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Na úvod 
 

Problematika odborného ošetrovania zbierkových predmetov uchovávaných 

v múzeách je nevyčerpateľnou a z hľadiska uchovania kultúrneho dedičstva 

snáď najdôležitejšou témou. Otázky prístupu k odbornému ošetrovaniu  

zbierkových predmetov technického charakteru sa stali nosnou témou aj II. 

zasadnutia členov Komisie pre zbierky dejín, ktorá sa konštituovala pri Zväze 

múzeí na Slovensku v roku 2014.  

 

Snahy o zachovanie funkčnosti či prevádzkyschopnosti artefaktov doku-

mentujúcich technický pokrok prinášajú mnohé riziká. Porušenie autenticity, 

originality, "deformácia" znakovej podstaty, a tým vlastne ničenie pramennej 

hodnoty zbierkových predmetov v snahe prezentovať ich pôvodné funkcie sú 

strašiakom mnohých kurátorov. Kompromisy v reštaurátorských zámeroch 

zohľadňujúce "chcenie publika" alebo presvedčenie mnohých "múzejníkov"  

o nevyhnutnosti ohúriť  svojich návštevníkov predvádzaním pôvodných funk-

cií technických zariadení na origináloch sa nie vždy vyplácajú. Na druhej 

strane aj redukovanie pôvodnej funkcionality, resp. uvedenie niektorých  

technických zariadení do statického stavu, bez náležitých systematických,  

a najmä pravidelných konzervačných procesov, je rovnakým nebezpečen-

stvom. Vo väčšine prípadov totiž speje k nenávratnému poškodeniu ba až  

k úplnému zničeniu nositeľov hodnoty kultúrneho dedičstva.  

 

Rôznorodé konkrétne príklady z každodennej praxe kurátorov zbierok dejín 

techniky v múzeách na Slovensku, prezentované aj na II. zasadnutí Komisie 

pre zbierky dejín techniky, len presvedčili, že špecifiká tohto typu zbierkových 

predmetov súvisiace s odbornou ochranou i formami prezentácie si zasluhujú 

zásadne väčšiu pozornosť a iniciatívu aj smerom k prijatiu určitých štandar-

dov alebo zásad pre prezentáciu funkcií a funkcionality na predmetoch 

kultúrnej hodnoty.  

        
        
      Mgr. Zuzana Šullová 
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I. ODBORNÉ OŠETRENIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV TECHNICKÉHO 

CHARAKTERU V KONTEXTE ICH NÁSLEDNEJ PREZENTÁCIE 

 

Autenticita a originalita / Funkčnosť a prevádzkyschopnosť 
Mgr. Zuzana Šullová, Slovenské technické múzeum 

 
Pôvodný stav – Autenticita – Originalita. Problémy zachovania,  

resp. navrátenia funkčnosti zbierkových predmetov. 

 
Múzeá ako fondové inštitúcie vo svojich zbierkach zhromažďujú množstvá 
artefaktov a naturfaktov, ktoré nesú v sebe informácie o vývoji spoločnosti  
a prírody. V súčasnosti platná slovenská legislatíva definuje múzeum ako 
inštitúciu, ktorá na základe prieskumu a vedeckého výskumu nadobúda 
predmety kultúrnej hodnoty, ktoré potom ako zbierkové predmety 
odborne spravuje, ochraňuje a sprístupňuje. Zákon o múzeách a galériách  
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty za tieto jednoznačne označuje 
pôvodné hmotné alebo duchovné doklady, ktoré majú schopnosť priamo 
alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji spoločnosti a majú trvalý 
vedecký, historický, kultúrny a spoločenský význam. (Za predmet  kultúrnej 
hodnoty na účely tohto zákona sa považuje aj prírodnina, ktorá má 
schopnosť vypovedať o vývoji prírody a má trvalý vedecký a historický 
význam.)  
Snaha o budovanie uceleného a komplexného obrazu dokumentovanej 
skutočnosti však mnohokrát kurátorov zbierok núti siahať aj po 
nepôvodných predmetoch. Ide najmä o prípady, keď sa originály 
nezachovali, sú nedostupné napr. z finančných dôvodov alebo ich vonkajšie 
charateristiky nedovoľujú múzeu pojať ich do zbierkového fondu (rozmery, 
nároky na uloženie, nároky na odborné ošetrovanie atď.). O tom, že rôzne 
druhy substitútov, od faximílií a kópií, cez repliky a modely sú veľmi 
dôležitými najmä v súvislosti s prezentačnou činnosťou múzeí niet pochýb. 
Nejde len o prípady ochrany originálov pred ich prípadným zničením počas 
transportu, manipulácie a vystavovania, v prípade technických múzeí sú 
rôzne druhy substitútov veľmi podstatné napr. pri prezentácii funkčnosti 
alebo prezentácii rôznych výrobných procesov či technológií v dynamickom 
stave... V každom prípade v rámci akvizícií by substitúty mali byť poslednou 
možnou voľbou, objektívne odôvodnenou a starostlivo zváženou. Ich pový-
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šenie na "zbierkový predmet" je v kontexte znenia Zákona o múzeách  
a galériách v množstve prípadov diskutabilné.  
Rôzne typy substitútov spravuje ako zbierkové predmety vo svojom fonde aj 
Slovenské technické múzeum (STM). Odhadom cca 1,2 % zbierkového fondu 
STM je tvoreného najmä modelmi a replikami. V prípade napr. zbierkových 
predmetov zaradených v zbierkach Fyzika, Chémia, Strojárstvo, kde ide o 
modely využívané v ich pôvodnom kontexte z veľkej časti pri učebnom 
procese, je ich status zbierkového predmetu ešte ako-tak zdôvodniteľný.  
V prípade replík a modelov účelovo vyrobených napr. do zbierky Letectva  
a leteckej techniky však ťažko hovoriť o muzealite samotných predmetov... 
Samozrejme aj v tomto prípade môžeme hovoriť o rekonštrukciách napr. 
lietadiel podľa zachovanej originálnej dokumentácie, kde opäť účel svätí 
prostriedok a snaha o sprostredkovanie nezastupiteľných míľnikov vo vývoji 
letectva je dostatočným dôvodom pre povýšenie napr. v roku 2004 
vyrobených napodobenín lietadiel za zbierkové predmety...  
V tejto súvislosti môžeme spomenúť názor Z. Z. Stránskeho: "...aj kópia je 
tiež originál, ak je reprodukovaná unikátne..." a samozrejme pripomenúť 
medzinárodné fórum ICOFOM-u v roku 1985 v Záhrebe. Tento a mnohé iné 
diskusie jednoznačne dospeli k záveru, že náhrady zbierkových predmetov 
svoje miesto v múzeách mali, majú a budú mať. Originálne a autentické 
predmety však môžu čiastočne nahradiť len v rámci múzejnej komunikácie, 
t. j. v rámci expozícií a výstav.  
 
Pôvodný stav, originalita, autenticita 
 
Hlavným poslaním múzeí je uchovanie a ochrana vybraných súčastí 
kultúrneho dedičstva. Z väčšej časti ide o hmotné predmety, ktoré sa do 
zbierkových fondov dostávajú v rôznom stave.  
Pod pojmom pôvodný stav rozumieme stav, v ktorom bola predmetu 
prisúdená taká hodnota, na základe ktorej je prijatý do zbierkového fondu. 
Pôdovný stav v tomto zmysle však vôbec nemusí byť originálny a vôbec 
nemusí byť autentický.  
Originalita súvisí s pôvodnou podobou, s fyzickou podstatou predmetu. 
Múzejný tezaurus pojem originál vykladá ako "dielo v pôvodnej podobe". 
Originalita teda v našom ponímaní súvisí s určovaním pôvodnosti predmetu,  
t. j. jeho priamym prepojením s obdobím a skutočnosťami, ktoré má 
dokumentovať. V určitých cykloch sa opakovane vedú diskusie napr.  
o originalite zbierkových predmetov, ktoré pochádzajú z obdobia zavedenej 
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sériovej výroby. Jednoznačne, každý predmet technického charakteru,  
aj keď bol sériovo vyrábaný a je teda 1 z 10 000 vyrobených kusov je 
originálom svojho druhu. Hovoríme o opakovaných origináloch. Tento 
prípad je v úplnom protiklade so zbierkami galerijného charakteru,  
kde originál môže byť len jeden... 
Autenticitu múzejný tezaurus definuje ako "pravý, hodnoverný stav so 
zachovanými pôvodnými znakmi". To znamená, že táto vlastnosť závisí od 
pomeru k udalostiam, ktoré má daný predmet dokumentovať. Autenticita sa 
nedá určiť len na základe vonkajších znakov predmetu (tak ako originalita), 
musí byť dokázaná určitým vedeckým skúmaním.  
 
Príklad 
 
Ako jednoduchý príklad z našej praxe môžeme uviesť prípad sériovo 
vyrábaného automobilu Moskvič 412. STM toto vozidlo (v policajnej verzii) 
nadobudlo do zbierkového fondu v roku  2010 formou kúpy od súkromného 
zberateľa. Potvrdiť originalitu predmetu bolo možné obhliadnutím vozidla 
(porovnaním dostupnej dokumentácie s predmetom). Avšak súvislosť 
daného vozidla s jeho využitím ako služobného automobilu v 70. rokoch 20. 
storočia /ak ho teda v zbierkovom fonde chceme mať ako symbol rozšírenia 
tohto automobilu v ČSSR v službách verejnej bezpečnosti) musíme skúmať  
a dokázať už z iných zdrojov. Pôvodný majiteľ neposkytol údaje o pred-
chádzajúcich vlastníkoch ani inú dokumentáciu, čo vnáša pochybnosti  
o autenticite, resp. verzii automobilu. Každopádne bolo úlohou kurátora 
ešte v období pred návrhom na nadobudnutie tohto automobilu do 
zbierkového fondu, venovať pozornosť nielen originalite, ale aj autenticite 
tohto predmetu. Výsledky tohto výskumu mali byť priradené a zachované v 
rámci dokumentácie vo forme katalogizácie. 
Každopádne dané vozidlo je cenným artiklom v zbierke historických 
automobilov v správe STM. Jeho hodnotu zvyšuje udržiavanie v prevádz-
kyschopnom stave, čo umožňuje jeho pútavú prezentáciu. 
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Moskvič 412 v čase jeho nadobudnutia do ZF Vozidlo prezentované vo forme jázd po Hlavnej ul.  

v Košiciach v dňoch 15. a 16. mája 2015 
 

 

 
 
 

Nedostatočné údaje vzťahujúce sa  
na originalitu a autenticitu predmetu  

 
 

Autenticita dokumentovateľná v rámci 
"Pôvodných funkcií" v múzejnom 
katalogizačnom systéme ESEZ 4G 

   
 
Odborné ošetrenie zbierkových predmetov vs. ich pôvodný stav 
 
Je isté, že z hľadiska hodnoty sú najcennejšími zbierkové predmety 
originálne a autentické. Ideálnym prístupom k odbornej ochrane zbier-
kových predmetov, kde sa snažíme o ochranu predmetu pred rôznymi 
formami degradácie, je súhrn činností s cieľom zachovania predmetu  



11 

 

v podobe, v akej bol "nájdený", tzn. zachovanie v podobe, v akej mu bol 
prisúdený status predmetu kultúrnej hodnoty. V prípade zbierok 
technického charakteru však nie ojedinelým prípadom úmyselné porušenie 
pôvodného stavu predmetov, najčastejšie v súvislosti s ich prezentáciou. 
Snaha o sprístupnenie funkcionality niektorých, najmä konštrukčne 
zložitejších artefaktov, stavia kurátorov mnohokrát pred obrovskú dilemu.  
Je dôležitejšie zachovať pôvodný stav predmetu (rozumej stav, v ktorom bol 
prijatý do zbierkového fondu) a prezentovať ho ako statický exponát, alebo 
hľadať kompromisy a docieliť sfunkčnenie alebo sprevádzkovanie aj za cenu 
invazívnejších zásahov do predmetu?  
Nie je výnimkou, že do zbierkových fondov sa dostávajú predmety značne 
zdegradované. Často v poškodenom, nekompletnom, nefunkčnom stave. 
Taktiež neustály pokrok vo vede a technike, vývoj nových technológií, zmeny 
používaných materiálov atď. – to všetko predstavuje komplikácie v súvislosti 
s udržiavaním prevádzkyschopného stavu aj u predmetov pochádzajúcich 
napr. z polovice 20. storočia... Samozrejme aj naopak, stretávame sa  
s prípadmi, keď prerušenie funkcionality samo o sebe zapríčiňuje a urýchľuje 
rôzne formy degradácie predmetov. Z posledných prípadov v STM môžeme 
uviesť  degradáciu časti technológie hámorníckej výroby, pri ktorej z dôvodu 
pozastavenia jej prevádzkovania došlo k zmenám niektorých drevených 
častí. Pravdou je, že nešlo o pôvodné časti technológie, no zrejme presne 
rovnaká sitácia spôsobila v minulosti zničenie originálov. 

  
Všeobecne sa tvrdí, že ideálnym je stav, keď múzeum originály konzervuje  
a uchováva, prípadne vystavuje s maximálnymi opatreniami zabraňujúcimi 
ich poškodeniu (netvrdíme, že v statickom stave) a na prezentáciu ich funkcií 
používa substitúty, prípadne ich funkčnosť prezentuje inými formami.  
Po prevedení zásadnejších úprav predmetov jasne dochádza k porušeniu 
nielen ich pôvodného stavu, ale aj originality, prípadne autenticity. Ku všet-
kému však treba pristupovať so správnym úsudkom a zreteľom na hlavné 
poslanie múzea  ̶  zachovať kultúrne dedičstvo pre nasledujúce generácie .   

 
Ak sa už zamýšľame nad typmi substitútov originálnych predmetov, spome-
nieme náhrady originálov vyskytujúce sa v zbierkových fondoch múzeí naj-
častejšie (podľa Waidachera): 
I. Replika: Napodobenina, ktorú vlastnoručne vyrobí pôvodca  
  originálu.  
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II. Reprodukcia:  Napodobenina v rovnakej alebo odlišnej mierke, prípadne 
  so zmenou výrobnej techniky, použitého materiálu, zme-
  nou farby atď. (fotografia fotografie, plastika z plastiky, 
  redukcia trojrozmerného predmetu na plošný...).  
III. Kópia: Všetko, čo inú vec napodobňuje, napodobenina predlohy  
  v tej istej technike, ale inou rukou; veľmi podobná  
  existujúcemu originálu, a to formou, funkciou, materiálom 
  a veľkosťou, môže ísť o: 

‒ odliatok (rovnaký vonkajší vzhľad), 
‒ faksimile (úplne podobné napodobenie takou istou 

výrobnou technikou), 
‒ imitácia (napodobenie vzhľadu bez použitia rovnakej 

výrobnej techniky), 
‒ rekonštrukcia (plánovane vyrobený náhradný predmet 

na základe originálu, ktorý sa nezachoval alebo sa 
zachoval len nekompletný; zakladá sa na nepriamych 
dokladoch /opisy predmetu, ilustrácie, výsledky 
vedeckých analýz/ alebo na zvyškoch originálneho 
predmetu /črepy, zlomky.../; môže byť vyhotovená  
v originálnej veľkosti alebo ako model v presne určenej 
mierke, ako doplnenie neúplne zachovaných 
predmetov, tiež ako kresba.), 

‒ maketa (vonkajšia napodobenina originálu v odlišnej 
mierke, bez zachovania funkcií). 

IV. Model: Konkrétne, najčastejšie zmenšené zobrazenie trojrozmer- 
  ného predmetu.  Originálny predmet reprezentuje  
  rozmermi, funkciou, materiálom, vonkajšou podobou, 
  vnútorným zložením, funkciou, kvalitou materiálu atď. 
  Modely sa vyhotovujú vtedy, ak originály predmetov sú 
  veľké alebo ich funkcie sa na origináli nedajú pozorovať.  
 
Problematike náhrad originálnych predmetov sa venovalo množstvo diskus-
ných fór. Ich zastúpenie v múzeách má svoje opodstatnenie. Jednoznačne 
však pramennú hodnotu originálu nemôže nahradiť ani najdokonalejšia 
kópia.  
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Odborné ošetrovanie zbierkových predmetov v súvislosti s ich originalitou 
 
Vráťme sa však k polemike o porušení originality a autenticity zbierkových 
predmetov v prípadoch rozsiahleho reštaurovania, keď sú z predmetov napr. 
odoberané neskôr pridané časti alebo naopak sú predmetu "pridávané" 
časti, ktoré neobsahoval v stave jeho získania do zbierkového fondu.  
Samozrejme určenie želateľného výsledného stavu odborných ošetrujúcich 
zásahov na predmetoch je v rukách kurátorov, ktorí vyžadovaný stav 
predmetu po ošetrení musia definovať v kontexte s viacerými požiadavkami, 
nielen v súvislosti s prezentáciou. Osobitným problémom je nadobúdanie 
predmetov v pozmenenom stave v prípadoch, keď pôvodné originály už nie 
sú dostupné. Vtedy nastupuje s potrebou ich reštaurovania aj zásadná 
otázka – nechať predmet v stave, v ktorom bol nadobudnutý alebo ho 
reštaurovať do podoby veľmi príbuznej originálu? Týmto počinom však ide  
o zásah, ktorý teoreticky predmet oberá o jeho autenticitu... Opäť je však 
namieste pripomenúť, že každý predmet nadobúdame do zbierkového 
fondu kvôli informáciám, ktoré v sebe nesie a ktoré má v rámci jeho 
prezentácie odovzdávať publiku. Všetky zásahy na predmete teda musia 
sledovať cieľ zachovania predmetu ako takého a v rámci možností umocniť 
jeho informačný potenciál. Každý konzervačný zásah musí byť teda 
realizovaný tak, aby predovšetkým zachoval pôvodnosť predmetu a jeho 
celú znakovú povahu. Porušením znakovej povahy predmetu by nedošlo len 
k porušeniu autenticity, ale predovšetkým k ochudobneniu informačného 
prínosu, a tým aj k celkovej strate dokumentačnej hodnoty zbierkového 
predmetu. Každý predmet však môže mať veľmi rozmanitý význam. Tým, že 
ho konzervujeme, musíme sa postarať aj o záchranu všetkých jeho 
zvláštností, ktoré môžu hovoriť o určitom význame tohto predmetu ako 
historického dokumentu. 
 
Pri konzervovaní ide o úpravu predmetov s minimálnou materiálovou 
a informačnou stratou, v záujme ich čo najdlhšieho uchovania. Podľa 
Lalkoviča konzervovanie možno definovať ako pracovný postup, ktorými sa 
konzervátor usiluje zaistiť múzejný  materiál pred pôsobením a porušovaním 
vonkajšími a vnútornými činiteľmi tak, aby sa zachovala plná autenticita 
predmetu. Ako sme spomenuli v predchádzajúcich odstavcoch, v ideálnych 
prípadoch je cieľom každého konzervátorského zásahu zachovanie pred-
metu v takom stave, v akom bol, keď mu bola prisúdená muzeálna hodnota. 
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Reštaurovanie definujeme ako úpravu predmetov s cieľom obnovy ich 
pôvodného stavu. Múzejné reštaurovanie je kvalitatívne náročnejším 
zásahom do zbierkového predmetu. Reštaurovaním sa vlastne pokúšame 
vytvoriť stav predmetu v jeho pôvodnom kontexte. Základom múzejného 
reštaurovania je uchovanie originálnej podstaty. Preto v rámci reštaurovania 
môžeme rozhodnúť o doplnení chýbajúcich, nezachovaných častí predmetu, 
alebo naopak o odstránení neoriginálnych, neskôr pridaných častí.  
 
Každý zásah na predmete, vykonaný v múzeu odborne a kompetentne, 
však musí byť vratný. Z našej praxe nie sú ojedinelými prípady unáhleného 
konania konzervátorov, samozrejme v dobrej viere, kedy prílišnou aktivitou 
a zanietením v rozpore so všeobecne platnými zásadami a cieľmi múzejného 
ošetrovania síce predmet zakonzervovali, ale zároveň zničili dôležité 
vonkajšie charakteristiky predmetu.  
Nesmierne dôležitou v tejto súvislosti je dokumentácia všetkých úkonov 
súvisiacich s odborným ošetrením zbierok. Rozsah tejto dokumentácie 
určený v súčasnosti platnou legislatívou však možno vnímať ako minimálny  
a reálne spracované záznamy, aj v prípade STM, sú vo väčšine prípadov skôr  
výkazmi o spotrebovanom materiáli pri konzervátorských a reštaurátorských 
zásahoch.  
 
Tu ostáva len zdôrazniť, že rovnako dôležitou ako výskum predmetu v jeho 
primárnom prostredí (t. j. všetky informácie o predmetoch keď plnili 
funkcie, pre ktoré boli vytvorené) je dokumentácia všetkých úkonov  
s predmetom aj počas jeho zaradenia do zbierkového fondu.  
 
Príklad 
 
V minuloročných príspevkov zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky 
sa objavila prípadová štúdia "Nový prírastok do zbierky STM – mlynská 
stolica". Len pripomeniem, že išlo o výrobok významnej košickej firmy 
"Poledniak Károly Kassa". Za 12 mesiacov sa podarilo stroj konzervovať  
a prezentovať jeho funkcionalitu. Z objektívnych dôvodov, keďže išlo o krát-
kodobú prezentáciu v rámci Noci múzeí, sprievodná textová dokumentácia 
bola zameraná na stručné informácie o mlynských zariadeniach tohto typu 
veľmi všeobecne. Sami sebe musíme vytknúť mierne zavádzanie návštevníka 
v súvislosti s použitým pohonom. Je na škodu veci, že aj keď na prvý pohľad 
jednoduchý a pre niekoho bezvýznamný počin, ostáva tak ako mnohé iné  
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v našej praxi bez náležite zdokumentovaných úkonov súvisiacich s realizo-
vaným prieskumom a výskumom... Na tento nie ojedinelý jav reaguje aj 
Výnos MK SR z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o podrob-
nostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a galériách 
a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty, v ktorom okrem iného dochádza 
aj k miernemu rozšíreniu požadovaných údajov o odbornom ošetrení zbier-
kových predmetov. Opäť však zostáva len na nás, či výsledky našej práce 
náležite zdokumentujeme a doceníme všetky získané informácie a skúse-
nosti z každodennej praxe.    
 

