak dokonalejšie ako na jasné denné svetlo. Hmla 

                                                

2 PALLASMAA, Juhani. In: Myslící ruka. Nakladatelství ARCHA 2012, ISBN: 978-80-87545-09-6, 
s. 39. 
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2 PALLASMAA, Juhani. In: Myslící ruka. Nakladatelství ARCHA 2012, ISBN: 978-80-87545-09-6, 
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a súmrak prebúdzajú obrazotvornosť tým, že prinášajú dvojznačné vizuálne obrazy 
a znejasňujú ich.“3 

7. ZÁVER 
Cintorín je koncipovaný tak, že neráta s problémom gýčových výzdob a vizuálneho 
smogu, ktorý zrejme nastane nosením vencov, kahancov a iných drobností. Podľa 
nášho názoru je to však regulárny nános odzrkadľujúci stav úrovne kultúrnej vyspe-
losti, zložitý problém, pre ktorý nemožno upierať smútiacemu človeku jeho potrebu 
sebarealizácie či akejsi terapie, ktorá je príčinou týchto darov. Pevne veríme, že nami 
navrhovaná figúra kolumbária je dostatočne solídna na to, aby tento vizuálny nápor 
vydržala. 

V súčasnosti je dielo v stave projektovania, pričom odovzdaná je časť Realizačný 
projekt. Čaká nás ešte dlhá cesta a veľa bojov so zákutiami stavebných reálií. Tie sú 
však v Česku o niečo viac naklonené architektom. Dúfajme, že táto česko-slovenská 
spolupráca snáď nadviaže na to pozitívne, čo naše krajiny spája. 

8. BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY 
[1] ŠIK, Miroslav. In: Old-New. Quarat Publishers Ltd., 2000, 68 s. ISBN: 3-

907631-01-3. 

[2] PALLASMAA, Juhani. In: Myslící ruka. Nakladatelství ARCHA 2012, 
ISBN: 978-80-87545-09-6. 
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