 
Záznam o odbornom ošetrení zbierkového predmetu 
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Uchovanie informácií o všetkých ošetrujúcich zásahoch na zbierkových predmetoch  

v elektronickom katalogizačnom module ESEZ 4G 
 

  
Prezentácia stroja so stabilným motorom počas Noci múzeí 2014 
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Záver 
 
Poslaním múzeí je uchovávanie, ochrana a sprístupňovanie hmotných 
dokladov minulosti. V súčasnosti, v intenciách platnej legislatívy SR, 
považujeme sa predmety kultúrnej hodnoty pôvodné hmotné alebo 
duchovné doklady, ktoré majú schopnosť priamo alebo sprostredkovane 
vypovedať o vývoji spoločnosti a majú trvalý vedecký, historický, kultúrny  
a spoločenský význam. V prípade technických múzeí sa však v zbierkových 
fondoch nachádza značná časť aj nepôvodného materiálu. Ide o rôzne druhy 
substitútov nadobudnutých zväčša za účelom ich využívania v rámci múzej-
nej prezentácie. Problematike náhrad originálnych predmetov sa venovalo 
množstvo múzejných fór, daná problematika rezonovala opätovne aj na 
Slovensku v predchádzajúcom a tomto roku. Zdôvodnenie opodstatnenosti 
zastúpenia rôznych druhov substitútov v múzeách dokonca boli podnetom 
pre formálne úpravy štatútov a zriaďovacích listín množstva slovenských 
fondových inštitúcií. "Zoficializovalo" sa tak vystavovanie neoriginálnych, 
neautentických artefaktov  v múzeách a galériách.  Je však isté, že pramennú 
hodnotu originálu nie je možné nahradiť ani najdokonalejšou kópiou. 
Osobitným problémom zbierok technického charakteru je prístup k odbor-
nému ošetrovaniu. Želateľná forma prezentácie (prezentácia funkcionality 
ai.) a neuvážené predvádzanie pôvodných predmetov vo funkčnom stave 
môžu byť potenciálnou hrozbou a zásadne prispievať k urýchleniu 
degradácie. Fatálne následky však môže mať naopak aj prerušenie 
funkčnosti a prezentácia v statickom stave... Ciele odborného ošetrovania 
pôvodných predmetov sa nesmú sústreďovať na želateľný efekt pri pre-
zentácii, ich jediným cieľom je predsa ochrana predmetu pred degradáciou  
a jeho zachovanie na čo najdlhšie obdobie.  
 
 
Fotografie:  
Archív STM 
Bartolomej Cisár 
 
Informačné zdroje: 
Waidacher, F.: Príručka všeobecnej muzeológie. Vydalo SNM – Národné múzejné centrum, 
1999. ISBN 80-8060-015-5.   
Lalkovič, M.: Muzeografia I. Obsahová náplň prednášok. FPV UMB Banská Bystrica, 2004. 
Databáza katalogizačných záznamov zbierkových predmetov, portál esez.cemuz.sk. 
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Naspäť v čase? 
Ing. Marián Majerník, Slovenské technické múzeum 

 
Byť či nebyť? Originál, či replika? Túto alebo inú obmenu shakespearovskej otázky si už položil 

každý, kto mal vyriecť jasné stanovisko. Po získaní zbierkového predmetu nastáva čas rozhodnúť 
čo s ním ďalej. Parametrom, ktorý preváži misky váh rozhodovania je buď reálna ekonomická 
situácia organizácie, alebo sa rozhodnete zavrhnúť všetky negatíva a vrhnete sa proti vetru  

a vo svojom úsilí zbierkový predmet do istej podoby odborne ošetriť vytrváte.  
Zbierka buď zapadne prachom v depozitári alebo sa stane výstavným exponátom  

a tým čo Vás nabije ďalšou energiou v boji s veternými mlynmi. 

 
Zachované zhmotnené dedičstvo po minulých generáciách nám dáva do rúk 
pomyselnú štafetu od našich predkov, ktorú budeme odovzdávať ďalej 
našim potomkom. To, čo nebude zničené a bude schopné sprostredkovať 
autentické, neskreslené informácie o živote, duchovnej, kultúrnej a hospo-
dárskej vyspelosti našej spoločnosti, závisí od každého z nás. Aj keď sme 
z právneho hľadiska často výhradnými vlastníkmi tej-ktorej časti kultúrneho 
dedičstva, z časového hľadiska ju spravujeme iba prechodnú dobu. Preto 
máme nielen právnu zodpovednosť, ale aj morálnu povinnosť starať sa  
o kultúrne pamiatky. 
Z všeobecne platných právnych predpisov vyplýva pre každého povinnosť 
starať sa o kultúrne dedičstvo. Legislatíva pre ochranu a využívanie kultúr-
nych pamiatok zároveň určuje pre vlastníkov, správcov a užívateľov aj 
spôsob starostlivosti o kultúrne pamiatky, povinnosť na vlastný náklad sa 
starať o kultúrne pamiatky, o ich zachovanie, údržbu, chrániť ich pred 
poškodením, ohrozením či znehodnotením a povinnosť počínať si tak, aby 
nedošlo k nepriaznivým zmenám stavu kultúrnych pamiatok alebo ich 
prostredia a k ohrozeniu ich zachovania. 
 
Základnú  otázku, ktorú si pri tejto ochrane môžeme položiť je: Čo vlastne 
rozumieme pod pojmami renovácia, reštaurovanie starej techniky? 
Renovácia (obr. 1) je vlastne uvedenie do nového stavu, obnovenie, oprava, 
pozostávajúcich a v doplnení chýbajúcich častí „novotvarov“.  
Naproti tomu reštaurovanie (obr. 2) je uvedenie do pôvodného stavu, 
obnova s eventuálnym doplnením chýbajúcich „drobných“ a nepodstatných 
častí zariadenia. 

1) Je to zachovanie pôvodného (nálezového) stavu bez akejkoľvek úpravy, 
ktorá by nahradila staré komponenty novými aj za cenu  nefunkčnosti 
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zariadenia, pričom celá renovácia spočíva len vo vyčistení, vyleštení  
a nalakovaní, prípadne iných viditeľných dielov. 

2) Je to uvedenie zariadenia do čo najlepšieho funkčného stavu, teda 
oprava aj s použitím nových prvkov, napr. náhrada ťažko dostupnej 
(resp. v 100 % stave prakticky nedostupnej) súčiastky, novou 
súčiastkou. 

3) Je to oprava zariadenia s použitím starých komponentov, a ak sa 
nedajú už zaobstarať, nahrádzame ich tak, aby sa nové prvky čo najviac 
podobali starým?  
Takýto „prístroj“ môže slúžiť ako pekná dekorácia, ale myslím, že toto 
nie je skutočné reštaurátorstvo technických zariadení, hoci tento 
postup je častý v technických múzeách a  určite vhodný aj pre 
starožitníkov. 

 

  
Obr. 1 

Obnovené vežové hodiny v zámku Český Krumlov, 
stroj vyrobený Ludwig Heinz v roku 1917 

Obr. 2 
Vežové hodiny, kované  z roku 1827, zbierka STM 

 

Ale platí to len pri zariadeniach technického charakteru, na  druhej strane 
pozrime sa na práce archeológov skladajúcich napr. hlinenú nádobu  
z úlomkov. Chýbajúce časti doplnia farebne odlišnou a nijako neupravenou 
hmotou (sadra, cement, hlina). Nesnažia sa napodobniť pôvodný materiál, 
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pričom vytvoria funkčný celok, kde je jasne viditeľné čo je pôvodné a čo 
doplnené (obr. 3).  Podľa nášho 
hore uvedeného striktného dele-
nia potom nereštaurujú, ale reno-
vujú. Ak by mali reštaurovať, 
potom len úlomky očistia od hliny 
a poukladajú do vitríny, z čoho 
pôvodná funkcia vôbec nebude 
jasná. Je to druhá strana tej istej 
mince. 
 
Obr. 3 Reštaurovanie hlinených nádob 

 
Takže pri reštaurovaní, alebo renovácii akéhokoľvek technického zariadenia  
sa môžeme pridsžať (riadiť sa) dvoma základnými faktormi: 

- Prvý "primárny faktor" je nepochybne snaha vytvoriť nový technický 
predmet tak, aby plnil určitú stanovenú funkciu. To samozrejme platí 
pre minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Ak sa pozrieme do vzdialenej 
minulosti, tak výrazným predstaviteľom túžby dosiahnuť vytvorenie 
nových funkčných mechanizmov bol Leonardo da Vinci, ktorý svojimi 
geniálnymi nápadmi výrazne predstihol dobu o niekoľko storočí. 
Vieme, že väčšinu jeho návrhov sa mu nepodarilo realizovať z techno-
logických príčin. Ak sa pozrieme na nejaký predmet z minulosti, v na-
šom prípade na hodiny alebo iný predmet nášho záujmu, je to zároveň 
pohľad na technologickú (vyspelosť) úroveň spomínaného obdobia. 

-  Druhým, môžeme povedať podružným „sekundárnym faktorom“ je 
otázka vzhľadovej stránky nových zariadení, čo môžeme rozdeliť na 
ďalšie dva faktory. 
"Prvý sekundárny faktor" je tvarové riešenie technických prostriedkov. 
„Druhý sekundárny faktor" je vonkajší výtvarný návrh určený pre 
užívateľov, ovládacie prvky a ďalšie znaky vytvárajúce celkový vizuálny 
dojem. 

 
Máme teda tri základné faktory: 

1)  primárny faktor funkčné skladby systému a jeho vlastností, 
2a)  prvý sekundárny faktor vnútorného usporiadania a vzhľadu, 
2b) druhý sekundárny faktor vonkajšieho usporiadania a vzhľadu. 
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Základným zmyslom ochrany historického prístroja je snaha o maximálne 
zachovanie jeho výpovednej hodnoty. Výpovedná hodnota pozostáva  
z vyššie uvedených troch faktorov. 
 
Ďalej sa nám natíska otázka: "Čo je to originál?" (obr. 4) Ak o niečom 
vyhlásime, že ide o originál, znamená to, že má vzhľad a funkčné vlastnosti 
nezmenené od svojho vzniku. Po  získaní  starého  zariadenia  technického 
charakteru, musíme urobiť po jeho podrobnej prehliadke zásadné rozhod-
nutie o tom, či renovovať alebo nerenovovať. Ak je prístroj v takom stave, že 
renovácia do funkčného stavu by vyžadovala závažné zásahy do pôvodnej 
konštrukcie, alebo dokonca úpravy, potom možno považovať za najlepšie 
riešenie vykonať starostlivé vyčistenie a prezentovať iba jeho vizuálnu 
výpovednú hodnotu (faktory 2a, 2b). Je vecou osobného názoru  kurátora a 
následného rozhodnutia, či v prístroji ponechať pôvodné súčiastky (ako 
hrdzavé skrutky, rozpadajúce sa súčiastky), alebo ich nahradiť novými 
a pôvodné súčiastky môžu byť napríklad priložené v igelitovom vrecúšku. 
 

 
Obr. 4 Zakonzervovaný (originálny) vežový hodinový stroj, Rožňava 
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Pred takýmto rozhodnutím stál už každý kurátor, ktorý v danom predmete 
nevidel "len taký obyčajný" predmet. Odstupom času sa mnoho, na prvý 
pohľad "bežných" predmetov stane ozdobou daného fondu. Vďaka kuráto-
rom veľa predmetov "prežije" navzdory prirodzenosti zániku a hodnotu 
týchto predmetov veľakrát navýši úbytok podobných vecí, ktoré to šťastie ‒ 
stať sa zbierkovými predmetmi nemali. Pre mňa to prináša bonus v podobe 
radosti nad znovu vzkrieseným predmetom. 
 
Treba však zvažovať možnosti svojich prostriedkov a stupeň zásahu. Je 
hlavným zámerom funkčnosť hodín alebo ich konzervácia v aktuálnom 
stave? Vyžaduje sa vyhodnotenie pôvodnosti prvkov na hodinách a odstrá-
nenie nepôvodných častí? Je dobré sa rozhodovať aj podľa stavu predmetu. 
Je kovový mechanizmus hodín kompletný a schopný funkčnosti (stupeň 
korózie)? Neohrozí sa zásahom funkčnosť zariadenia? 
 
Po zodpovedaní týchto otázok sa dostaneme k poslednému faktoru, ktorý by 
mal zastrešiť všetky predchádzajúce otázky, a ním sú financie. Je nesmierne 
namáhavé a ubíjajúce presvedčiť o dôležitosti záchrany hsby kovového 
„šrotu“, ktorý po zreštaurovaní prinesie požadovaný a Vami deklarovaný 
výsledok. Po prekonaní aj tejto, vo väčšine prípadov najťažšej  časti prípravy, 
sa môžete pustiť do samotného odborného ošetrenia. Samozrejme, ak ste 
vo svojom zámere a presvedčení vytrvali... 
 

  
Obr. 5  

Stav hodín pred reštaurovaním (Kutná Hora) 
Obr. 6  

Stav hodín po reštaurovaní  
s doplnením o elektrický pohon hodín (Kutná Hora) 
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Pre zachovanie funkčnosti zariadenia je niekedy nutné pristúpiť ku kompro-
misom, ktoré v konečnom dôsledku prinesú skvalitnenie celého zariadenia 
a lepšiu možnosť prezentácie v dynamickom stave (obr. 5, obr. 6). Urobiť to 
citlivo, s ohľadom na pôvodné funkcie a zároveň plánované nové umiestne-
nie zariadenia, vyžaduje odbornú spoluprácu kurátora s reštaurátormi. Ak by 
mal byť prístroj inštalovaný voľne v expozícii, je nutné dbať aj na bezpečnosť 
návštevníka, ktorý je schopný otočiť, chytiť, trhnúť všetkým, čo nie je zabez-
pečené. Pri vzájomnom načúvaní oboch strán  sa dosiahne výsledok hodný 
vystavenia. 
  
Príklad 
 
Ako príklad spomeniem vežové hodiny, ktoré v nálezovom stave boli rozo-
braté, ale takmer kompletné. Od začiatku sa uvažovalo o ich sfunkčnení  
a upevnení na podpornú konštrukciu, ktorá by aspoň čiastočne simulovala 
spôsob uloženia v kostolnej veži. Samozrejme v podmienkach múzea je 
takmer nemožné vyrobiť repliku takejto veže s hodinami. Keďže v zbier-
kovom fonde STM sa už nachádzali podobné hodiny (konštrukčne), avšak nie 
kompletné, bolo vhodné získať tento typ hodín, aj keď v demontovanom 
v stave. V múzeách sa snažíme čo v najväčšej možnej miere sprostredkovať 
návštevníkom najvernejší pohľad na dané zariadenia a samozrejme tieto 
zariadenia by mali byť v čo najväčšej miere pôvodné a funkčné.   

Opisované hodiny sme mohli ponechať 
v pôvodnom stave (demont), avšak 
takto by ostali pravdepodobne uložené 
niekde na polici v depozitári. Aj za cenu 
zásahu do originality celého stroja ‒ 
doplnením o trojicu závaží, nosné laná, 
rozvodný mechanizmus a do podpornej 
konštrukcie, sa celý stroj stane vhod-
nou dynamickou trojrozmernou ukáž-
kou zručnosti hodinárskych majstrov 
tej doby.  
Všetky dielce hodín sú buď pôvodné 
alebo boli citlivo zreštaurované a osa-
dené do kovového rámu. 
 
 
Obr. 7 Vežové hodiny z konca 19. storočia, zbierka STM 
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Opisované hodiny sú štvrť bicie vežové z konca 19. storočia. Zvláštnosťou 
týchto hodín je riešenie chodu. Bol oddelený od bicej časti ako samostatný 
stroj a umiestnený v miestnosti mimo veže, kde neboli vibrácie vznikajúce 
pri odbíjaní hlavného stroja a kde bola pomerne stabilná teplota a malá 
prašnosť. To zaručovalo vysokú presnosť. Tieto dva hodinové stroje spojoval 
jednoduchý mechanický systém, ktorý spúšťal každú minútu hlavný stroj 
(obr. 7). Novo vyrobené časti sú len rozvodné hriadele, ktoré sa nezachovali, 
alebo, keďže boli so železa, skončili pravdepodobne v "inej inštitúcii". Hodiny 
zostali plne mechanické s ručným naťahovaním, nie sú doplnené o žiadne 
elektronické súčasti. Pôvodné štyri ciferníky boli nahradené len jedným 
skleneným malého priemeru. Pôvodné ostali na kostolnej veži a pre veľkosť 
nebolo možné upevniť tak rozmerný ciferník na tento stroj. Zvon bol 
nahradený a prispôsobil sa veľkosťou celej konštrukcii, aby vhodne doplnil 
celý mechanizmus hodín. Avšak kladivo odbíjajúce na pôvodnom zvone sa 
zachovalo a je upevnené na ráme hodín. 
Mňa ale popri tejto nostalgii zmáha smútok z toho, že takéto historické 
technické klenoty ako sú stáročia udržiavané hodinové stroje nechávame 
schátrať a doslova uhynúť. Mená hodinárov, ktorí sa o vežové hodiny starali, 
sa nezachovali (obr. 8, obr. 9).  
 

  
Obr. 8 

Hodinový stroj, Handlová 
Obr. 9 

Vežové elektronické hodiny 

 
Keďže toto remeslo sa vytráca strácajú sa aj pôvodné stroje, ktoré sú 
nahradené elektronickými, ekonomickejšími zariadeniami. Keď zastali, už ich 
nemal kto opraviť, stali sa len smutnou pripomienkou technickej vynalieza-
vosti ľudí čakajúcou na svoje znovuzrodenie v múzeu.  
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A na záver  jedna „múdrosť“ reštaurátorov:  
Ak niečo skaziť, radšej nereštaurovať vôbec. 
 
 
Fotografie: 
Archív STM 
http://www.castle.ckrumlov.cz 
 
Informačné zdroje: 
http://www.restauro.sk/wp-content/uploads/2015/04/skusobny-poriadok-komory-
restauratorov.pdf 
http://www.pluska.sk/plus-7-dni/relax/kedy-dostali-hodiny-z-vezi-do-vreciek.html 
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Odborné ošetrenie zbierok elektrotechniky  
a snaha o ich sfunkčnenie 

Ing. Jozef Roman, Slovenské technické múzeum 
 

Problémy odbornej ochrany zbierkových predmetov zo zbierky Elektrotechnika  
v Slovenskom technickom múzeu. Konzervovanie, reštaurovanie a príklady sfunkčnenia 

elektrotechnických a elektronických zariadení z danej zbierky.  

 
Túžba človeka po dorozumievaní sa na diaľku siaha do ďalekej histórie. 
Veľkým objavom bol bezdrôtový prenos elektromagnetického signálu, 
zrealizovaný v roku 1895. Myšlienka využiť rádio na vysielanie pre masové 
publikum vznikla v roku 1916. K rozhlasu ako najvýznamnejšiemu zdroju 
zábavy a informácií sa neskôr pridala televízia. Na rádioprijímačoch  
a televíznych prijímačoch sa dá dokladovať naša história, vkus spoločnosti  
i stav techniky a výroby.  
V zbierke rozhlasových prijímačov v Slovenskom technickom múzeu (STM) 
sú zastúpené aj pekné zberateľské skvosty. Pochádzajú najmä z pred-
vojnového obdobia, keď v Československu pôsobilo niekoľko súkromných 
firiem, ktoré produkovali dizajnovo krásne prístroje. Nezriedka to boli 
mimoriadne artefakty spájajúce dokonalý dizajn a techniku. Slaboprúdový 
priemysel v Československu sa po roku 1918 rozvíjal v závislosti od 
zahraničných koncernov. V Bratislave od roku 1938 vyrábala rádioprijímače 
firma Tungsram. V Čechách to boli závody Philips, Telefunken, Mikrofona, 
Rel a iné. Starí pracovníci z týchto československých závodov vytvorili dobrý 
základ aj pre národný podnik TESLA, založený v roku 1946.  
Udržiavaním zbierkových predmetov v ich pôvodnom stave sa snažíme 
uchovať technické dedičstvo pre ďalšie generácie. Kvôli zachovaniu 
historickej hodnoty zbierkových predmetov je potrebné zastaviť alebo aspoň 
spomaliť prirodzený proces ich degradácie. Okrem odborného ošetrenia 
zbierkových predmetov je veľmi dôležitý aj spôsob ich trvalého odborného 
uloženia v depozitároch. 
 
Starostlivosť o zbierky 
 
Každý kurátor by mal dodržiavať starú múzejnícku zásadu ‒ zachovať 
pôvodnú podobu predmetu, čiže snažiť o to, aby sa daný zbierkový predmet 
zachoval čo najdlhšiu dobu v čo najpôvodnejšom vzhľade a stave. Zvlášť to 
platí pri predmetoch, ktorých sa veľa nezachovalo. 
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Druhu materiálu, z ktorého je prijímač vyrobený by malo zodpovedať aj jeho 
uloženie. Rôzne materiály použité pri výrobe prijímačov majú aj odlišné 
požiadavky na ich uchovanie. Je dôležité nastaviť podmienky uloženia tak, 
aby spôsobovali čo najmenšiu degradáciu materiálu. Depozitáre sa snažíme 
voliť a prispôsobiť tak, aby v nich teplota a vlhkosť kolísali čo najmenej  
a predmety boli vystavené čo najmenším dávkam svetla. 
V súčasnosti, čo sa týka odbornej starostlivosť o zbierky z oblasti 
dorozumievacej techniky, sa môžeme uberať dvoma smermi:  

1. sústreďujeme sa na záchranu pôvodného vzhľadu skrinky prijímača 
napriek tomu, že prijímač je nefunkčný, príp. odložíme jeho náročné 
sfunkčnenie na neskôr,  

2. snažíme sa prijímač sprevádzkovať a predviesť i za cenu náhrady 
pôvodných súčiastok súčasnými.  

Samozrejme našou snahou je používať pri reštaurovaní a konzervovaní iba 
pôvodné materiály a pri sfunčňovaní zbierok pri náhradách alebo dopĺňaní 
používať pokiaľ možno iba autentické súčiastky. Dodržanie tejto zásady sa 
však stáva stále väčším problémom, zvlášť u najstarších typov rádií, pri 
ktorých sa náhradné súčiastky už dávno nevyrábajú, alebo ich je veľmi málo. 
Preto je pri sfukčňovaní prijímačov potrebné zachovať aj vymenené pôvodné 
súčiastky a k prijímačom ich pribaliť, najmä ak ide o ojedinelé typy. To nám 
v budúcnosti môže významne pomôcť pri kompletizácii iného, do zbierky 
neskôr prijatého prijímača.  
Výstavnícka prax nám ukázala, že ak sú na to vhodné podmienky, predsa len 
je lepšie niektoré rádia sprevádzkovať a verejnosti ich predviesť vo 
funkčnom stave. Aby sme mohli počuť ako rádiá vlastne kedysi hrali, ak nie 
je iná možnosť, sfunkčňujeme ich aj za cenu náhrady pôvodných súčiastok 
súčasnými. Skompletizovaný a sfunkčnený predmet je expozične lepšie 
využiteľný. Pre sprostredkovanie technickej úrovne predmetu je prezentácia 
vo funkčnom stave oveľa názornejšia ako iba ukazovanie "bezduchej" 
nefunkčnej originality.  
 
Renovácia mechanickej časti prijímača 
 
V STM sa ošetrovanie a sfunkčňovanie zbierok vykonáva v konzervátorských 
dielňach, alebo dodávateľsky (obr. 1). Historické rozhlasové i televízne prijí-
mače prešli pri svojom zdokonaľovaní dlhodobým vývojom. Rádioprijímače 
mali spočiatku oddelený reproduktor a až po výraznom zmenšení 
reproduktorov bolo všetko v jednej skrinke. Skrinky prijímačov mali rôzne 
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tvary ako truhličky, kaplnky, pomníky (kváder na výšku), ležiaci kváder, 
skrinky v štýle ArtDeco, skrinky tvarované ako kus nábytku a pod.  
Rôzne druhy kovov, dreva, dýhy a ďalšie, však časom strácajú svoje 
materiálové vlastnosti, dochádza k tvorbe prasklín, zmene farby, štruktúry  
a ďalším nezvratným zmenám. Skrinky niektorých veľmi starých a vzácnych 
rádioprijímačov dnes vykazujú známky silného poškodenia buď vplyvom 
času, vlhkosti, UV žiarenia, mechanického namáhania, ale aj neodbornej 
manipulácie. Drevené skrinky prijímačov bývajú často poškodené i drevo-
kazným hmyzom, mastnotou, znečistením, prípadne majú odlepujúcu sa 
dýhu. Niekedy sa na skrinke vyskytnú aj kuriózne poškodenia, napr. stopa po 
črepníkovom kvete, žehličke, alebo po prenosnom variči. Opravy takýchto 
poškodení si už vyžadujú skúsenosti i značnú trpezlivosť reštaurátorov. 
Pri reštaurovaní skrinky historického prijímača je najdôležitejšie zachovanie 
jeho originality. Ak to pri oprave zničených, no vzácnych skriniek niekedy nie 
je celkom možné, snažíme sa aspoň o čo najväčšie priblíženie sa k originálu. 
Ide najmä o výrobu nových chýbajúcich komponentov ako je výroba replík 
ovládacích gombíkov, držiakov, masiek a pod (obr. 2).  
 

  
Obr. 1 

Renovácia skrinky Telefunken Galakoncert 
Obr. 2 

Zrenovovaná skrinka Telefunken Galakoncert 

 
Niektoré prístroje majú pri nadobnudutí do zbierkového fondu aj rôzne 
neoriginálne úpravy. V takýchto prípadoch je potrebné zariadenie vrátiť do 
pôvodného stavu a neoriginality odstrániť. Nedávno sme napríklad riešili 
dobový gramofón s vymeneným ramienkom prenosky za novší typ. Našťastie 
bolo ku gramofónu priložené aj jeho pôvodné ramienko. Novému ramienku 
prenosky bol však už nenávratne prispôsobený jeho bakelitový držiak. Keďže 
bol skrátený, bolo potrebné vysústružiť zo silonu nový držiak a zafarbiť ho. 
Novovyrobený držiak je vizuálne na nerozoznanie od pôvodného.  
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Pri reštaurovaní zbierkového predmetu je výhodou, ak sú v zbierkovom 
fonde z rovnakých prijímačov zastúpené dva kusy (obr. 3). Potom sa jeden  
z nich dá pomocou druhého ľahšie skompletizovať a sfunkčniť. Samozrejme 
presun súčiastok z jedného zbierkového predmetu do druhého je len 
dočasným riešením do doby, pokiaľ sa podarí zaobstarať buď originálnu 
súčiastku alebo pracne vyrobiť novú náhradnú súčiastku (obr. 4).  
 

  
Obr. 3 

Rádio Telefunken pred renováciou 
Obr. 4 

Rádio Telefunken po renovácii 

 
Renovácia elektrickej časti prijímača 
 
Väčšiny dobových prístrojov sa už počas jeho pôvodnej funkcie dotkla ruka 
opravára. Keďže sa pri oprave a renovácii elektrickej časti prijímačov pracuje 
so sieťovým napätím 230 V, je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné 
predpisy. V televíznom prijímači s vákuovou obrazovkou je okrem toho aj 
zdroj veľmi vysokého napätia. Odporúča sa preto práca cez oddeľovací 
transformátor, ktorý zariadenie od napájacej siete galvanicky oddelí. 
Pretože aj rádiokonštrukčný materiál podlieha korózii a opotrebeniu je 
odborný zásah aspoň čas od času potrebný a to aj pri predmetoch, ktoré sa 
nepoužívali niekoľko desiatok rokov a slúžili iba k výstavným účelom alebo 
boli uchovávané v depozitári (obr. 5).  
I napriek tomu, že kvalita dobových rádiotechnických súčiastok je  
obdivuhodná, po toľkých rokoch je výmena vadných súčiastok nutná. 
Najväčšou slabinou sú zvitkové kondenzátory (bledohnedé), ktoré po svojej 
životnosti majú väčšinou zvod a kvôli tomu  musia byť bezpodmienečne 
vymenené za nové. Taktiež je potrebné vymeniť aj elektrolytické 
kondenzátory, najmä elektrolyty v zdroji. Z krabicových kondenzátorov sa pri 
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výmene dajú ešte využiť ich dobové obaly. Teplovzdušnou pištoľou sa 
nahrejú, rozoberú, vyprázdnia a dovnútra obalu sa vložia nové zvitkové 
kondenzátory. Aj prívodnú sieťovú šnúru je zvyčajne taktiež potrebné 
vymeniť (obr. 6).  
 

  
Obr. 5 

Gramorádio Tesla Maestro II 
pred renováciou elektrickej časti 

 

Obr. 6 
Renovácia elektrickej časti Gramorádia Tesla Maestro II  

 

 
Jednoduchšie sú opravy starých rádií s drôtovými spojmi. Pri rádiách a tele-
vízoroch s plošnými spojmi je potrebné dávať veľký pozor na prehriatie 
dobových dosiek plošných spojov, pretože sa medené spoje môžu od dosky 
plošného spoja ľahko odlepiť a pretrhnúť. Vhodnejšie je preto iba na 
prečnievajúce vývody napájkovať novú súčiastku.  
 
FM vysielanie na VKV sa u nás začalo v roku 1958. Vysielanie malo východnú 
normu OIRT (65 ‒ 74 MHz). V prijímačoch západnej proveniencie a v NDR sa 
používala norma CCIR (88 ‒ 108 MHz). U nás sa na západnú normu CCIR 
prešlo v roku 1984. V tomto období vyrábala Tesla niektoré rádia aj 
s obidvomi normami. Doplnením konvertora do anténneho obvodu sa však 
dobové rádia dajú celkom jednoducho prispôsobiť na dnešné prijímacie 
podmienky. Takýto konvertor sa dá do prijímača nenápadne zabudovať pod 
jeho šasi (obr. 7). Výstup konvertora priamo zapojíme na anténne zdierky, 
pričom už často býva výstupný signál natoľko silný, že nie je potrebný ani 
symetrizačný člen. Pri preladenom historickom rádiu sa potom môžeme 
nechať unášať kvalitou FM príjmu (obr. 8). Reprodukcia dobových elektrón-



31 

 

kových rádií s drevenou skrinkou je oveľa kvalitnejšia, ako majú dnešné 
rádioprijímače s modernou plastovou skrinkou, tzv. šumítka. 
 

  
Obr. 7 

Konvertor OIRT ‒ CCIR 
Obr. 8 

Gramorádio Tesla Maestro II po renovácii elektrickej časti 

 
Systém predvolieb v dnešných rádiách nás pripravil aj o čaro hľadania 
rôznych rozhlasových staníc, ktoré sa kedysi museli vyloviť zo šumu rôznych 
iných vysielačiek. Zvuk dnešných rádií znie až hygienicky čisto, ale pritom aj 
nesmierne tvrdo. Staré elektrónkové rádiá majú mäkký zvuk, ktorý všetky 
agresívne hrany zabalí a vďaka tomu sa počúvajú veľmi príjemne. Ich zvuk je 
pre ľudské ucho prirodzenejší. A ak sa k tomuto jedinečnému zvuku pridá 
ešte očiam lahodiaci pohľad na elegantne tvarovanú drevenú skrinku rádia, 
atmosféra kúzelných dávnych čias so závanom nostalgie je priam dokonalá. 
 
Minulé storočie si môžeme pripomenúť aj pri pohľade na dobové televízne 
prijímače. Televízia v tých časoch ešte nebola samozrejmosťou a jej sledo-
vanie bolo spoločenskou udalosťou (obr. 9). S naladením dnešného progra-
mu na historických televíznych prijímačoch je situácia podobná ako pri 
historických rozhlasových prijímačoch. Potrebný je vhodný set top box alebo 
modulátor (obr. 10).  
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Obr. 9 

Televízor Tesla Devín z roku 1959  

 

Obr. 10 
Televízor s rádiom Tesla 4002A z rokov 1954 ‒ 1957 

 
Záver 
 
Rozhlasové vysielanie výrazne ovplyvnilo všetky sféry spoločenskej činnosti. 
Fenomén rádia v 20. rokoch minulého storočia bol taký obrovský, že je 
porovnateľný snáď len so súčasným internetom. 
Dnes žijeme v dobe, kedy je trh zaplavený modernými prístrojmi, ktoré sú 
vyrábané vo veľkých sériách a ktoré sú predurčené slúžiť svojmu účelu iba 
nejaký čas, aby vzápätí mohli byť vystriedané o niečo novšími a ešte 
modernejšími prístrojmi. Čas použiteľnosti  moderných prístrojov sa tak  
z dôvodu novodobých výrobných trendov mnohonásobne skrátil. 
Medzi starožitnými i starými predmetmi, o ktoré sa v súčasnosti ľudia stále 
viac zaujímajú, majú významné postavenie najmä rozhlasové prijímače. Ich 
krása a remeselná poctivosť ich výroby dopĺňa súčasnú techniku až 
prekvapivo dobre. Úžasné starožitné rozhlasové prijímače sa stále častejšie 
vyskytujú aj v našich domácnostiach ako vkusný doplnok pretechnizovaných 
interiérov. 
 
 
Fotografie:  
Bartolomej Cisár 
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Problematika živej prezentácie starých počítačov 
Ing. Štefan Kohút, Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku  

pri Výpočtovom stredisku SAV 
 

Počítače majú veľmi krátky životný cyklus, v starších dobách sa od seba veľmi líšili konštrukciou 
aj operačnými systémami. Vnútorná zložitosť vytvára prekážku k naštudovaniu celého systému  

a jeho následnej prezentácii, ktorá je svojim úžitkom adekvátna vynaloženému úsiliu. 
Východiskom môže byť emulácia niektorých funkcií na súčasnom počítači ako ukážka činnosti, 

ale hlavne príklady, kde bol stroj v minulosti užitočný. 

 
Vývoj prvého slovenského číslicového počítača RPP-16 sa na SAV ukončil 
v roku 1973 a od 1. januára 1974 sa začala jeho výroba v závode TESLA 
Námestovo. Funkčná vzorka č. 1, vyvinutá v n. p. Konštrukta Trenčín v roku 
1972 ako súčasť výskumnej úlohy SAV bola v prevádzke na Ústave technickej 
kybernetiky (ÚTK) SAV.  Používala sa na vývoj programov pre RPP-16 do roku 
1978. V tom čase ju už nahradili počítače z výroby a ÚTK SAV ju ponúklo 
Historickému múzeu na Bratislavskom hrade. Keďže počítače boli u nás 
v tom čase ešte nové a vzácne, neboli pracovníci múzea naklonení prijať 
tento stroj ako zbierkový predmet.  Našiel sa však jeden, ktorý povedal: „Keď 
môže byť v múzeu pluh, prečo by nemohol byť aj počítač?“  Tak sa zachránila 
vzácna pamiatka, v súčasnosti asi jediná (za 15 rokov sa nenašla druhá). Pri 
dnešnom porovnaní týchto dvoch pracovných nástrojov sa už nečudujeme, 
že počítač je v múzeu. Okrem toho je zaujímavé, že od roku 1948, kedy autor 
príspevku so svojím dedom a jeho koníkom orali jednoradlicovým pluhom 
roľu v Alekšinciach pri Nitre, uplynulo len 30 rokov do času, keď v zastúpení 
ÚTK SAV ponúkal do múzea počítač (obr. 1).  

  
1948 1978 

Obr. 1  Pluh a počítač v múzeu 
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1. Mechanické a elektronické zbierkové predmety 
 
Počítače sú zvláštnymi strojmi, pretože okrem svojho vzhľadu a mechanic-
kého riešenia majú v sebe programové vybavenie – softvér, ktorý nie je 
vidieť, ale ktoré je jeho podstatnou časťou, a dnes už je jasné, že aj 
určujúcou jeho hodnotu pre výrobcu. Všimnime si teda bližšie tento rozdiel 
voči mechanickým strojom. 
Mechanické stroje sa vyvíjali tak, že sa z jednoduchých nástrojov stávali 
zložitejšie. Pretože slúžili ako pomôcka pre uľahčenie mechanickej práce 
alebo života človeka (napr. doprava), ich vonkajšie rozmery sa veľmi 
nemenili. Ako príklad môžeme použiť vývoj od nejakých jednoduchých 
strojov (kladka) až po sústruh alebo lokomotívu. Istotne náš obdiv patrí aj 
dnes konštruktérom obrábacích strojov a výkonných parných lokomotív. 
Také boli aj prvé kalkulačky (Pascal 1642, Leibnitz 1672) a mechanické 
počítače (Babbage 1834). Prišiel však rok 1945 a práca matematika Johna 
von Neumanna, ktorý napísal svoju koncepciu číslicového počítača po 
analýze stroja na výpočet balistických dráh ENIAC – Electronic Numerical 
Integrator and Calculator, ktorý stavali John Mouchly a John Eckert na 
univerzite v Pensylvánii. Táto koncepcia hovorí, že keď ku stroju, ktorý má 
vstup, výstup a riadiacu jednotku, ktorá riadi jeho činnosť a vykonáva 
základné operácie, pridáme pamäť, do ktorej vložíme program na výpočet 
a aj údaje, vznikne stroj, ktorý bude sám počítať to, čo chce človek. Tento 
stroj potom nazvali EDVAC – Electronic Digital Variable Automatic Computer 
*1+. Na Slovensku sme podľa toho  dlho nazývali počítač slovným spojením 
„samočinný počítač“.  John von Neumann definoval základné časti počítača 
takto:  

CA – Central Arithmetic (vykonáva aritmetické a logické operácie), 
CC – Central Control (riadi chod počítača a vykonávanie inštrukcií), 
I – Input (vtedy snímače diernych štítkov a diernej pásky, dnes    

   klávesnica, USB port), 
O – Output (vtedy dierovač diernych štítkov a dierovač diernej pásky,    

   dnes obrazovka, tlačiareň, USB port), 
M – Memory (operačná pamäť), 
R – Outside Recording – úložisko dát (vtedy papierové médiá – dierne    

   štítky a dierne pásky, dnes  hard disky, USB kľúče, CD, DVD). 
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Aj v lokomotíve môžeme nájsť vstup – rôzne ovládacie páky, riadiacu 
jednotku – prevody, regulátory, signálne systémy a aj výstup, ktorým sú 
kolesá, čo ženú rušeň dopredu. Nemá však aritmetiku, operačnú ani 
vonkajšiu pamäť, lebo mechanika sa zaoberá len aktuálnym stavom pohonu.  
Keď však k lokomotíve pridáme riadiaci počítač s množstvom riadiacich 
a kontrolných programov spolu s vyhodnocovaním efektivity  a štatistiky 
jazdy, stane sa z lokomotívy inteligentný stroj novej generácie, ale svoj 
vonkajší vzhľad zmení málo a veľkosť už vôbec nie (obr. 2).  Ako je to ale 
s počítačmi? 
 

 
Obr. 2  Vývoj mechanických strojov a počítačov 

 
Odvtedy ako bol známy princíp počítača, začali sa svetové firmy predbiehať 
v rôznych návrhoch a konštrukciách samočinného počítača. Prvé stroje 
vyžadovali na inštaláciu celú miestnosť. Ich programovanie bolo náročné 
a vyžadovalo od programátora aj detailné znalosti konštrukcie počítača. 
Postupne sa vyvinuli dva rozdielne trendy: výrobcovia začali zmenšovať 
rozmery počítača a znižovať energetickú spotrebu a programátori vymýšľali 
stále zložitejšie a zložitejšie programy.  Počítače sa teda zmenšovali a ich 
schopnosti zväčšovali. Dnes len úzky okruh špecialistov sa vyzná v technic-
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kých riešeniach počítačov, ale všetci používatelia poznajú ich výpočtové 
schopnosti. Presne povedané aplikačné programy. Hoci dnes máme v mobile 
výpočtovú kapacitu niekoľko stotisíc prvých počítačov, nikoho nezaujíma, 
ako ten počítač vyzerá, ba spotrebitelia ani nevedia, že v mobile je počítač. 
Ľudský um a jeho tvorivosť sa teda preniesli do softvéru a vzniká problém, 
ako tento produkt ľudskej činnosti uchovávať v muzeálnych zbierkach. 
S týmto problémom sme sa stretli už aj na Stálej výstave dejín výpočtovej 
techniky, kedy nám viacerí matematici vytkli, že tam nemáme softvér. Preto 
sme už v expozícii zverejnili programovanie a vybrané aplikácie počítača 
prvej generácie ZRA-1 a začali sme s akvizíciou aplikácií a hľadaním podkla-
dov k programovému vybaveniu počítačov vyvíjaných v SAV z dokumentov 
v Ústrednom archíve SAV. 
 
Poznámka:  
Pôvodný popis základných častí počítača od Johna von Neumanna [1]  
sa dá nakresliť ako schéma: 

 
 
V súčasnosti, keď sa už nepoužívajú papierové médiá a počítače majú klá-
vesnicu, myš a obrazovku je pravdivejšia schéma, ktorú sme použili v hore 
uvedenom výklade: 
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2. Technologický vývoj počítačov 
  
Tak, ako sme sa dostali za 30 rokov od pluhu k počítaču, tak sme sa za 
ďalších 30 rokov (od prvého slovenského číslicového počítača po rok 2008) 
dostali k počítaču, ktorý už (takmer) nie je zaujímavý ako technický 
prostriedok.  Všimnime si svetový vývoj (obr. 3).  Mechanika sa používala pre 
počítače a kalkulačky v desiatkovej sústave alebo triediace tabelátory, 
a ukončilo sa to reléovou, programovo riadenou kalkulačkou MARK1 (IBM 
1944). Tento vývoj bol najprv v Európe a potom v USA. Aritmetika 
v dvojkovej sústave (Zuse 1936),  elektrónkové počítacie jednotky (Atanasoff 
a Berry 1939) a von Neumannova koncepcia počítača (1945) začali éru 
rýchleho rozvoja počítacích strojov (USA, Nemecko).  Tranzistory znamenali 
zvýšenie rýchlosti, zmenšenie rozmerov a zníženie spotreby elektriny. 
Najdôležitejšie pre ďalší rozvoj však boli prvé programovacie jazyky, ktoré 
boli písané takmer ľudskou rečou. Prvý  takýto jazyk s formálnou gramatikou 
bol ALGOL – Algorithmic Language. Pred ním už bol FORTRAN – Formula 
Translation (IBM).  Integrované obvody priniesli novinku – niekoľko sto až 
tisíc tranzistorov na jednom obvode (čipe). Pretože boli malé, boli rýchle, 
mali malú spotrebu a nemali kontaktné spoje, čiže boli spoľahlivejšie 
a hlavne boli lacnejšie, lebo ich  vyrábali stroje. Toto všetko dokopy 
znamenalo vyšší výpočtový výkon, nižšiu poruchovosť a cenovú dostupnosť. 
Vznikli počítače, s ktorými mohlo naraz pracovať niekoľko (napr. 16 pri PDP-
11) programátorov súčasne, a mohli spracovávať niekoľko desiatok úloh 
naraz. To bolo z pohľadu človeka. V skutočnosti sa počítač dával k dispozícii 
programátorom postupne vždy na určitý krátky čas (napr. 20 ms – PDP-11). 
Počítač bol však taký rýchly, že keby za každým koncovým pracoviskom sedel 
majster sveta v písaní na stroji, tak medzi jeho dvomi údermi by dokázal 
spraviť 20 tisíc svojich vnútorných operácií (inštrukcií). Na týchto obvodoch 
už bol postavený počítač RPP-16. Ďalší vývoj mikroelektroniky priniesol 
technológiu VLSI – Very Large Scale Integration až po súčasné nanotech-
nológie s niekoľkými miliardami tranzistorov v jednom obvode. Aj laikovi je 
teraz jasné, že sa už jedná o stroje úplne inej kategórie ako boli prvé 
počítače. Vznikajú viacjadrové procesory, teória a prax paralelného progra-
movania, a počítače sa vracajú opäť do rozmerov obývačky, ale s niekoľko 
miliárd väčším výpočtovým výkonom ako tie prvé, lebo sa našli nové oblasti  
využívania počítačov. Takto sa teda môže prekonať problém ako uchovávať 
počítače v muzeálnych zbierkach.  
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   Obr. 3 Technologický vývoj počítačov 

 
3. Softvérový vývoj počítačov 
 
Všimneme si túto zvláštnu stránku strojov, ktorá z pohľadu múzejnej 
starostlivosti o zbierkové predmety prináša problém uchovávania a prezen-
tácie, pretože sa nejedná o mechanický (viditeľný) pohyb, ale o akúsi 
vnútornú inteligenciu stroja. Rozoberieme si tzv. základné programové 
vybavenie počítača, teda programovacie jazyky a operačné systémy, ktoré 
určujú charakter počítača. Nad nimi sú potom naprogramované aplikácie, 
ktoré hovoria o jeho užitočnosti alebo uplatnení sa v nejakej oblasti ľudskej 
činnosti (obr. 4). 
Na začiatku vývoja počítačov sa prísne rešpektovala ich konštrukcia, kde 
základ tvorí množina inštrukcií – vnútorných, základných krokov počítača, 
z ktorých sa skladá vykonávaný program. Program sa písal ako postupnosť 
týchto inštrukcií, kde každá mala svoje číslo (strojový kód) alebo označenie 
písmenom (mnemokód). Z toho vznikol primitívny programovací jazyk, 
nazývaný všeobecne „assembler“ ako špecifická súčasť počítača. Koľko bolo 
typov počítačov, toľko bolo assemblerov. Po vynájdení tzv. vyššieho 
programovacieho jazyka (ALGOL, FORTRAN) sa programovanie priblížilo viac 
k ľudskému vnímaniu. V assembleri sa ale musel naprogramovať prekladač 



39 

 

z toho jazyka do strojového kódu daného počítača. Počítače už museli mať aj 
pomocné programy pre obsluhu a ladenie programov a neskôr aj programy 
pre spúšťanie viacerých úloh súčasne (viacúlohové systémy) a pre prácu 
viacerých používateľov (viacužívateľské systémy). Týmto programom sa 
hovorí operačný systém. Riadi činnosť počítača a komunikuje s obsluhou. 
Ďalší vývoj smerom k osobným počítačom priniesol nový fenomén s názvom 
BIOS, ktorý tvorí vrstvu nad technickými prostriedkami a vytvára rovnaké 
operačné prostredie nezávislé od hardvéru, čím vznikla dovtedy neriešiteľná 
možnosť, a to prenositeľnosť, portabilita programov, ich nezávislosť na 
technickom riešení počítača. Podobnú revolúciu pri väčších počítačoch 
spôsobil jazyk „C“, ktorý umožnil portabilitu operačných systémov. Tým 
došlo k oddeleniu ľudského používania počítačov od ich technickej 
konštrukcie.  
 

 
 

Obr. 4 Vývoj programovacích jazykov a operačných systémov počítačov 

 
Programy a  technické prostriedky však majú pre človeka význam len vtedy, 
keď sú spolu.  Ďalšími vývojovými krokmi sú sieťové systémy: známy 
Internet, sociálne siete, veľké distribuované databázy a pod.,  a nakoniec 
v súčasnosti sa veľmi rozmáhajúce „cloudové“ počítanie, kde technické 
prostriedky sú niekde, akoby zahalené  „v oblaku“, nezaujímavé pre 
používateľa, ale garantované poskytovateľom „cloudovej“ služby. Musia 
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preto zostať zaujímavé pre konštruktérov a údržbárov, lebo by sa inak 
nevyvíjali, a keď sa pokazia, nevedeli by ich opraviť.  Takže predsa zostáva 
stroj ako predmet múzejného záujmu aj do budúcnosti, aj keď veľmi 
špecifický, a asi aj ťažký na pochopenie. Takzvaný Internet of Things nás 
prenáša už do sféry reálneho scifi, kedy bude človek používať internet na 
komunikáciu s inteligentnými predmetmi dennej potreby – dom a jeho 
zariadenie, domáce spotrebiče a pod.  
 
4. Problémy oživovania starých počítačov 
 
Oživenie starých počítačov je značným problémom pre ich zložitosť, veľkú 
rozdielnosť v konštrukcii a v spôsobe programovania a používania počítača. 
Na vynaloženie takýchto nákladov je potrebné mať veľmi vážne dôvody. 
Môžu byť však v súčasnosti ešte situácie, kedy je počítač kompletný a sú  
k dispozícii ešte žijúci odborníci. V ďalšom rozoberieme úskalia rekonštrukcie 
starých počítačov. 
 
Súčiastková základňa   
Sú to najmä: elektrónky, tranzistory, integrované obvody, konektory, káble, 
mechanické náhradné diely, remienky, tlačidlá. Tieto boli obvykle garanto-
vané ako náhradné diely po dobu 10 rokov. Technológia sa však rýchlo mení, 
zlepšuje, zlacňuje a staré súčiastky sú buď vzácne, alebo nie sú. 
 
Programové vybavenie   
Hlavným problémom je zložitosť operačných systémov, staré filozofie 
využívania technických prostriedkov, terminológia – často úzko firemná, 
rôzni výrobcovia, a tým rôzne stavby počítačov a na ne naviazaný softvér, 
nedostatok alebo neexistencia príručiek pre programátorov, operátorov  
a pod., potrebný veľký rozsah znalostí. 
 
Dátové nosiče   
Expirované záznamy, nečistota povrchov, neznáme kódovanie, neznáma 
štruktúra súborov, rôzne riadenia súborov (File System). 
 
Vstupné zariadenia  
Neexistujúce vstupné zariadenia, najmä pre dierne štítky a magnetické 
nosiče, zostarnuté povrchy snímacích hláv, hlavne u diskov. 
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Výstupné zariadenia   
Zariadenia bez riadiacich elektroník, chýbajúca dokumentácia, neznáme 
riadiace povely. 
 
Kompletnosť strojov   
Stroje sú väčšinou nekompletné, chýbajú najmä zdroje, Stála výstava dejín 
výpočtovej techniky na Slovensku má len jeden kompletný počítač ‒ 
PDP11/40 (1975) zapožičaný od súkromnej osoby. 
 
5. Príklady z USA a zo Slovenska 
 
Ako príklad môže poslúžiť dobre zdokumentovaný súkromný projekt výroby 
repliky počítača ABC – Atanasoff-Berry Computer, ktorý realizovala 
univerzita IOWA State University s dvomi ďalšími výskumnými organizá-
ciami: Institute for Physical Research a AMES Laboratory, US Department of 
Energy v rokoch 1994 – 1997 (obr. 5). Náklady na projekt dosiahli hodnotu 
300 tisíc amerických dolárov. Realizačný tím mal 35 členov – špecialistov na 

výpočtovú techniku zoskupe-
ných do 12 odborných skupín. 
Ich cieľom bolo dokázať, že ten-
to stroj bol prvým počítačom na 
svete, aj keď sa stále za prvý 
považoval ENIAC z Moore School 
of Electrical Engineering, Univer-
sity of Pensylvania [2].  
 
 
Obr. 5 Replika počítača ABC  
v IOWA State University [4] 

 
 

Pôvodný počítač ABC bol skonštruovaný v roku 1939 a jeho autori narukovali 
do vojenskej služby. V pivnici, kde bol tento počítač postavili postupne 
betónové kryty, a keď chceli vyniesť počítač, bol o 7 cm širší ako dvere. 
Rozpílili ho a vyniesli a postupne z neho zostali len nejaké fragmenty. Neboli 
oficiálne protokoly o jeho fungovaní, skúškach, použití a pod. Zachovali sa 
však dobre napísané poznámky a popisy od autora profesora Atanasoffa. 
Nadšenci v projekte vyrobili funkčnú repliku a dokázali, že tento stroj naozaj 
počítal a bol prvý, lebo mal aritmetickú jednotku postavenú na elektrónkach, 
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pamäť na kondenzátoroch, teda bol elektro-nický *3+. Mali šťastie, lebo 
pôvodné elektrónky našli ešte vo vojenských skladoch v Kalifornii. Súd 
dokázal, že John Mouchly, ktorý staval s Johnom Eckertom ENIAC, sa bol 
u Atanasoffa pozrieť ako skonštruoval binárnu aritmetiku, ktorú potom 
realizoval vo svojom ENIAC-u *4+. Zaujímavosťou je, že konštrukciu repliky 
realizovali tak, aby bola o 7 cm užšia ako jej nešťastná predchodkyňa. Autori 
rekonštrukcie predpokladali, že replika počítača ABC sa nebude vystavovať 
vo funkčnom stave, ale sa bude prezentovať verejnosti vo forme videa a 
simulovaním jeho funkcií.  
 
Na výrobe replík, síce nie muzeálnych počítačov, ale reálnych počítačov radu 
PDP-11 firmy Digital Equipment Corporation (DEC), bol postavený celý 
Systém malých elektronických počítačov ‒ SMEP krajín RVHP (1974 – 1990). 
Súčiastková základňa pre počítače v USA a v krajinách RVHP nebola rovnaká, 
a preto v replikách nemohla byť dodržaná autentickosť. Povinnosťou však 
bolo prísne dodržanie funkčnosti kopírovaných (replikovaných) počítačov. 
Podmienkou, aby takýto replikovaný počítač prešiel medzinárodnými 
skúškami bolo, aby všetky testy firmy DEC prešli úspešne na replike. 
Odchýlka od pôvodnej konštrukcie sa tiež hodnotila a mala ruský názov 
Stepeň otklonenija.  Metóda tejto práce sa nazývala spätné inžinierstvo 
(Reverse Engineering). Touto prácou sa na Slovensku živil Výskumný ústav 
výpočtovej techniky v Žiline s počtom okolo tisíc zamestnancov a minimálne 
dve fabriky Závodov výpočtovej techniky v Banskej Bystrici a v Námestove.  
To bolo v čase, keď bola naša súčiastková základňa aktuálne vyvíjaná a 
vyrábaná s možnosťou jej ovplyvnenia pre lepšiu realizáciu replík. Takým 
obvodom, mimoriadne navrhnutým v ÚTK SAV systémom spätného 
inžinierstva a vyrábaným v n. p. TESLA Piešťany, bol obvod UART – Universal 
Assynchronnous Reciever Transmitter (Šperka, Langoš, Kákoš, Kubaljak 
1977). Tento obvod nedokázal vyrobiť žiadny štát v RVHP a TESLA Piešťany 
ním zásobovala celý program SMEP. Tu je markantne vidieť obtiažnosť 
výroby replík. 
 
Ak by sme chceli dnes oživiť napr. zbierkový predmet RPP-16S, ktorý má žiaľ 
takmer prázdne skrine (obr. 6), museli by sme vyrobiť jeho repliku, čo je 
podľa hore uvedenej niekoľkoročnej skúsenosti mimoriadne ťažko 
realizovateľné. Nie však nemožné, pretože sa zachovala technická dokumen-
tácia funkčnej vzorky č. 1 počítača RPP-16S. Je pravdepodobné, že by nebolo 



43 

 

možné dodržať autentickosť súčiastkovej základne, a tým ani jednotlivých 
dosiek počítača. Toto je však  už zložitejšie ako predkladaný príspevok.  
Určitú reálnosť oživenia starého počítača je možné predpokladať pri počítači 
PDP-11/40, ktorý je osadený kompletnými originálnymi doskami. Je 
vystavený v expozícii DEC/SMEP Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na 
Slovensku, zapožičaný zo súkromnej zbierky. S veľkou pravdepodobnosťou 
sa do toho aj pustí kolektív nadšencov. Zatiaľ však nie je spracovaný ani 
projekt na túto prácu.  
 

  
Obr. 6  Prázdne skrine počítača RPP- 16 S FV1 

 
6. Možné východisko – simulácia činnosti starých počítačov 
 
Jednou z možností prezentácie starých nekompletných počítačov je prezen-
tácia vonkajšieho vzhľadu počítača a jeho pracovného priestoru s obrazovou 
dokumentáciou reálnej ľudskej obsluhy a simulácia jeho činnosti na inom, 
súčasnom (funkčnom a spoľahlivom) počítači. 
 

  
A B 

Obr. 7  Príklady prezentácie simulovaných systémov 



44 
 

 
V Stálej výstave dejín výpočtovej techniky na Slovensku používame s úspe-
chom program na demonštráciu dierovania diernej pásky v kóde ASCII, ktorý 
slúži aj na vyučovanie kódovania údajov (obr. 7A),  a program na dierovanie 
diernych štítkov s autentickou dynamikou starého dierovača aj s reálnymi 
farbami diernych štítkov (obr. 7B).  
Na simuláciu činnosti počítača PMD 85 používame autentické dobové hry 
naprogramované pre súčasný počítač PC s výstupom vtedajšej textovej 
grafiky na súčasnej obrazovke so súčasnou klávesnicou, ale bez myši. 
V takejto zostave sa dá vidieť rozdiel v ovládaní počítača v minulosti a dnes.  
            
Záver 
 
Ako konkrétne východisko pre starostlivosť o zbierkové predmety z oblasti 
výpočtovej techniky a prezentáciu ich vlastností pre verejnosť môžeme, aj 
napriek tu popísanej zložitosti, sformulovať do niekoľkých nízkonákladových 
bodov: 
 

- Snažiť sa doplňovať získané stroje chýbajúcimi dielmi, získavať 
akúkoľvek počítačovú bižutériu, mechanické časti, vonkajšie vzhľa-
dové prvky – skrine, kryty. 

- Zbierať dokumentáciu, príručky používateľa, návody na programo-
vanie, zdokumentované programy, organizovať historické knižnice 
IKT. 

- Oživovať existujúce periférie, napríklad displeje „off line“. 

- Spájať nadšencov historických počítačov a snažiť sa špecializovať 
podľa typov počítačov, vývojových alebo výrobných organizácií, 
prípadne regionálnych špecifík. 

- Organizovať odborníkov s cieľom kompletizácie alebo aj oživenia 
určitého typu počítača. 

- Využívať možnosti simulácie činnosti starých počítačov pre 
návštevníkov expozícií. 

- Venovať pozornosť metódam uchovávania a prezentácie progra-
mového vybavenia počítačov, tak základného (programovanie, 
operačné systémy), ako aj aplikačného. 
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Počítač takto zostane v našich zbierkach rovnocenným zbierkovým 
predmetom s dávnym a dnes už nepoužívaným pluhom, tak ako sú už dnes 
počítače prvých generácií, ale aj RPP-16 a prvé počítače PC u nás. 
 
 
Informačné zdroje: 
1. Randel, B., Editor, The Origins of Digital Computers, Selected Papers, Springer Verlag,     
    1973, 464 s. 
2. Del Bluhm: Documenting the ABC Replica Project and its Contributors 
     http://jva.cs.iastate.edu/ABC_replica_AtanasoffToday.pdf, 23. 8. 2015 
3. John Gustafson: Reconstruction of the Atanasoff-Berry Computer 
     http://www.johngustafson.net/pubs/pub57/ABCPaper.htm, 23. 8. 2015 
4.  Atanasoff Berry Computer 
     http://jva.cs.iastate.edu/operation.php, 23. 8. 2015 
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Vo vzduchu či na zemi? 
Ing. Peter Ondreják, Ing. Miroslav Hájek 

STM-Múzeum letectva 
 

Prezentácia zbierkových predmetov leteckej techniky vo funkčnom stave. 
Predvádzanie originálov a replík lietadiel. 

 
V minulosti, ale aj v  súčasnosti múzeá po celom svete prezentujú určitou 
formou svoju inštitúciu – konkrétne svojimi zbierkami. Forma môže byť 
rôzna a je závislá od obsahu zbierok. Okrem stálych expozícií a príleži-
tostných výstav môže ísť o prezentácie napr. pri príležitosti Dňa víťazstva  
8. mája, SNP atď. Zo zahraničných môžeme menovať Bitku o Britániu, Dni D 
v Normandii alebo pri účelových prezentáciách  jednotlivých múzeí. Rôzne 
typy prezentácií majú širokú škálu a sú koncipované v závislosti od obsahu 
zbierkového fondu. Buď sú vo forme letových alebo statických ukážok  
leteckej techniky alebo môžu byť v podobe dynamických ukážok bojovej 
tankovej alebo kolesovej techniky. Práve tento typ prezentácií si získal veľkú 
popularitu, či už v radoch odborníkov alebo najmä laickej verejnosti. 
Príkladom môže byť aktivita VHÚ-Vojenského historického múzea Piešťany 
na rôznych vojensko-historických podujatiach (Sahara na Záhorí, Dukla alebo 
Výročie SNP). Ďalším múzeom, ktoré sa úspešne a na svetovej úrovni 
prezentovalo je Múzeum SNP v Banskej Bystrici a to svojím pancierovým 
vlakom Štefánik v holandskom Utrechte. V podmienkach STM-Múzea 
letectva môžeme z nie celkom tradičných foriem prezentácie spomenúť 
prevádzkovanie lietadla sovietskej výroby z 2. svetovej vojny Polikarpov  
Po-2. Podobným typom prezentácie sú aj ukážkové jazdy veľmi populárnych 
old timerov, t. j. automobilových veteránov, ktorých niekoľko kusov spravuje 
vo svojom zbierkovom fonde aj Slovenské technické múzeum.  
Prevádzkovanie akéhokoľvek zbierkového predmetu je vo všeobecnosti 
veľmi náročné, pričom nejde len o vysoké nároky spojené s financiami  
a bezpečnosťou, no aj nároky na zabezpečenie jeho technickej spôsobilosti.  
V prípade historických lietadiel, pričom máme na mysli konkrétne zbierkový 
predmet STM-Múzea letectva Polikarpov Po-2 (dnes sú letu schopnými už 
iba stroje z 2. svetovej vojny), môžeme nastoliť tento problém do niekoľkých 
rovín. 
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Pancierový vlak Štefánik – Múzeum SNP Historické vozidlo Ford T – STM Košice 

                   

  
Tank T-34 ‒ VHÚ-VHM Piešťany Tank Hetzer ‒  súkromná zbierka 

 
      
Súkromné spoločnosti verzus štátom spravované múzeá 
 
V súčasnosti je celkom bežnou praxou skupovanie historických lietadiel 
veľmi dobre finančne zabezpečenými skupinami, ktoré nemajú problém 
s prevádzkovaním týchto veteránov. Firma Red Bull vlastní niekoľko kusov 
historických lietadiel B-25 Mitchel, P-38 Lighting, AH-1 Cobra, Bo-105, F-4U 
Corsair. Samozrejme táto komerčná činnosť je založená na tvrdých 
finančných pravidlách. Napr. objednávka letovej ukážky u danej spoločnosti, 
uvedeného typu P-51 D Mustang stojí na dve vystúpenia v dĺžke 25 minút  
15 000,- Eur. Samozrejme, že musíme brať do úvahy náklady na prevádzko-
vanie daného typu lietadla, konkrétne ide o opotrebovanie napr. pneumatík, 
prípadná náhrada ťažko dostupných agregátov pri poškodení atď. To všetko 
je zohľadnené v cene ukážky prevádzky lietadla. Istým protipólom je 
múzeum RAF vo Veľkej Británii v  Londýne, ktoré prevádzkuje  svoju historic-
kú letku v podobe Avra Lancaster, Spitfire, Huricane.  Je to vlastne obdoba  
Vojenského historického múzea v našich podmienkach.  Je dotovaná štátom  
z rozpočtu Ministerstva obrany. Systém zabezpečenia z hľadiska technicko-

http://lisinovic.blog.sme.sk/c/204778/Preteky-parnych-rusnov-Grand-Prix-Zvolen-2009.html
http://www.youtube.com/watch?v=novTbgGI2fA
http://www.kvhtyrnau.sk/fotoalbum/1.-oficialne-akcie---reenactment/oficialne-akcie---reenactment-2013/slovenske-piesky-2013/slovenske-piesky-04.html
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prevádzkového, ale aj personálneho je prepracovaný a finančne riešený 
z rozpočtu RAF – Britského kráľovského letectva. Niečo podobné funguje 
v českom Vojenskom historickom ústave v Prahe, kde prevádzkujú a prezen-
tujú lietadlo Avia C-11 na  rôznych leteckých podujatiach.  
 

  
P-51D Mustang ‒ súkromná  zbierka 

 

 

P-38 Lighting ‒ Spoločnosť Red Bull 
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Výnimočnosť  exponátu 
 
V rokoch 1964 vlastnila istá britská historická spoločnosť stíhačku z 30. rokov 
minulého storočia Bristol Bulldog  Mk.IIA, sériové číslo K 2227 v letu 
schopnom stave a bol to pravdepodobne jeden jediný lietajúci exemplár  na 
svete. V roku 1964 pri leteckej ukážke vo Farnborough došlo k fatálnej 
poruche a následne ku katastrofe.  
 

  
Rok 1964 katastrofa stroja Bristol Bulldog 

 
Doslova ako v legende povstal Fénix z popola, tak vzniklo z pôvodných 
trosiek lietadla Bristol Bulldog a z iných častí podobného typu a agregátov aj 
„nové“ lietadlo (stále je to K 2227), ktoré je dnes súčasťou trvalej leteckej 
expozície Múzea RAF v Londýne. Konkrétne je vystavené v historickom 
hangári venovanom RAF. Práce na jeho vzniku trvali 5 rokov, ale v tomto 
prípade išlo o náročnú prácu veľkého týmu odborníkov.  
 

  
Prítomnosť ‒ statický exponát Minulosť ‒ lietajúci exponát 

http://www.airliners.net/photo/UK---Air/Bristol-Bulldog-Mk2A/2124693/L/
http://www.abpic.co.uk/photo/1266494/
http://www.airliners.net/photo/UK---Air/Bristol-Bulldog-Mk2A/0484439/L/
http://www.nationstates.net/nation=wardie_land/detail=factbook/id=138360
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Trochu histórie, ktorá zohrala podstatnú úlohu pri posudzovaní, čo s lietad-
lom ďalej: stíhacie lietadlo bolo z druhej generácie povojnových, jedno-
sedadlových, prepadových, stíhacích dvojplošných lietadiel vyrobených 
v 443 kusovej sérii v rokoch 1929 ‒ 1937. Pochádzalo z návrhu kapitána F. S. 
Barnwella spoločnosti The Bristol Aeroplane Company. V roku 1926 bolo 
postavené v dvoch prototypoch. Prvý typ 105 Bulldog bol vybavený piesto-
vým hviezdicovým  motorom Bristol Jupiter VII. Lietadlo dosahovalo max. 
rýchlosť 285 km/h, max. dostup  bol 8 930 m, výkon motora činil 480 kW. 
V súčasnosti je na svete veľmi málo zachovaných strojov tohto typu v kom-
pletnom stave, samozrejme ide o exempláre v statickej podobe. 
 
To isté sa stalo s lietadlom P-38 Lighting a Messerschmitom Bf-109 G2 Trop, 
ktoré boli ako jediné lietajúce v Európe. V súvislosti s uvedenými skutočnos-
ťami stojí za úvahu, či je v súvislosti s prezentovaním lietadiel v letovom 
stave prípustné také vysoké riziko (nielen vysoká historická strata, ale aj 
prípadná strata na živote pilota ai.). Do úvahy treba tiež brať predpoklad, či 
letová ukážka splní očakávania tej či onej skupiny divákov. Predmet, v tomto 
prípade lietadlo, si najlepšie prezriete v statickej polohe, kde môžete doslova 
vidieť všetky detaily, prípadné krátke prerolovanie s nahodeným motorom 
môžu byť bonusom navyše. Ale samozrejme, musíme brať do úvahy aj 
pôvodnú funkciu lietadiel ‒ lietadlo je na to, aby lietalo. 
   
V prípade prenájmu zbierkového predmetu ‒ lietadla nejakej prevádzkovej 
spoločnosti získate určité finančné prostriedky, ktorými môžete zčasti pokryť 
prevádzku, prípadne byť aj ziskový. Avšak, čo v prípade nenávratnej straty 
predmetu? Samozrejme stroj je poistený a vy dostanete vyplatenú danú 
poistnú sumu. Máte peniaze, ale... 
 
Preto otázka: "Vo vzduchu, či na zemi?" prezentovať lietadlá je veľmi ťažko 
zodpovedateľná. Záleží na tom, komu je položíte. Či veľmi komerčne 
založenému manažérovi (majiteľovi) alebo kurátorovi múzea. V prvom 
prípade môže ísť o istý spôsob obživy, pre niekoho reklamu, v druhom 
prípade ide o zbierkový predmet so všetkým, čo k tomu patrí (vrátane 
náležitej ochrany pred poškodením či zničením). Tiež je dôležitý spôsob 
nadobudnutia daného zbierkového predmetu, či ide o finančne nákladnú 
kúpu, dar, zámenu alebo dlhoročné skupovanie chýbajúcich drahých 
náhradných dielov na rôznych burzách, aby ste nakoniec skompletizovali 
historický stroj, ktorý sa môže v sekunde zmeniť na bezcenné trosky. 
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Stavba novodobých veteránov 
 
V súčasnosti sa čoraz viac stretávame s novým fenoménom ‒ stavbou 
kompletne "nových veteránov". Vo väčšine prípadov ide o lietadlá nemeckej 
Luftwafe z 2. svetovej vojny. Samotná stavba pozostáva z draku lietadla, 
krídiel, vodorovných chvostových plôch (VCHP) a smerových chvostových 
plôch (SCHP). Motory sú v drvivej väčšine prípadov náhrady. Ako jeden z 
príkladov môže poslúžiť nemecká firma Flugwerk v Nemecku, ktorá sa 
zaoberá stavbou lietadiel ako je Messerschmitt Me-262 Schwalbe, Focke Fulf 
Fw-190, Messerschmitt Bf-109. V prípade Fw-190 je použitý motor 
sovietskej výroby Aš-82 ako náhrada za pôvodný BMW-801.  
Spomenieme aj prípad v kruhoch nadšencov historických lietadiel známeho 
H. Dilgera, ktorý sa už zopár rokov snaží o letu schopný Messershmitt Bf- 
-109. (Vďaka tomuto pánovi v roku 2013 STM vykonalo zámenu predmetov:  
motor DB-605 zo zbierky STM-Múzea letectva bol zamenený za drak a motor 
lietadla Messerschmitt Bf-109). V prípade H. Dilgera nastala zmena  
a  obdobný proces vo výrobe trupu, krídiel, VCHP a SCHP, len motor DB-605 
ostal pôvodný. V tomto prípade teda môžeme hovoriť už iba o replike 
lietadla, pretože dielensky je vyrobené z 80 %  nových materiálov.  
 
Zoznam vyrobených  lietadiel  Fw-190A  firmou Flug Werk 

Imatrikulačka Rok výroby / typ / originalita C/N Motor Sedadlo Krajina 

  980554 2005 / Fw 190-A8 / N / Replika 980554 1 1 VB 

  D-FMFW 0000 / Fw 190-A8 / N / Replika 550476 1 1 Nemecko 

  D-FWSC 2007 / Fw 190-A8 / N / Replika 990003 1 1 Nemecko 

D-FWWC 2004 / Fw 190-A8 / N / Replika 990001 1 1 Nemecko 

 F-AZZJ 0000 / Fw 190-A8 / N / Replika 990013 1 1 Francúzsko 

F-WZZJ 0000 / Fw 190-A8 / N / Replika 990013 1 1 Francúzsko 

  G-FWAB 2005 / Fw 190-A8 / N / Replika 980554 1 1 VB 

 
 
S príchodom týchto novodobých veteránov vznikajú rôzne servisné 
strediská. Ako príklad môžeme uviesť Mayer Motors v Eschbachu v Nemec-
ku, ktorý sa špecializuje na opravy celej škály strojov z 2. svetovej vojny (P-
51 D, F-4U a tiež  spomenutých typov nemeckej konštrukcie).  
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Replika Fw-190 A8/N v súkromných rukách v USA 

 
Samozrejme všetky tieto aspekty, týkajúce sa prevádzky, či už v prípade 
leteckej či pozemnej techniky, sú spojené s určitou právnou legislatívou, 
ktorú môžeme diferencovať  na odbornú (v rámci nášho rezortu) a technickú 
legislatívu. 
 
Odborná legislatíva 
 
Každý odborný pracovník rezortu MK SR ako spravovateľ múzejného 
zbierkového fondu je odborne spätý so Zákonom č. 206/2009 v jeho 
platnom znení, ktorý pojednáva o múzeách a galériách a o ochrane predme-
tov  kultúrnej hodnoty.... a Výnosom MK SR o podrobnostiach výkonu 
základných odborných činností v múzeách a galériách a o odbornej 
evidencii predmetov kultúrnej hodnoty. V rámci týchto predpisov sú 
riešené všetky odborné činnosti, týkajúce sa akéhokoľvek nakladania s pred-
metmi (je jedno či ide o zbierku motýľov alebo tank, lietadlo, či samopal), 
ktoré boli prijaté a zaevidované do zbierkových fondov. 
 
Technicko-prevádzková legislatíva ‒ zákony, normy, predpisy 
 
Ide o špecializované odborné ustanovenia, ktoré pojednávajú o spôsobe 
prevádzky, ošetrovaní daného zariadenia, či už lietadla, automobilu alebo 
zbrane. V prípade STM-Múzea letectva sa to týka leteckej techniky, 
konkrétne lietadla typu  Polikarpov Po-2, ktorý je prevádzkovaný súkromnou 
leteckou prevádzkovou firmou. V prípade prevádzkovania leteckej techniky 
to musí byť vykonávané v súlade so súborom nariadení EASA – Europe 
Aviation Safety Agency (Európska letecká bezpečnostná agentúra). 
Nariadenia EASA pojednávajú o organizácii, bezpečnosti leteckej prevádzky 

http://www.warbird-photos.com/gallery.php?AirtoAir=2012-09-28
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v duchu platných predpisov a noriem.  V podmienkach SR je jej zástupcom 
Dopravný úrad a vykonávacou sekciou je Letecký úrad SR. 
 
Záver 
 
V poslednom období nastal v celosvetovom meradle obrovský rozmach 
v letových ukážkach. Vznikli a zanikli rôzne komerčné letecké spoločnosti, 
skupiny, niektoré s príznačným názvom ako napr. Pterodaktyl, Lietajúci 
cirkus..., spoločnosti zabezpečujúce letové ukážky, ba dokonca komerčné 
lety na historických lietadlách s pasažiermi. Všetky za účelom finančného 
zisku a samozrejme aj s vysokými rizikami, v tom najhoršom prípade aj straty 
na živote. Toto je ale komerčná rovina, kedy finančný zisk je dominantný. 
Z hľadiska múzejného diskusia na tému "Lietať, či nelietať historickými 
lietadlami v zbierkach múzeí" stále otvorená... 
 
Fotografie: 
http://www.flyingbulls.at 
http://www.airpowerworld.info 
https://www.flickr.com 
http://www.warbird-photos.com 
http://www.warbirdalley.com 
http://www.vhu.sk/stredny-tank-t-3485 
http://www.globeatwar.com 
http://www.trnava-live.sk 
 
Informačné zdroje: 
http://www.key.aero 
http://all-aero.com/ 
https://www.pressreader.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.flyingbulls.at/
http://www.airpowerworld.info/
https://www.flickr.com/
http://www.warbirdalley.com/
http://www.vhu.sk/stredny-tank-t-3485
http://www.globeatwar.com/
http://www.key.aero/
http://all-aero.com/
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Pamiatky automobilizmu, tendencie a trendy ochrany  
a obnovy ‒ podiel veteránistov na uchovaní pamiatok dopravy 

Miroslav Kollár, STM-Múzeum letectva 

 
Veteránske vozidlá v zbierke Strojárstvo Slovenského technického múzea. Ich odborné 

ošetrovanie a udržiavanie v prevádzkyschopnom stave, prezentácia za bránami múzea. Zásady 
odborného ošetrovania a Turínska charta. 

 
Automobil je fenomén, ktorý už viac ako sto rokov ovplyvňuje dianie 
v ľudskej spoločnosti. Zasahuje do hospodárskeho života krajín, do všetkých 
odvetví priemyslu z výrobného hľadiska, ale aj ako sprostredkovateľ rýchlej 
a spoľahlivej dopravy. Napomáha rozvoju vzdialených a zaostávajúcich častí 
našej planéty a umožňuje ich mobilné spojenie s okolitým svetom. Môžeme 
bez rozpakov povedať, že rozvoj ľudstva je v priamej úmere z rozvojom 
cestnej dopravy a dopravy vôbec. 
História zaznamenala množstvo pokusov o zostrojenie samohybného vozid-
la. Za seriózne pokusy môžeme brať do úvahy samohybné vozidlá 
postavené nezávisle na sebe v roku 1885 pánmi Daimlerom a Benzom. 
Technická revolúcia, ktorú svojím vynálezom odštartovali, prebieha dodnes. 
Viac ako storočné obdobie, ktoré nasledovalo prinieslo množstvo geniálnych 
nápadov a patentov. Je zaujímavé sledovať rôzne zlomové obdobia vo 
vývoji automobilov a motocyklov, napr. : 

‒ v roku 1899 bol prvým automobilom, ktorý prekonal 100 km/h 
elektromobil,  

‒ sériovú výrobu automobilov zaviedol v roku 1913 Henry Ford pri 
výrobe legendárneho modelu T,  

‒ prvým veľkosériovo vyrábaným modelom s predným pohonom bol 
v roku 1935 Citroën 11 Traktion avant,  

‒ prvým sériovo vyrábaným automobilom s prúdnicovou karosériou bola 
v roku 1934 Tatra 77 

a mohli by sme menovať množstvo iných technických noviniek, ktoré sa stali 
míľnikmi vo vývoji automobilov. Je smutné, že sa z povedomia ľudí vytrácajú 
názvy automobilových a motocyklových výrobcov ako De Dion Bouton,  
Panhard Levassor, Bugatti, Delagé, Cord, Indián, Lagonda, Laurin & Klement, 
Pierce-Arrow, Simca, Wikov a mnoho iných, ktoré prispeli nemalou mierou 
k vývoju automobilizmu. Napraviť tento nepriaznivý trend sa spoločnými 
silami pokúšajú milovníci a majitelia historických vozidiel.  
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V poslednom období sa pokúša do popularizácie historických vozidiel vstúpiť 
aj Slovenské technické múzeum (STM). Veteránisti, ako sa medzi sebou 
familiárne nazývajú nadšenci historických vozidiel, majú pred STM určitý 
náskok tak v čase, ako aj počte ľudí, ktorí sa tejto  činnosti venujú.  
Medzinárodná federácia historických vozidiel FIVA je celosvetová záujmová 
organizácia, ktorá združuje kluby historických vozidiel. FIVA iniciuje 
a podporuje zachovanie a zodpovedné používanie historických vozidiel ako 
dôležitej súčasti nášho technického a kultúrneho dedičstva. Dôležitosť 
historických vozidiel spočíva v ich úlohe dopravných prostriedkov ako 
svedkov historických súvislostí v dobe ich vzniku, technickej a umeleckej 
úrovne v danom čase a neposlednom rade v ich vplyve na rozvoj celej 
spoločnosti.                                        
FIVA v roku 2010 prijala Turínsku chartu, ktorá sa podrobne zaoberá 
problémami pri starostlivosti o historické vozidlá. Charta sa týka mechanicky 
poháňaných cestných vozidiel a ďalších pozemných nekoľajových vozidiel. 
Konkrétne vozidlo môžeme definovať ako historické, pokiaľ spĺňa požiadavky 
Charty a definíciu FIVA. Táto charta sa inšpiruje podobnými dokumentmi 
a vychádza z Benátskej charty UNESCO /1964/, Barcelonskej charty 
/historické plavidlá, 2003/, a Rížskej charty /koľajové vozidlá, 2005/. 
Turínska charta, aj keď má jedenásť článkov a viacero príloh, je takpovediac 
veteránskym desatorom, v ktorom sa pojednáva o tom,  

‒ ako uchovať  historické vozidlá pre budúce generácie,  
‒ ako konzervovať alebo rekonštruovať,  
‒ ako a prečo uchovať vozidlo v historicky vernom stave,  
‒ stanovuje kategórie historických vozidiel podľa veku a stavu zachova-

losti, resp. podľa úrovne rekonštrukcie atď.  
Napr. článok 6 „História“ hovorí o tom, že akékoľvek zmeny, či úpravy 
vozidla vykonané počas jeho bežného používania a aj tie, ktoré zmenili jeho 
stav oproti podobe, v akej bolo dodávané na trh, sú svedectvom jeho 
histórie a mali by byť ako také zachované. Z uvedeného dôvodu nie je 
vhodné ani nevyhnutné reštaurovať vzhľad a technické prevedenie vozidla 
do stavu, v akom bolo vyrobené. Reštaurovaniu do pôvodného stavu 
a vzhľadu, zodpovedajúcemu určitému konkrétnemu obdobiu musí 
predchádzať veľmi starostlivé štúdium historických záznamov a dokumen-
tov. Celý postup reštaurovania musí byť starostlivo naplánovaný a prevede-
ný.  Súčasti a materiály, použité ako náhrady historicky originálnych dielov 
počas renovácie vozidla, musia byť označené trvalou značkou a tak 
odlíšiteľné od častí historicky pôvodných. To bola krátka citácia z Turínskej 
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charty, ktorá usmerňuje a zjednocuje pravidlá a kritéria všeobecne záväzné 
pre posudzovanie historických vozidiel a ich akcií. 
 

 
Úvodná strana Turínskej charty (celé znenie dostupné aj na: < http://www.zzhvsr.sk/ > 
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Na Slovensku máme v súčasnosti dve národné organizácie, a to Asociáciu 
historických vozidiel (AHV) a Združenie zberateľov historických vozidiel 
(ZZHV), ktoré majú okolo 900 členov združených 50-tich kluboch. Úlohou 
týchto záujmových združení  je uvádzať do praxe závery zasadnutí FIVA  
a snažiť sa zapracovať ich do našej legislatívy. To je v mnohých prípadoch 
ťažká úloha. Často zákonodarcovia považujú uchovávanie historických 
vozidiel za snobskú zábavku a uniká im podstata tejto činnosti. Súkromné 
prostriedky a čas, ktorý vkladajú majitelia historických vozidiel do zberateľ-
skej a renovačnej činnosti suplujú činnosť a finančné prostriedky, ktoré by 
mal štát prostredníctvom, napríklad aj STM ako štátneho múzea špecializo-
vaného aj na dokumentáciu histórie cestnej dopravy, vložiť do záchrany 
a obnovy týchto pamiatok.  
 
Pre každého majiteľa veterána je dôležité získať preukaz historického 
vozidla, ktorý je podmienkou pre vydanie historickej ŠPZ (EČV), čo umožní 
majiteľovi jazdiť po verejných komunikáciách. Podmienkou pre získanie 
preukazu historického vozidla je úspešné absolvovanie technickej kontroly 
pred atestačnou komisiou. Atestačná komisia na Slovensku prísne posudzuje 
každé historické vozidlo podľa Turínskej charty, čo sa nie vždy stretáva 
s pochopením veteránskej komunity. Aj to bol dôvod prečo sme pod 
patronátom STM v decembri roku 2014 v priestoroch STM-Múzea letectva 
v Košiciach usporiadali seminár na tému "Turínska charta ‒ jej aplikácia 
v praxi“. Semináru sa zúčastnili atestační komisári zo ZZHV,  AHV a členovia 
príslušných klubov. Aktívne do seminára vstúpilo aj STM príspevkom o  zása-
dách uchovávania technických  pamiatok z múzejníckeho hľadiska.  
 

  
Propagácia histórie automobilizmu ‒ verejnosťou vyhľadávané prehliadky veteránskych vozidiel 
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Jednou z mnohých úloh záujmových združení pôsobiacich v oblasti ucho-
vania historických vozidiel je aj propagácia ich činnosti smerom k verejnosti 
formou výstav a veteránskych akcií. Na Slovensku sa každoročne usporadúva 
veľké množstvo výstav a jázd historických vozidiel, ktoré sa u verejnosti 
stretávajú s veľkou obľubou. Sú to akcie na regionálnej, celoslovenskej, ale aj 
medzinárodnej úrovni. Z mnohých môžeme spomenúť Cassovia retro,  
Ružomberskú ružu, Záhorácku Veterán Rallye, Piešťanské zlaté stuhy, 
Silver Veteran Rallye, Oldtimer Rallye Tatry. Tieto akcie sprostredkúvajú 
populárnou formou ukážky historických vozidiel rôznej technickej a estetic-
kej úrovne, ktorá reprezentuje danú dobu.  
Ohlasy laickej verejnosti dostatočne potvrdzujú nutnosť uchovania týchto 
technických pamiatok aj pre nasledujúce generácie. Aj z úrovní príslušne 
špecializovaných múzeí bude potrebné spojiť sily s predstaviteľmi ZZHV 
a AHV a spoločne sa snažiť o zmeny v legislatíve. Nie je predsa možné, aby 
pre dodržiavanie platných zákonov boli zošrotované aj vozidlá, ktoré by 
v budúcnosti mohli, ba dokonca mali obohatiť aj zbierkové fondy múzeí.   
 

  
Pohľady do expozícií cestnej dopravy v STM-Múzeu letectva v Košiciach 

 
V tejto náročnej činnosti sa nemôže naša spoločnosť spoliehať len na 
ochotných majiteľov historických vozidiel. Tu vzniká priestor aj pre činnosť 
STM. Musíme vytvoriť podmienky na usmernenie činnosti najmä po 
odbornej stránke. Vytvorenie stálych expozícií v priestoroch STM-Múzea 
dopravy v Bratislave a STM-Múzea letectva v Košiciach nám umožňuje vo 
veľkej miere úzka spolupráca s majiteľmi historických vozidiel. Veľká časť 
vystavených vozidiel je zapožičaných od súkromných zberateľov. Tieto 
spoločne s vozidlami zo zbierkového fondu STM nám umožňujú poskytnúť 
návštevníkom iba čiastočný obraz o vývoji motorizmu. Bude potrebné 
v budúcnosti, aj napriek obmedzeným finančným prostriedkom, sústrediť 
v expozíciách najmä exponáty, ktoré boli vo vývoji motorizmu dôležitými 
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a prelomovými. Darí sa nám v tomto smere už dnes. V poslednom období 
sme totiž do zbierkového fondu STM získali vozidlo Ford model T, Citroën C 
11 Traktion avant, Tatru 13 nákladnú, ktoré sú dominantami expozície 
cestnej dopravy v STM-Múzeu letectva. Tento drobný úspech môžeme 
považovať za počiatok nastúpenej cesty.  
 
Výber z prírastkov historických vozidiel do zbierkového fondu STM 

  
Ford T Coupé, 1912 (prírastok 2013) 

 
Vozidlo nákladné Tatra 12, 1929 (prírastok 2009) 

  

Škoda Octavia Combi, 1966 (prírastok 2010) Citroën C 11, 1937 (prírastok 2012) 

 
 
Fotografie: 
Archív STM 
Bartolomej Cisár 
Miroslav Kollár 
 
Informačné zdroje: 
http://www.fiva.org/  
http://www.oldtimer-ahv.sk/  
http://www.oldtimer.sk/   
http://www.zzhvsr.sk/ 
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Paradigmy a paradoxy ochrany a sprístupňovania zbierkových predmetov  
z oblasti histórie dopravy  v Považskom múzeu v Žiline 

Mgr. Peter Šimko, PhD., Považské múzeum v Žiline 
 

Ako projekt Digitálne múzeum ovplyvnil evidenciu a ošetrovanie zbierok v Považskom múzeu. 
Klady a zápory v oblasti ochrany a prezentácie zbierok. Ohlasy verejnosti a zhodnotenie 

prezentácie zbierok v Múzeu dopravy Rajecké Teplice. 

 
Múzeum dopravy Rajecké Teplice 
 
Považské múzeum v Žiline je regionálne múzeum, má ale dve celoslovenské 
špecializácie, konkrétne pre oblasť drotárstva a dopravy. Zameranie na 
dopravu je v podstate rezíduum zo 60. rokov minulého storočia, kedy iné 
múzeum tohto zamerania na Slovensku neexistovalo. Na konci 60. rokov sa 
dokonca presunuli do Považského múzea pôvodné zbierky z vtedaj-
šieho Technického múzea v Košiciach (dnes Slovenské technické múzeum), 
ktoré súviseli s dopravou. Vznikli veľké plány na vybudovanie múzea dopravy 
v Žiline, ktoré je odnepamäti významnou cestnou križovatkou, strediskom 
pltníctva a od konca 19. storočia železničným uzlom. Z dôvodu nečinnosti 
v tejto oblasti v 70. – 90. rokoch však predbehli Považské múzeum v oblasti 
prezentácie dopravy iné múzeá a organizácie. Po roku 2000 sa vytvorilo na 
Slovensku niekoľko desiatok klubov nadšencov a občianskych združení, ktoré 
vlastnia a prezentujú zbierky z histórie dopravy. Sú to buď veteránisti, 
správcovia železničných dráhových vozidiel alebo regionálne železničné 
múzeá.  
Po roku 2010 sa v Považskom múzeu v Žiline sústredila skupina historikov 
a nadšencov, ktorí si dali za cieľ oživiť toto rezíduum. Hlavným krokom malo 
byť vytvorenie samostatnej modernej múzejnej expozície, avšak v limitoch 
a finančných možnostiach múzea. Na druhej strane, na rozdiel od 
neziskového sektora, stabilizovaná verejná inštitúcia garantuje schopnosť  
vybrané aspekty zriadenia a prevádzky zabezpečiť na profesionálnej úrovni. 
Príprava na budovanie expozície začala v roku 2011, kedy bola sekcia 
dopravy posilnená o 1 ďalší pracovník sa venoval práci na príprave múzea 
nad rámec pracovnej náplne.  
V roku 2013 začala prípravná fáza národného projektu Digitálne múzeum  
(v rámci OPIS PO 2), a to odborné ošetrovanie zbierkových predmetov. 
V súvislosti s tým bol výber predmetov smerovaný k budúcej expozícii  
a k vystaveniu skonzervovaných zbierkových predmetov. 
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Múzeum dopravy bolo umiestnené v budove železničnej zastávky v Rajec-
kých Tepliciach (staničná hala) a otvorené 11. apríla 2014. Za úspešnosť 
tohto projektu patrí vďaka vedeniu Považského múzea a zriaďovateľovi – 
Žilinskému samosprávnemu kraju, viacerým sponzorom a súkromným zbera-
teľom, ktorí pomohli doplniť spektrum vystavených exponátov. Limity tejto 
expozície sú v jej priestorovom rozsahu (6 x 14 x 5 m) a jej obsah mimo 
rozmerných exponátov (dopravné prostriedky). V tom čase expozíciu podob-
ného zamerania budovalo aj Železniční muzeum moravsko-slezské, o. p. s.  
v Ostrave, ktoré sa stalo našim partnerským múzeom. Cieľ doplniť sieť múzeí 
s dopravným zameraním na Slovensku o ďalšie v žilinskom regióne, ktoré je 
sčasti regionálneho, ale z väčšej časti celoslovenského charakteru, sa poda-
rilo naplniť.  
 
Ochrana zbierok 
 
Považské múzeum v Žiline ako jedno z mála slovenských múzeí má vybudo-
vané špecializované reštaurátorské a konzervátorské dielne. Depozitáre pre 
uloženie zbierok sú v špecializovanej budove, vybavenej klimatizačnými 
zariadeniami a systémom zvýšenej ochrany. Konzervátori sú špecializovaní 
na jednotlivé materiálové skupiny. To umožňuje zabezpečovať na poža-
dovanej úrovni ako preventívnu ochranu zbierkových predmetov, tak i pro-
ces ošetrovania zbierok pred ich vystavením. Projekt Digitálne múzeum 
umožnil odborne konzervovať vyše 300 kusov zbierkových predmetov 
z oblasti dopravy, a to najmä po stránke financovania personálnych a mate-
riálových nákladov. Napriek vyššie uvedenému totiž v Považskom múzeu na 
počet zbierok, ktoré je potrebné ošetriť, nie je dostatok pracovníkov 
oddelenia pre ochranu zbierok a je finančne náročné zabezpečovať proces 
ošetrovania. Považskému múzeu chýbajú samostatné priestory na uloženie 
neošetrených zbierok a pomocného materiálu, ktorý sa tak často dostáva do 
spoločných priestorov so zbierkami.  
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Model vozňa z úzkorozchodnej železnice, stav pred a po konzervovaní 

 
Výsledky sa prejavili najmä na zbierkových predmetoch z kovu (súčiastky 
železničných vozidiel) a zbierkových predmetoch z kombinovaných mate-
riálov (kov + drevo) ako sú modely dopravných prostriedkov, oznamovacia 
technika (napr. ďalekopisný prístroj).  

 
Ďalekopisný prístroj, stav pred a po konzervovaní 

 
Udržanie súčasného stavu ochrany zbierkových predmetov si však vyžaduje 
aj aktívny prístup kurátora, čo je problematické najmä z časového hľadiska. 
Proces digitalizácie si vyžadoval zvýšený výdaj a príjem zbierok z/do depo-
zitára, potrebu balenia a transportu zbierok. Bez ohľadu na to je však 
potrebné udržiavať čistotu priestorov, systém uloženia zbierok, kontrolovať 
klimatické a technické pomery v depozitári.  
Najväčší problém je transport objemných a ťažkých zbierkových predmetov. 
V prípade možnosti rozobrať zbierkový predmet sa transportuje po častiach 
a potom opätovne zmontuje. Vďaka projektu OPIS bola zakúpená schodis-
ková rudla a vozík s nosnosťou 300 kg. Na šetrnú manipuláciu by však bol 
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vhodný transportný vozík alebo zdvíhací mechanizmus na pneumatickom 
princípe, nakoľko vybrané exponáty majú hmotnosť aj 500 kg.  
 
Otázka sfunkčňovania zbierok 
 
Ďalším krokom, na ktorý sme sa odhodlali, aj v súvislosti s prezentáciou 
zbierok v múzeu dopravy v Rajeckých Tepliciach, je ich sfunkčňovanie. Pri 
tomto procese sme si na začiatku stanovili kritériá, jednak z dôvodu 
zákonnej povinnosti a jednak pre cieľ udržať zbierkové predmety v dobrom 
stave.  

‒ V prvom rade nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zmene predmetu. 
‒ V druhom rade, ak sa na zbierkovom predmete niečo dopĺňa, tento 

proces musí byť reverzibilný.  
‒ Po tretie, myslíme si, že udržiavanie predmetu vo funkčnom stave 

dokáže v určitých ohľadoch zabrániť jeho postupnej degradácii (hoci 
používaním môže dôjsť aj k opotrebeniu dielov, v tomto prípade sme 
však volili reverzibilnú náhradu autentických dielov náhradnými). 

 
Príklady 
 
Prvým príkladom prístupu k sfunkčňovaniu zbierok je model rušňa 
M273.001 v mierke 1:12. Exponát bol vyrobený okolo roku 1940 
v lokomotívke vo Viedenskom Novom Meste spoločne so 6 reálnymi 
rušňami. Dodávateľsky  bol reštaurovaný v roku 2003 modelárom z Košíc. 
Modelárska úprava nie celkom zodpovedala súčasným kritériám pre 
reštaurovanie zbierkových predmetov. Model nikdy nebol pojazdný, ale mal 
pôvodnú elektrickú výbavu, ktorá umožňovala jeho osvetlenie. Toto bolo 
nefunkčné. Stará kabeláž nebola úplná, žiarovky nefunkčné. Batéria bola 
našťastie odstránená a teda nespôsobila poškodenie modelu vytečením 
kvapaliny alebo spôsobením korózie. Pôvodná kabeláž ostala zachovaná, 
doplnená bola novou kabelážou. Pôvodné žiarovky sme naradili LED diódami 
(pôvodné žiarovky ostali odložené), batériu sme nahradili transformátorom 
s pripojením na bežnú elektrickú sieť.  
 
Ako druhý príklad môžeme uviesť telegrafný prístroj na Morseho abecedu 
z roku 1938. Prístroj sa skladal z dvoch častí – telegrafného prístroja 
a telegrafného relé. Prístroj bol ovládaný elektricky, ale chýbalo pripojenie 
na elektrický prúd a akákoľvek kabeláž. Chýbali tiež dva nevyhnutné diely – 
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telegrafný kľúč (ovládacie tlačidlo) a ampérmeter, ktoré boli dokúpené. 
Správnym spojením jednotlivých komponentov zvonkovým káblom a napo-
jením na zdroj elektrického napätia zvlášť pre motorček na výsuv pásky 
a zvlášť pre pohyb ihly, sa podarilo prístroj sfunkčniť. Nahralo tomu najmä 
to, že v prístroji ani v relé nechýbali žiadne súčiastky. Doplnená bola ešte 
písacia páska. Spočiatku sme prístroj pripojili na akumulátor 12V/3,5 A. Jeho 
rýchle vybíjanie však viedlo k náhrade akumulátora transformátorom 
s pripojením na sieť. 
 

Sfunkčnené exponáty ‒ telegrafný prístroj a model parného motorového rušňa 

 
Odborná evidencia 
 
Sprievodným procesom pri digitalizácii zbierok je aj dopĺňanie ich 
evidenčných záznamov v systéme ESEZ 4G v rozsahu „Dublin core“. V našom 
prípade sa digitalizovalo 1 150 zbierkových predmetov, ktorým boli ich 
záznamy dopĺňané. Úroveň doplnenia si vynútil podrobnejší výskum zbierok 
ako bolo na úrovni predošlého kartového systému (pôvod, princíp fungo-
vania, presnejšie meranie rozmerov), čo napomohlo v tvorbe vedomostného 
systému múzea a zhodnoteniu výpovednej hodnoty zbierok. Na druhej 
strane, zložitejšie vyhľadávanie, neúplný tezaurus a ďalšie aspekty systému 
ESEZ 4G si vynútia vstup do katalogizačných záznamov v ďalších etapách 
a dopĺňanie ďalších dát.  
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Prvý rok múzea dopravy 
 
Prezentácia našich zbierok formou stálej expozície v múzeu dopravy Rajecké 
Teplice má za sebou prvý rok. V snahe zhodnotiť tento projekt po roku, si 
dovolíme uviesť nasledovné pozitíva:  spokojní návštevníci, výborná spolu-
práca s nadšencami, naplnenie cieľa mať predmety na očiach verejnosti 
a existencia verejne známej platformy pre ďalšiu činnosť v oblasti histórie 
dopravy. Podarilo sa nám získať grant na akvizíciu zbierkových predmetov 
(grafiky zo 16. – 19. storočia zachytávajúce vodné a cestné dopravné 
prostriedky, zbierka pohľadníc a i.). Expozíciu dopĺňame o nové exponáty, 
podarilo sa zakúpiť napr. historický bicykel z 80. rokov 19. storočia. Medzi 
negatíva možno radiť potrebu rozširovania o ďalšie priestory, pretože kapa-
cita staničnej haly je už naplnená.  
 

 

Priestory múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach 

Našou snahou je expozíciu ďalej zlepšovať a mať ju postavenú na moderných 
trendoch. Jednou z jej benefitov sú funkčné exponáty a ďalšie vystavené 
objekty, ktoré nie sú zbierkovými predmetmi, ale dokážu demonštrovať 
prezentované javy (napr. funkčný model parného stroja, modelová želez-
nica, model spaľovacieho motora v reze a i.). Pracujeme na systéme popisov 
zbierok dostupných prostredníctvom elektronických zariadení (tablet, 
smartfón) cez QR kódy. Návštevníci dostávajú repliky starých cestovných 
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lístkov. Vzhľadom na možnosti Považského múzea v Žiline ide o malú 
expozíciu. Myslíme si však, že i malé veci môžu mať svoje čaro. 

 
Popiska s QR kódom a popis predmetu na webovej stránke 

 

 
Ďalšie prezentačné formy ‒ model železnice znázorňuje žilinský železničný uzol 

 

 
Toto bežným návštevníkom nie je povolené 
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Exponovanie „obrov“ 
Ing. Erik Benko, Slovenské technické múzeum 

 
Nadrozmerné zbierkové predmety a problémy ich trvalého alebo dočasného umiestnenia. 

Problematika vystavovania v interiéri a exteriéri.  

 
Slovenské technické múzeum (STM) disponuje okrem iných aj rozmerovo 
veľkými zbierkovými predmetmi, ktoré sú z historického hľadiska veľmi 
cenné a podávajú informácie o vývoji techniky na našom území. Postupom 
času a napredovaním technickej vyspelosti sa stroje modernizovali, nahrá-
dzali sa menšími, výkonnejšími a lacnejšími. Úlohou STM, ako aj ďalších 
múzeí na Slovensku,  je dokumentovať daný technologický vývoj a uchovávať 
pre ďalšie generácie stroje a zariadenia z jednotlivých oblastí hospodárstva. 
V zbierkach Strojárstvo a Energetika v zbierkovom fonde STM sa nachádzajú 
špecifické zbierkové predmety, ktoré pre svoje rozmery a hmotnosť sú 
exponované v exteriéri na dvore areálu STM a v priestoroch STM-Múzea 
letectva v Košiciach v expozícii histórie cestnej dopravy. Práca a manipulácia 
so spomínanými exponátmi je veľmi náročná. 
 

 
Pohľad na vystavené zbierkové predmety na nádvorí STM v Košiciach 

 
Medzi „obrov“ zbierok Strojárstva a Energetiky patria najmä: špirálová 
vodná Francisova turbína, jednovalcový ležatý parný stroj zn. Karol 
Poledniak,  stojatý jednovalcový štvortaktný diesel motor, ležatý parný stroj 
(lokomobila) zn. R. Wolf, jednovalcový ležatý plynový motor zn. Škoda, parný 
turbogenerátor, jednoduchá mlynská stolica, železničný vozeň. 
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Špirálová vodná Francisova turbína 
 
Slúžila na pohon zariadení mlyna v Barci, postaveného v roku 1926. 
Francisova radiálna pretlaková turbína v špirálovej skrini s horizontálnym 

hriadeľom dokladuje uplatňovanie 
vodných turbín ako zdroj pohonu  
v mlynárstve na Slovensku v prvej 
polovici 20. storočia, ktoré nahrá-
dzali vodné kolesá. Je zároveň 
príkladom technickej úrovne „Stro-
jární a zlievarní Karol Poledniak“ – 
jedného z mála košických podnikov, 
ktoré si v medzivojnovom období 
udržali postavenie a dosiahli nadre-
gionálny význam.  
 
Výrobca: Továreň na stroje K. POLEDNIAK, Košice 
Obdobie: 30. – 40. roky 20. storočia 

 
Vodné turbíny sa vo firme Poledniak vyrábali s menšími prestávkami v ro-
koch 1909 – 1949. V uvedenom období bolo vyrobených 151 vodných 
turbín, v prevažnej miere francisového typu. Vo výrobe sa prejavovali dve 
výrazné obdobia: 1901 – 1914 a 1928 – 1945 (predmetná turbína z Barce). 
 
Jednovalcový ležatý parný stroj zn. Karol Poledniak  
 
Používal sa na pohon energetických zariadení v liehovare v obci Čaklov, 
okres Vranov nad Topľou. Dvojčinný ležatý jednovalcový parný stroj stabilný 

s výkonom 4 k (3 kW) má liaty 
základový rám obdĺžnikového tvaru 
a valcové dvojstranné vedenie kri-
žiaka. Parný valec a posúvačová 
komora sú odliate v jednom kuse zo 
sivej liatiny. Rozvod pary je zabez-
pečený piestovým posúvačom. 
 
Výrobca: Továreň na stroje Karol POLEDNIAK, Košice 
Obdobie: 1. štvrtina 20. storočia 
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Kľukový hriadeľ je uložený v dvoch klzných ložiskách, na jeho jednom konci 
je upevnená remenica, na druhom konci zotrvačník. Mazanie je realizované 
kvapkacími maznicami. STM stroj nadobudlo v roku 2004. 
 
Stojatý jednovalcový štvortaktný diesel motor  
 

Používal sa na pohon mlyna − mlynských 
valcových stolíc a iných mlynských zariadení 
v obci Pavlovce nad Uhom. Motor je stojatý 
stacionárny, jednovalcový štvortaktný, 
kompresorový, vznetový. Rozvod ventilový 
OHC. Regulácia riadením množstva paliva 
vstreknutého do valca pomocou stlačeného 
vzduchu, ktorý je dodávaný dvojstupňovým 
piestovým kompresorom poháňaným od 
ojnice motora. Chladenie vodné. Mazanie 
kombinované – tlakové a kvapkaním. 
Štartovanie stlačeným vzduchom z tlako-
vých zásobníkov.  
Múzeum nadobudlo daný stroj v roku 2003.  

Výrobca: nezistený, obdobie: zač. 20. stor. 

 
Ležatý parný stroj (lokomobila) zn. R. Wolf 
 
Používal sa na pohon pracovných strojov, naposledy v 50. až 60. rokoch 20. 
storočia na píle v obci Víťaz, okres Prešov. Prenosný parný stroj bol určený 
na pohon pracovných strojov. Pracoval od doby svojho vzniku v roku 1910  
v Nemecku vo firme Adamsferiheit, Neuhas do roku 1936/1937. Od roku 
1937 do roku 1948 v strojárni J. Poláček v Plzni a od roku 1948 do konca 50. 

až začiatku 60. rokov na 
píle Adamkovič v obci 
Víťaz v okrese Prešov, 
kde poháňal pracovné 
stroje na výrobu reziva.  
 
Výrobca: fi R. WOLF Magdeburg – 
Buckau, Nemecko 
Obdobie: 1910 
Výkon: cca 10 k (7,5 kW) 
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Podľa dobového systému používaného pre výpočet výkonu parných loko-
mobil s jedným valcom mohol byť výkon predmetnej lokomobily 10 koní (cca 
7,5 kW). Veľký parný stroj je umiestnený na hornej časti parného valca  
s hriadeľom čo najbližšie ku komínu (aby ojnica bola čo najdlhšia). Na hriade-
li sú namontované excentre pre pohyb posúvačového rozvodu, pre pohyb 
regulátora pary, pre pohon čerpadla oleja a zotrvačník, ktorý bol zároveň aj 
remenicou. Lokomobila je bez predného ohnišťa (pôvodného), ktoré sa 
posúvalo k plamencovému otvoru. 
 
Jednovalcový ležatý plynový motor zn. Škoda 
 
Používal sa ako agregát technologického zariadenia mlyna v obci Čerhov, 
okres Trebišov. Stabilné plynové motory, ktoré sa používali prevažne do 

konca štyridsiatych rokov 20. 
storočia, ojedinele aj po tomto 
období, patrili k pohonným agre-
gátom spaľovacích motorov. 
Motor pozostáva z vlastného te-
lesa valca, zapaľovacieho mecha-
nizmu, rozvodov plynu do valca, 
zotrvačníka a ďalších. 
 
Výrobca: Škoda Plzeň; Obdobie: 20. r.  20. stor. 

 
K motoru nie je pripojený generátor, ale niektoré časti od generátora, ako 
prívodné potrubie plynu, tvoria súčasť daného motora. 
 
Parný turbogenerátor  
 
Turbogenerátor bol prevádzkovaný v cukrovare Sládkovičovo ako podniková 
energocentrála, pozostáva z parnej turbíny a generátora. Cukrovar  
v Diószegu (Sládkovičovo) založili členovia Kuffnerovskej a Guttmanovskej 
dynastie v roku 1867. Cukrovar patril medzi najväčšie a najmodernejšie  
v Uhorsku i v ČSR (v roku 1930 bol výškou výroby na 3. mieste v republike). 
Kým pri vzniku disponoval parnými strojmi s výkonom okolo 43,89 kW,  
v roku 1914 až 1548,54 kW. Sládkovičovský cukrovar bol najdlhšie konti-
nuálne fungujúcim cukrovarom v celej Strednej Európe. Po roku 1989 a nás-
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lednom rozdelení ČSFR v roku 1993 došlo k jeho sprivatizovaniu, no aj k jeho 
úpadku. V súčasnosti z neho zostala zachovaná historická budova, využívaná 
na nevýrobné účely. Múzeum turbogenerátor nadobudlo v roku 2002.  
 

 
Parná turbína: Curtisova dvojitá turbína; Výrobca: Prvá brněnská strojírna, 1935 

Výkon: 800 kW, 3 000 ot/min, prehriata para 240 – 360 0C, 24 ata 
Generátor: trojfázový alternátor, typ GT 807, budič typ LTD 17; Výrobca: ASEA Västeras, Švédsko,1935 

Výkon generátora: 830 kVA, generátorové napätie 400V, 1270 A, 50 Hz, 3000 ot/min  

 
Jednoduchá mlynská stolica 
 

Jednoduchá mlynská valcová stolica 
vyrobená košickou firmou Poledniak na 
začiatku 20. stor. bola určená na mletie 
obilnín v menších prevádzkach. Patrila 
k nosným výrobkom košickej firmy. 
Mlynská stolica je tvorená liatinovým 
rámom, ktorého základňa ma tvar 
štvoruholníka o rozmeroch 80 x 85 cm, 
dreveným telom a násypníkom s vibru-
júcim mechanizmom s podávacím val-
com. Na liatinovom ráme je umiestne-
ná prevodovka spojená s proti bežnými 
mlecími valcami, poháňanými plochou 
remenicou o priemere 46 cm. Drevené 
telo je vyrobené z dubového dreva, 
s orámovanými dvierkami. Násypník je 

vyrobený z dreva, v ňom je ukotvený vibrujúci a dávkovací mechanizmus.  
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Na násypníku v prednej čelovej časti je liatinová ozdoba s logom výrobcu. 
Súčasťou stroja je aj autentický plochý, kožený hnací remeň a gumovo- 
-textilný hnací remeň novšej výroby. 
 
Železničný vozeň 
 
Vozeň typu G, inštalovaný v areáli STM-Múzea letectva v Košiciach, pôvodne 
dvojnápravový nákladný vozeň krytý. Ide sa o typový rad vyrábaný od roku 
1900 ako prechod od drevenej konštrukcie rámu ku kovovej, r. výroby 1918.  

 
 
Vagón je dvojnápravový, krytý, označovaný ako typ G, neskôr ako typ Z. 
Podľa označenia na ložisku predpokladáme, že bol vyrobený v Rakúsku. 
Pôvodne slúžil ako nákladný vozeň, neskôr bol prerobený na dielenský voz. 
Obvodové steny sú drevené, farba hnedočervená, nápis bielej farby ČSD  
a číslo 82 509. Na bočných stranách sú okenné otvory.  
 
Uvedené agregáty boli zachránené pred likvidáciou (zošrotovaním) a do STM 
boli presunuté z pôvodných technologických objektov ‒ píla, mlyn, liehovar, 
bez nadväzujúcich technológií. Všetky zariadenia boli koncipované a pôvod-
ne situované v interiéroch, prevažne strojovniach, strojných dielňach, zasta-
vaných objektoch atď.), kde boli chránené voči nepriaznivým vplyvom, či už 
počasia, alebo živočíchov.  
V súčasnosti sú uvedené stroje exponované v exteriéri a sú vystavené 
viacerým, pre nich neprirodzeným vplyvom, ktoré majú za následok ich 
poškodzovanie. Medzi najhlavnejšie  patria: 
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‒ Biologické vplyvy 

Vtáčí trus, hniezdenie vtákov a hmyzu v dutinách strojov, mach  
a iné rastliny, atď. 

‒ Poveternostné vplyvy 
Zmena teplôt, prašnosť, zrážky (voda, sneh), námraza, ľad, atď. 

‒ Konštrukčné riešenie  
Konštrukčné riešenie zmieňovaných exponátov zohľadňovalo ich 
umiestnenie, a tým pádom sa na týchto strojoch vo veľkej miere 
objavujú rôzne priehlbiny, otvory , mazacie vaničky a priestory kde sa 
zhromažďuje voda, ktorá vplyvom teplôt zamsza a mení svoj objem, čo 
má za následok vznik puklín, prasklín a deformácií súčiastok strojných 
zariadení. Použité  konštrukčné materiály a pôvodná realizácia 
povrchovej úpravy. 
 

 
 

Prasklina liatinového exponátu  
zapríčinená poveternostnými vplyvmi 

 
 

 

 
 
 
 
Konštrukčné riešenie stroja  
nevhodné do exteriéru 
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Ochrana pred spomínanými vplyvmi je veľmi náročná. Ani pravidelná 
a finančne veľmi náročná údržba nedokáže ochrániť exponáty pred spomí-
nanými vplyvmi. Stroje a zariadenia, ako sme spomenuli, boli určené do 
interiérov, dennodenne boli používané a tým pádom aj ošetrované. Počas 
chodu boli chránené mazacími látkami (olej mazací tuk, terpentín...)  
Exponáty sa nachádzajú v priestoroch STM v strede mesta, kde nie je celkom 
možné odstrániť biologické vplyvy (napr. holuby....). Ochrana exponátov 
pred vtákmi (siete na otvoroch, zaslepenie dutín strojov...) má za následok 
narušenie celkového vzhľadu exponátu a často aj jeho autentickosti. 
 
Aj napriek veľmi dôkladnej reštaurátorskej práci je nemožné zabrániť degra-
dácii povrchu exponátov zapríčinenej koróziou. 
 

 
 

 

  
Príklady vzniknutej korózie  exponátov na nádvorí STM 

 

Koróziou nazývame samovoľné, postupné rozrušenie kovov alebo neko-
vových organických alebo anorganických materiálov vplyvom chemickej, 
elektrochemickej či biochemickej reakcie s okolitým prostredím. Pri týchto 
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reakciách sa rozrušuje povrch kovov a mení sa na zlúčeniny s nežiadúcimi 
vlastnosťami. Zvyčajne dochádza ku korózii preto, že na kovovom povrchu 
vystavenom účinkom poveternostných podmienok dochádza k chemickým 
reakciám s látkami obsiahnutými vo vzduchu. Kovy sa menia najmä pôso-
bením vzdušného kyslíka, vodných pár a iných prvkov. 
Najobyčajnejšou formou korózie je hrdzavenie železa. Železo zreaguje s kys-
líkom a vodou a na jeho povrchu sa vytvorí červenohnedá vrstva hrdze. 
Hrdzavenie dokáže vážne oslabiť železné konštrukcie, stroje atď.  
 

 
Hrdzavenie mostovej konštrukcie železného mosta 

 
Najjednoduchšou metódou boja proti korózii je potiahnuť základný 
materiál povlakom odolným voči korózii. Najčastejšie používaný je olej, ten 
však slúži iba ako dočasný povlak, lebo sa ľahko odstraňuje. Dlhodobejšiu 
ochranu poskytne mazací tuk, ktorý sa však po čase znečistí prachom. 
Vynikajúcu ochranu poskytne aj farba, ale pokiaľ sa poškodí náter, k poško-
deným miestam môže preniknúť kyslík a vlhkosť a začne sa korózia, ktorá 
môže preniknúť aj pod neporušený náter a spôsobí ešte oveľa väčšie škody. 
V dnešnej dobe sa vyrábajú aj také farby, ktoré možno nanášať na hrdzavé 
železné predmety. Farba tak chemicky zreaguje s hrdzou.  
 
V súčasnosti aj napriek veľkému konzervátorskému  úsiliu vynaloženému na 
ochranu opísaných exponátov obnovou povrchu (brusivá, náterové hmoty  
a mazadlá) sa hrdzavenie neustále vyskytuje. To je zapríčinené nevhodným 
prostredím. Zabezpečiť adekvátne podmienky inštalácie špecifických expo-
nátov v dnešnej neľahkej dobe je finančne veľmi náročné. Ideálnym riešením 
by bola inštalácia exponátov do budov alebo prístreškov, ktoré by pripo-
mínali ich pôvodné umiestnenie. 
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Jedno z riešení inštalácie „veľkých strojov“ 
 

 
 

 

  
Expozícia strojárstva –Technické múzeum v Brne 

 

 
Prístrešok pre stroje v dobovom štýle – súkromný zberateľ 
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Väčšina exponátov je trvalo umiestnená na špeciálnych, často betónových 
podstavcoch a manipulácia s nimi si vyžaduje špeciálne prostriedky a väčší 
počet osôb pri manipulácii (žeriavy, vysokozdvižné vozíky, popruhy laná...). 
Stroje a zariadenia, ktoré nie sú trvalo pripevnené k podstavcom a sú rozme-
rovo menšie (nie však hmotnostne) si podobne vyžadujú prostriedky na 
manipuláciu s nimi, no je možné ich umiestniť ako napr. "dekoráciu 
či upútavku" v budovách múzea (príklad mlynská stolica, momentálne 
umiestnená vo vstupnom koridore v sídle STM v Košiciach). 
 
Našou povinnosťou a snahou je, aj napriek všetkým spomínaným problé-
mom, zabezpečiť čo najlepší stav a funkčnosť všetkých exponátov vypove-
dajúcich o technickej vyspelosti našich predkov a priniesť kúsok histórie do 
dnešnej pretechnizovanej doby. 
 
Fotografie: 
Archív STM 
 
Informačné zdroje: 
Kol.: Konzervování a restaurování kovů. Ochrana ptedmětů kulturního dědictví z kovů a jejich 
slitin. Technické muzeum v Brně, 2011. ISBN 978-80-86413-70-9. 
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Polygrafia vo fonde Slovenského technického múzea 
z pohľadu ochrany zbierok 

Viera Tillová, Slovenské technické múzeum 
 

Charakteristika zbierky polygrafickej techniky v zbierkovom fonde Slovenského technického 
múzea, jej história a postupné odborné ošetrenie predchádzajúce prezentačným aktivitám  

a digitalizácii zbierok.  

 
Zbierka „Polygrafia“ v rámci zbierkového fondu Slovenského technického 
múzea (STM) existuje prakticky od konštituovania múzea v roku 1947. 
Pôvodne bola začlenená do odboru strojárstva, ktorého zbierky sa tematicky 
členili na:  

‒ všeobecné strojárstvo,  
‒ letecká a prístrojová technika,  
‒ energetické stroje, 
‒ kancelárske stroje,  
‒ textilné stroje,  
‒ polygrafia.   

Môžeme konštatovať, že zbierka „Polygrafia“ patrí k najstarším (existuje od 
založenia TM), najmenším (čo sa týka počtu zbierok), no zároveň najväčším 
(čo sa týka rozmerov a hmotnosti zbierkových predmetov). 
Najdynamickejšie sa rozvíjajúcim „pododborom“  v rámci referátu strojár-
stva bola časť všeobecné strojárstvo a časť letectvo. Preto vzniklo Múzeum 
letectva, ktorého prvá etapa bola sprístupnená v auguste 2002 a následne 2. 
etapa v októbri 2003. Problematikou tlačiarenskej techniky sme sa zaoberali 
len okrajovo, preto oblasť polygrafie v zbierkovom fonde nemáme zastú-
penú v takom počte ako ostatné odvetvia. Táto zbierka v podstate zachytáva 
technologickú postupnosť tlačiarenskej výroby: sádzacie stroje (na sádzanie 
textu), tlačiarenské lisy (na tlač vysádzaných textov), ďalej perforovacie, 
rezacie, zošívacie stroje, kameňotlačiarenský lis a bronzovací stroj.  Tieto sa 
používali prevažne v menších kníhviazačských dielňach a zodpovedajú 
obdobiu a úrovni polygrafickej techniky prvej polovice 20. storočia. Prevažná 
časť zbierkových predmetov dokumentujúcich vývoj tlačiarenskej techniky 
bola do múzea získaná prevodom alebo kúpou z tlačiarenských závodov, a to 
zväčša z Bratislavy a Košíc. Boli to stroje a zariadenia, ktoré sa v rokoch 1948 
– 1952 v dôsledku svojej zastaranosti vyraďovali a nahrádzali sa novou 
modernejšou technikou. Časť strojov bola získaná i od súkromných osôb 
z menších kníhviazačských dielní.  
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Zbierkové predmety boli uložené v depozitároch, ktoré nevyhovovali svojimi 
klimatickými podmienkami a konzervované boli iba svojpomocne. Tento stav 
pretrvával niekoľko desaťročí. Z celkového počtu 32 ev. jednotiek bolo 
v dobrom stave len niekoľko: 
 
Po 9/3564 ‒ Kameňotlačiarenský lis, používaný v tlačiarenských závodoch 
na zhotovovanie obrazov kameňotlačou (litografiou). Touto technológiou 
bolo možné z jednej kresby vyhotoviť až 1000 kusov kvalitnej reprodukcie. 
Stroj je signovaný Wörner J. és Társa, Budapest, vyrobený bol približne  
v rokoch 1910 – 1915. Patrí medzi najzachovalejšie zbierkové predmety, čo 
je spôsobené tým, že samotný princíp kameňotlače je jednoduchý a tým 

i strojové zariadenie je málo 
komplikované a má menší 
počet funkčných častí. Tieto 
sú navyše masívnejšie a pev-
nejšie, takže aj ich opotre-
benie je menšie ako u iných 
tlačiarenských lisov. Tento 
stroj sa používal v Tlačiaren-
ských závodoch Pravda v Ko-
šiciach do roku 1952. 
Vzhľadom na to, že stroj je 
v dobrom technickom stave 
bol zapožičaný na Katedru 
výtvarnej výchovy Fakulty 
humanitných a prírodných 
vied Prešovskej univerzity, 
kde sa využíval v rokoch 
1988 ‒ 2007 na výučbu (de-
monštráciu techniky kame-
ňotlače) a realizáciu diplo-
mových, bakalárskych a roč-
níkových prác. 
 
 
 

Kameňotlačiarenský lis, signovaný Wörner J. és Társa,  
                  Budapest, rok 1910 - 1915  
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Po 25/12685 ‒ Model Gutenbergovho kníhtla-
čiarenského lisu, zobrazuje pôvodný tlačiarenský 
lis Johanna Gutenberga, ktorý prvú tlačenú knihu 
– Bibliu vytlačil v roku  1465 na 1280 stranách.  
 
 
 

Model Gutenbergovho kníhtlačiarenského lisu,  
signované Nachbildung der Gutenbergpresse Mainz ,  

Gutenberg Jahr, 1968   
 
 
Medzi zbierkovými predmetmi tohto odboru sa nachádzajú aj kresby tušom 
Po 15/3607 až Po 20/3612, znázorňujúce zariadenia dobových tlačiarní 
a postupy tlače a kníhtlače, ktoré zodpovedajú obdobiu druhej polovice 16. 
storočia až po 17. storočie. Autorkou kresieb je výtvarníčka Herta 
Ondrušová‒Viktorinová z Košíc. Všetky kresby sú jednotného rozmeru 720 x 
970 mm. Na kresbách sú znázornené napríklad interiér dobovej tlačiarenskej 
dielne s tlačiarenským lisom a s označením roka 1520, pohľad do tlačiaren-
skej dielne sadzačov a farbiarov matríc s označením roka 1568, ďalej kresba 
lisu levočského kníhtlačiara Brewera z roku 1668 a ďalšie perokresby kníhtla-
čiarenského lisu Badia Jodoca z roku 1607, odlievača písmen z roku 1568 
a kníhviazačskej dielne zo 16. storočia.  
 
„Neutešený“ stav zbierkových predmetov z opisovanej zbierky, pretrvávajúci 
niekoľko desaťročí sa zmenil v roku 2007, kedy bola realizovaná štatutárna 
výstava Johannes Gutenberg – zakladateľ kníhtlačiarenského umenia  
a staršie tlače vo fondoch STM. Samotnej výstave predchádzalo vytipovanie 
a reštaurovanie zbierkových predmetov. Prostredníctvom reštaurátorov  
STM bola zreštaurovaná podstatná časť zbierky. Výstava mala premiéru vo 
výstavných priestoroch Slovenského technického múzea 5. decembra 2007. 
Následne bola reprízovaná v roku 2009 v Múzeu dopravy v Bratislave a NKP 
Solivar v Prešove. Prekážkou realizácie tejto výstavy v iných múzeách, bola 
obrovská hmotnosť exponátov, náročnosť manipulácie a prepravy. Z uve-
deného dôvodu boli veľkorozmerné zbierkové predmety vo Vlastivednom 
múzeu v Trebišove, v kaštieli Betliar a Múzejnom banícko-energetickom 
centre v Spišskej Novej Vsi prezentované už len vo forme veľkoplošných 
fotoreprodukcií na baneroch. 
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Zábery z prezentácie výstavy "Johannes Gutenberg – zakladateľ kníhtlačiarenského umenia  

a staršie tlače vo fondoch STM" v Košiciach, december 2007 
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Po 1/1692 ‒ Sádzací stroj zn. Typograph, signovaný No 144 Typograph 
Berlin z prelomu 19. a 20. storočia. Ide o sádzací stroj, ktorý do plynulého 
techno-logického postupu spojil sádzanie, odlievanie a rozmetávanie matríc. 
Stroje tejto značky patrili vo svojom období k spoľahlivým sádzacím strojom, 
ktoré sa používali hlavne na novinovú a časopiseckú sadzbu.  
 

  
Sádzací zn. TYPOGRAPH pred a po reštaurovaní 

 
Po 3/1694 ‒ Perforovací stroj bez bližšieho označenia sa používal v polygra-
fickom priemysle na perforovanie papiera. 
 

  
Perforovací stroj pred a po reštaurovaní 
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Po 4/1695 ‒ Zošívací stroj Preusse GmbH Maschinenfabrik Leipzig, vyrobený 
koncom 19., resp. začiatkom 20. storočia sa používal na chrbtové, drôtené 
zošívanie tlačených materiálov menších a stredných formátov.  
 

  
Zošívací stroj pred a po reštaurovaní 

 
Po 11/3566 ‒ Perforovací stroj zn. Brehmer, výrobca Gebrüder Brehmer, 
Maschinenfabrik, Leipzig-Plagwitz, okolo roku 1920. Používal sa na perfo-
rovanie papiera. 
 

  
Perforovací stroj Brehmer pred a po reštaurovaní 
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Po 24/6757 ‒ Kníhtlačiarenský skrutkový lis 
Po 26/12835 ‒  Kníhtlačiarenský lis  
Lisy neznámeho výrobcu z prelomu 19. a 20. storočia, používané v tlačiaren-
skej technike na ručné usporiadanie a úpravu tlačených listov. 
 

  
 

 
 

Kníhtlačiarenské lisy pred a po reštaurovaní 
 

Po 27/12000 ‒ Kníhtlačiarenský lis s rezačkou, používaný v tlačiarenskej 
technike na ručnú úpravu a  orezávanie tlačených listov 
 

  
Kníhtlačiarenský lis s rezačkou pred a po reštaurovaní 
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Po 28/62/1996 ‒ Tlačiarenský lis, signovaný Magyar kir. Gépészeti Köz. 
Ipariskola Kassán, výrobok prvej priemyselnej školy strojníckej v Uhorsku, 
založenej v roku 1872 v Košiciach, vyrobený pravdepodobne v roku 1905 ‒ 
1910. 
 

 
 

 
 
 

Tlačiarenský lis v priebehu reštaurovania 

 
 
Každý zbierkový predmet, na ktorom sa vykonáva odborné ošetrenie v kon-
zervátorských a reštaurátorských dielňach, musí mať spracovaný tzv. „Návrh 
na odborné ošetrenie“, ktorý slúži zároveň ako záznam o dočasnom pre-
miestnení za účelom odborného ošetrenia. Tento návrh spracováva kurátor 
zbierky v spolupráci s konzervátorom a je na ňom uvedený aktuálny stav 
zbierkového predmetu, ako aj návrh a spôsob odborného ošetrenia. Zároveň 
o každom odbornom ošetrení vedie zamestnanec konzervátorskej a reštau-
rátorskej dielne evidenciu, formou písomného záznamu. 
 
Po viacročných prípravách na národný projekt Digitálne múzeum, došlo 
k samotnej digitalizácii (snímaniu) zbierkových predmetov. V STM prebiehala 
digitalizácia v termíne od októbra 2014 do júna 2015. Vizualizácii zbierok 
samozrejme predchádzalo reštaurovanie ďalšej časti vytipovaných zbierko-
vých predmetov zo zbierky Polygrafia. 
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Nálezový stav Stav po reštaurovaní v roku 2014 

Odlievací stroj zn. Küstermann&Co. na ručné odlievanie písmen, neznámy výrobca, 1900 ‒ 1905 

 

 

  

Bronzovací stroj Löco Maschinenfabrik Paul Teschen Leipzig, 1925 pred a po reštaurovaní 
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Nálezový stav Stav pred reštaurovaním  Stav po reštaurovaní 

Tlačiarenský lis na konečné operácie pri tlači obalov 

 
Tlačiarenský lis používaný na konečné operácie pri tlačení obalov kníh do 
rozmerov 300 x 400 mm. Má osobitné plynové vyhrievacie zariadenie 
inštalované v hornej tlakovej doske. Výrobca neznámy, pravdepodobne 
v Nemecku, 1925 ‒ 1930. 
 
V budúcnosti nás čaká ešte reštaurovanie 3 veľkorozmerných „obrov“. Tým 
sa ukončí reštaurovanie zbierkových predmetov zo zbierky Polygrafia.  
 

 
Tlačiarenský rýchlolis (nálezový stav), ktorý čaká na reštaurovanie 



88 
 

 
STM má už niekoľko rokov spracovaný projekt na vybudovanie Veľkoploš-
ného depozitára s adekvátnou monitorovacou, prístrojovou a manipulačnou 
technikou, ako aj úložným mobiliárom. Realizáciou tohto projektu by sme 
získali adekvátne priestory na trvalé uloženie veľkorozmerných zbierkových 
predmetov, čo by umožnilo aj celkovú optimalizáciu odborného uloženia 
zbierok. 
 
Fotografie: 
Archív STM 
Bartolomej Cisár 
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Odborná ochrana overená praxou, materiálová skupina kovov 
v zbierkach technického charakteru 

Monika Jahodová, Slovenské technické múzeum Košice 
 

Súčasné trendy a postupy v oblasti ochrany zbierkových predmetov. Povrchové úpravy predmetov  
zo železných kovov, príprava pred ošetrením a náterové systémy... otázky zachovania autenticity, originality  

a pôvodných funkcií predmetov. 

 
Každý kurátor ‒ zberateľ sa snaží získať exempláre v čo najdokonalejšom 
stave. Existuje veľké množstvo predmetov, ktoré môžeme obdivovať pre ich 
vizuálnu krásu, remeselné majstrovstvo, historickú hodnotu alebo jednodu-
cho pre ich originalitu.  
 

  
Pohľad do expozícií Umelecké kováčstvo a Umelecké a úžitkové predmety z kovov  

v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach 

 
Keď sa rozhodneme vložiť zbierkové predmety do rúk profesionálneho 
reštaurátora, vždy si dokonale vyjasníme, čo od neho požadujeme. Zo strany 
reštaurátora očakávame detailné vysvetlenie, čo má v úmysle s naším 
zbierkovým predmetom urobiť, aby sme spoločne dospeli k určeniu miery 
reštaurovania. Niektorí reštaurátori radi vracajú predmet do pôvodného 
stavu, zatiaľ čo iní dávajú prednosť zachovania toho, čo zostalo a nesnažia sa 
zakryť jazvy získané v priebehu existencie predmetu. Spoločným dialógom 
musíme dospieť k dohode, v akom rozsahu a akým spôsobom bude 
prevedený zásah na zbierkovom predmete... 
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Albumy s fotografiami inžinierov pôsobiacich v štátnych službách v Uhorsku  (r. 1883) pred a po reštaurovaní 

 
Existuje veľa prác, ktoré môže aj neskúsený reštaurátor zvládnuť bez rizika 
poškodia predmetu. Každý konzervátor, reštaurátor, správca zbierky či laik si 
musí vždy pred každým zásahom do pamiatky uvedomiť riziká spojené s jeho 
činnosťou. Bez predchádzajúceho obsiahleho prieskumu  (analýzy pôvod-
ného vzhľadu, zloženia materiálu, povrchových úprav atď.) a bez praktickej 
skúsenosti s reštaurovaním v danom odbore,  nie je možné zachovať auten-
tickosť, originalitu predmetu a obnoviť jeho pôvodný charakter, krásu 
a funkčnosť. 
 
Reštaurovanie a konzervovanie ZP z kovov a ich zliatin 
 
Hlavný cieľ? Zabránenie degradácie materiálu. 
Veľké množstvo dekoratívnych, umeleckých a úžitkových predmetov je vyrá-
baných z kovov. Táto materiálová skupina si vyžaduje  špeciálne druhy 
ochrany a ošetrenia. Záleží na tom, o aký druh kovu ide. Druh kovu môžeme 
určiť väčšinou podľa farby, váhy alebo chemického rozboru vzorky (konkrét-
ne pri zliatinách, ktoré je ťažko identifikovať na prvý pohľad). 
 
Materiálová skupina kovov v zbierkach technického charakteru 

V múzeách sú v najväčšom počte zastúpené zbierkové predmety vyrobené  
z týchto kovov a ich zliatin: 
Meď  – vyleštená má červenohnedú farbu časom zachádza do hnedastých 

farieb. Keď nie je udržiavaná, vytvárajú sa na nej svetlozelené 
plochy medenky.  Reštaurovanie ZP z medi a jej  zliatin delíme do 
dvoch skupín. V prvom prípade má byť zachovaná pôvodná vrstva, 
tzv. patina, ktorá obsahuje množstvo informácií o histórii (vzniku, 
pôvodu), podmienkach uloženia predmetu a tvorí neoddeliteľnú 
súčasť jeho autenticity (archeologické nálezy). V druhom prípade 
ide o kompletné odstránenie koróznych produktov – chemické 
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čistenie. Pri odstraňovaní nečistôt sa najviac preferujú metódy 
mechanického čistenia, ktoré sa dajú aplikovať lokálne – brúsenie, 
mikro-tryskanie, ultrazvukovým skalpelom. Predmety je nutné pred 
konzerváciou poriadne vysušiť (pri teplote okolo 100°C). 

 Na záver preleštiť mäkkou látkou s leštenkou na kovy, nalakovať 
transparentným lakom, voskom alebo olejom (povrchová úprava – 
ochrana ZP). 

 

  
Predmety z medi s patinou 

 
Bronz  ‒  zliatina medi a cínu, ktorá časom naberá tmavohnedú farbu. Je to 

ideálna zliatina na odlievanie a preto sa často používa pri odlievaní 
sôch. Bronz časom dostáva atraktívnu patinu, ktorá by sa mala 
zachovať. Na čistenie nie je vhodné používať brúsne prostriedky ani 
leštenky na kov. Najvhodnejšie je predmety umyť teplou vodou 
a potom ich dôkladne vysušiť. Predmety vystavené v exteriéri, je 
dobre ochrániť povlakom voskovej leštenky.  

 
Mosadz – zliatina medi a zinku sfarbená do žlta, časom sa sfarbuje do hneda 

až zeleno-čierna. Mosadz je viac obdivovaná vo vyleštenom stave 
ako s patinou. Čistí a leští sa ako meď. Vyleštenú mosadz je potreb-
né chrániť lakovaním.  

 

  

 
 
 
 
Predmety z mosadze  
 
Zľava: predmet neleštený  
a  predmet po ošetrení 
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Cín  – strieborného vzhľadu (známy cínový riad zo stredoveku), často sa 

používal ako netoxický povlak na kuchynské riady, taktiež k ochrane 
ocele pred hrdzou. Tento druh kovu poznáme pri výrobe „cínových 
vojačikov“ (anglický cín – zliatina cínu s prídavkom olova, medi, 
antimónu a bizmutu, sivej farby, používal sa k výrobe úžitkových 
predmetov). Zliatiny cínu sú pomerne mäkké a ich povrch môže byť 
preto ľahko poškrabaný a deformovaný. Na cínových predmetoch 
sa po čase vytvorí sivá patina, ktorú nie je nutné ďalším leštením 
odstraňovať.  Niektorí zberatelia túto patinu považujú za atraktívnu, 
niektorí cín leštia. Silnú koróziu odstránime ponorením predmetu 
do parafínu na niekoľko dní, vytrieme denaturovaným liehom a po-
tom teplou mydlovou vodou a vysušíme. V prípade odstraňovania 
hrubých nečistôt a koróznych splodín z povrchu  je dobré využiť 
kombináciu mechanických (skalpelmi, sklenenými vláknami, mikro-
tryskaním...) a chemických metód. 

  
Cínový riad. Zdroj: www.historickyriad.sk Cínový vojačik. Zdroj: www.aukro.cz 

 
Olovo – nové má striebornú farbu, časom oxiduje na sivo až tmavosivo. 

Oxidácia nevyžaduje ošetrenie. Malé škvrny sa odstraňujú roztokom 
nanášaným naolejovanou handričkou s následným umytím dena-
turovaným liehom. Olovené predmety nie sú veľmi bežné. Najzná-
mejšími, podobne ako pri cíne, sú liate figúrky „cínových vojačikov“. 

  
Pri reštaurovaní a konzervovaní zbierkových predmetov z cínu, olova a ich 
zliatin treba dávať pozor, sú pomerne mäkké a ich povrch môže byť ľahko 
poškrabaný a deformovaný.  
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Železo a jeho zliatiny ‒  pred začatím ošetrenia železného predmetu musí 
byť posúdený jeho stav (predmet má alebo nemá zachované jadro), 
rozsah a charakter vrstvy korózie. Ak je predmet natretý farbou, 
odstránime starý náter, predmet odmastíme, chemicky očistíme. 
Koróziu z predmetov odstránime mechanickým spôsobom (pomo-
cou oceľových kief, jemných oceľových vát...) alebo chemickým 
spôsobom (napr. pomocou roztoku kyseliny fosforečnej). Dosť často 
sa na odstránenie hrdze využíva pieskovanie – u väčších predmetov 
vo voľnom priestore, u menších laboratórne pieskovanie v uzavre-
tom priestore. Po odstránení hrdze musíme celý povrch prekryť, tak 
aby bolo zabránené prístupu vlhkosti. Na konzerváciu železných 
predmetov sa používa prípravok, ktorý obsahuje okrem tanínu 
i kyselinu fosforečnú a zlúčeniny inhibujúce (spomaľujúce) koróziu. 
Kované predmety vyzerajú lepšie natreté špeciálnou čiernou 
náterovou hmotou ‒ farbou. Záverečná fáza je prevádzaná rôznymi 
konzervačnými prostriedkami, konkrétne transparentnými lakmi, 
voskami a pre krátkodobú ochranu sa používajú aj konzervačné 
oleje.  

 

  
Kované železné dvere (17. ‒ 18. stor.) pred a po reštaurovaní 
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Starostlivosť o vzácne kovy  ‒  základné ošetrenie 
 
Zlato   ‒ na rozdiel od iných kovov zlato netmavne, môžeme ho čistiť 

mäkkou handričkou. Chcete odstrániť mastné usadeniny v ryhe, zo 
štrbín alebo v článkoch reťazí, ponorte ich na niekoľko minút do 
zlatníckeho čistidla. Keď je šperk ozdobený vzácnymi kameňmi, 
nepoužívajte čistidlá, pretože by sa mohli poškodiť. Použite na 
nečistoty mäkká kefka. Iný spôsob je umyť zlato v teplej mydlovej 
vode, kefkou napr. na zuby odstrániť nečistoty a preleštiť mäkkou 
handričkou. Na pozlátené predmety treba byť obzvlášť opatrný, 
ľahko sa ošúchajú.  

 
Striebro ‒ získava na kráse stálym čistením a používaním, získava pri tom 

jemnú patinu s modrým nádychom. Striebro, ponechané na vzdu-
chu sčernie, to môžeme odstrániť ponorením do zlatníckeho čistidla 
alebo jemným trením. Strieborné predmety by sa mali umyť po 
každom použití. Ak sa predmety používajú len občas a slúžia skôr 
na dekoráciu, odporúča sa raz za čas umyť ich v horúcej mydlovej 
vode a ihneď do sucha utrieť jemnou handričkou. Ak je predmet 
"zájdený", použijeme priemyselne vyrábaný leštiaci prípravok. 

  

 
 

 
 

Ukážka strieborných predmetov  
s patinou 

 
 
 Na zdobené striebro použijeme mäkkú kefku. Na záver ešte raz 

preleštíme handričkou alebo jelenicou. Pri manipulácii používame 
biele bavlnené rukavice ‒ tým sa zamedzí pôsobeniu kyselín z kože 
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rúk na čisté striebro. Na balenie a uloženie strieborných predmetov 
do depozitára používame hodvábny papier alebo špeciálnu impreg-
novanú tkaninu. Zabalené striebro vkladáme do polyetylénového 
vrecúška, čím zabránime prístupu vzduchu. Navyše môžeme k obalu 
pridať látkové vrecko so silikagélom, ktorý absorbuje vlhkosť 
a udržiava striebro lesklé. Podobne sa čistia aj predmety z alpaky 
(alpaka – zliatina niklu, medi a zinku známa aj pod názvom „nové 
striebro“). 

 
Metódy opráv zbierkových predmetov z kovov 
 
Skôr ako sa pustíme do opravy, je potrebné zhodnotiť, či si poškodený 
predmet vôbec vyžaduje opravu. Nevhodná oprava vyzerá niekedy horšie 
ako pôvodné poškodenie. Metódy, ktoré nahradzujú klasické remeselné 
technológie ako sú napr. nitovanie, zváranie... Vyklepanie poohýbaných 
predmetov – to všetko si vyžaduje isté zručnosti a bohaté skúsenosti, navyše 
pri neodbornom zásahu môže vzniknúť trhlina.  
 
Odstraňovanie poškrabania – jedným zo spôsobov je leštenie brúsnou 
leštenkou na kov alebo pastou z plavenej kriedy, denaturovaného liehu 
a parafínu, technickým lakovým benzínom. Na mäkké materiály, napr. 
striebro a cín, nepoužívame hrubé brúsne prostriedky. 
 
Lepenie – oprava lepením je vhodná pri materiáloch, ktoré nie je možné 
ohriať, pri opravách kovov s nízkym taviacim bodom (olovo, cín) alebo pri 
predmetoch s kombinovaným materiálovým zložením (alabaster, slonovina, 
drevo). Je nutné dbať na to, aby sa pri lepení nenarušila patina predmetu. 
Moderné lepidlá umožňujú zlepiť zlomené predmety predtým nezlepiteľné.  
 
Mäkké spájkovanie – používa sa na opravovanie namáhaných spojov 
(najľahšie sa spájkujú meď, mosadz, pri olove a cíne treba dávať pozor, aby 
nedošlo k roztaveniu). 
 
Tvrdé spájkovanie – má podstatne vyšší bod tavenia oproti mäkkým 
spájkam. Spoj je pevnejší. Nevýhoda – poškodenie patiny, tiež je potrebné 
z predmetu odstrániť všetky horľavé materiály. 
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Tmelenie – predmety s prirodzeným kovovým povrchom je potrebné 
vytmeliť (epoxidové lepidlo zmiešané s vhodným práškovým kovom), nechať 
zaschnúť a prebrúsiť. 
 
Dokumentácia reštaurovania 
 
Celý zásah o odbornom ošetrení predmetu, či už v rozsahu konzervovania 
alebo reštaurovania, musí sprevádzať kvalitná dokumentácia, ktorá zazna-
menáva stav predmetu pred zásahom, počas zásahu a po jeho dokončení, 
použité prostriedky a metódy ošetrenia: 

‒ správa o prieskume reštaurovaného diela s fotodokumentáciou, 
‒ fotodokumentácia stavu diela pred a po reštaurovaní i počas 

reštaurátorského procesu , 
‒ popis reštaurátorských zásahov, 
‒ zloženie a spôsob aplikácie použitých materiálov, 
‒ pokyny pre uloženie a ochranu reštaurovaného diela. 

 
Preventívna ochrana kovových zbierkových predmetov  
 
K zásadným podmienkam pasívnej ochrany zbierkových predmetov z kovov 
patrí najmä: 

a) stabilná klíma,  
b) v prostredí depozitára sledovanie polutantov, ktoré ovplyvňujú 

koróziu kovov,  
c) používanie pasivačných antikoróznych obalov, 
d) používanie sorbentov vlhkosti, 
e) vhodný mobiliár (nepoužívať drevotriesku, dubové drevo, nátery 

uvoľňujúce agresívne látky), 
f) zaistenie proti pádu, jednoduchá manipulácia, 
g) uloženie na pojazdné plošiny (ťažké a objemné kovové predmety), 
h) dostatočný úložný priestor (eliminácia dotyku dvoch kovov 

s odlišným elektrochemickým potenciálom), 
i) vhodná stratégia uloženia (v maximálnej možnej miere 

monomateriálová), 
j) práca v bavlnených rukaviciach. 
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V tabuľke sú uvedené rizikové faktory pre kovové ZP a základné prejavy ich 
poškodenia: 
 
Tabuľka rizikových faktorov pre zbierkové predmety z kovov 

Kov Rizikové faktory Poškodenie 
meď a jej zliatiny zvýšená vlhkosť, oxid siričitý, oxid uhličitý, 

ozón, chloridy, sírovodík, čpavok, organické 
kyseliny, ľudský pot 

korózia,  
tvorba neušľachtilej patiny 

železo zvýšená vlhkosť, oxid siričitý, sírany, 
chloridy, ľudský pot  

korózia 

cín zvýšená vlhkosť, organické kyseliny  
a aldehydy, ľudský pot, dlhodobo nízka 
teplota 

korózia, rozpad 
kryštalickej štruktúry 
(cínový mor) 

zinok, olovo zvýšená vlhkosť, oxid uhličitý, sírovodík, 
organické kyseliny a aldehydy, ľudský pot 

korózia 

rôzne kovy 
okrem zlata 

uskladnenie rôznych kovov pohromade vo 
vzájomnom kontakte 

elektrochemicky 
urýchlená korózia menej 
ušľachtilého kovu 

 
 
Fotografie: 
Archív STM 
 
Informačné zdroje: 
Jackson, A. - Day, D.: Starožitnosti, ošettování a opravy. Bratislava: Slovart, 1994. 
Kol.: Povrchové úpravy železných kovů. Technické muzeum v Brně, 2012. ISBN 80-86413-94-5. 
Kol.: Konzervování a restaurování kovů. Technické muzeum v Brně, 2011. ISBN 978-80-86413-
70-9. 
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Reštaurovanie nábytku z ohýbaného dreva 
Ing. Ladislav Klíma, Slovenské technické múzeum 

 
Príspevok ponúka stručné informácie o histórii výroby a reštaurovaní nábytku z ohýbaného 

dreva, poskytuje návody ako postupovať pri jeho opravách a reštaurovaní  
s využitím tradičných materiálov, nástrojov a postupov. 

 
Pre pochopenie konštrukčného princípu a technológie výroby ohýbaného 
nábytku je potrebné pripomenúť históriu a genézu firmy Thonet, ktorá ako 
prvá rozvinula postup hromadne vyrábaného nábytku, pri ktorom sa 
účinkom pary ohýbali bukové tyče do oblúkov. Bolo to v dobe, keď forma 
mnohých produktov z dreva bola ešte vytváraná remeselne. 
 
História firmy Thonet 
 
Michael Thonet (1796 ‒ 1871) bol vyučeným stolárom, vynálezcom 
a podnikateľom z Boppardu, ktorý spojil remeselnú zručnosť s novými prie-
myslovými možnosťami. Využil nové technické postupy výroby nábytku, 
ktoré vyústili k novým jednoduchým formám, nezastierajúcim priemyselný 
pôvod výroby, naopak učinili z neho princíp formovania.  
Po prvých pokusoch s ohýbaním 
zväzku dýh (boppardská stolička), 
dospel postupne k ohýbaniu masívu 
z narezaných tyčí. Stoličky vyrobené 
týmto spôsobom mali oproti 
tradičným „neobyčajné vlastnosti“. 
Thonetky boli jednoduché, cenovo 
prijateľné a účelné. Dali sa rozo-
berať a transportovať, čo bol jeden 
z dôvodov ich úspechu. Vyznačovali 
sa mimoriadne pevnou konštruk-
ciou, trvanlivosťou, ľahkosťou, mož-
nosťou vyhotovenia v akejkoľvek 
farbe a možnosťou výmeny jednotli-
vých dielcov. Tým spĺňali požiadavky 
na unifikáciu a typizáciu jednotli-
vých dielov.     
     

Thonetov reklamný plagát, 1859 
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Výrobná technológia ohýbania masívneho dreva popri tvarovej pevnosti 
priniesla aj nový nadčasový estetický výraz. Hotové výrobky sa leštili, 
olejovali, politúrovali alebo voskovali, čím sa znížila pórovitosť dreva. 
 
Výrobcovia nábytku z ohýbaného dreva na Slovensku 
 
V roku 1856 založili bratia Thonetovci svoju prvú továreň v Koryčanoch 
a následne rozšírili o závod v Bysttici pod Hostýnem. K dvom veľkým morav-
ským továrňam pribudla v roku 1865 filiálka vo Veľkých Uherciach na 
Slovensku. Po strate privilégia firmy Gebrüder Thonet v roku 1869 sa na 
území Slovenska etablovali viaceré  továrne. Ako príklad možno uviesť firmu 
Harnisch a spol. v Banskej Bystrici a od roku 1882 aj jej filiálku v Kremnici, 
firmu Josias Eissler & Sőhne  v Košiciach a továreň Karl Swobodas Nachfolger 
vo Zvolene. Všetky továrne spolu zamestnávali do 2 000 robotníkov. Až 
neskôr v roku 1886 vznikla továreň s 300 robotníkmi v Turčianskom sv. 
Martine, ktorú založil a vlastnil Ladislav Dobrovits (1847 ‒ 1910).  
 

  
Titulný list katalógu a reklamný plagát Dielne na náradie v Turčianskom sv. Martine, 1896 

 
Technológia výroby ohýbaného nábytku  
 
Továrne na ohýbaný nábytok spravidla pozostávali z viacerých hlavných 
výrobných objektov. Továrenské budovy boli stavebne prepojené a tvorili ich 
nasledovné pracoviská: píla, rašpľovňa, ohybáreň, pletiareň, stolárska 
a zámočnícka dielňa, leštiareň a baliareň. Hnacou silou továrne bol parný 
stroj, ktorý prostredníctvom transmisie poháňal všetky stroje v továrni: 
sústruhy, kotúčové píly, gátre, pásové píly, frézy. Okrem toho sa para 
vznikajúca v kotle využívala na naparovanie dreva pred ohýbaním.  
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Výroba ohýbaného nábytku 

 
Technológiu výroby ohýbaného nábytku možno stručne popísať nasledovne: 
vhodné vyťažené bukové drevo sa dovážalo na nádvorie fabriky konskými 
vozmi. Odtiaľ sa dopravovalo na pílu (gáter), kde sa rezalo na hranolčeky, 
ktoré sa následne sústružili. Osústružené tyče putovali do rašpľovne, kde sa 
orašpľovali a vybrúsili. Takto opracované sa odovzdávali do ohýbarne, 
varením vo vode a neskôr naparovaním sa drevo v ohýbarni zmäkčovalo. Na 
zmäkčené drevo sa z vonkajšej strany ohybu pripevnila železná pásnica, 
ktorá zabraňovala natiahnutiu dreva na vonkajšej strane ohybu a teda aj 
praskaniu a vyštiepeniu sa. Takto pripravený kus dreva sa ručne ohýbal na 
liatinovom kopyte, na ktorom dielec musel minimálne 24 až 48 hodín 
schnúť. Ohnutý a vysušený element dreva sa finálne opracoval, namoril 
a nalakoval. Morené a lakované dielce sa prepravovali do „montovne,“ kde 
sa jednotlivé diely vrutmi a skrutkami spájali. Súčasťou výrobných priestorov 
bola aj baliareň a sklad polotovarov a expedícia.  
 
Reštaurovanie nábytku z ohýbaného dreva 
 
Starožitný nábytok, ku ktorému možno zaradiť aj nábytok z ohýbaného 
dreva vyžaduje čas od času určitú pozornosť. Je potrebné ošetriť škrabance, 
ryhy alebo opraviť výplet, resp. zložitejšie konštrukčné závady. Vo vše-
obecnosti existujú dve hlavné línie reštaurovania nábytku ‒ reštaurovanie 
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a konzervovanie. Reštaurovanie kusov nábytku znamená plne ho renovovať 
do pôvodného stavu, pričom konzervovanie znamená navrátenie nábytku do 
prevádzkyschopného stavu. Existujú dobré dôvody pre oba tieto prístupy, 
ale v podstate oba majú spoločný cieľ, vrátiť kusu nábytku z ohýbaného 
dreva život. Niektoré techniky reštaurovania sú nenáročné a zahsňajú 
jednoduché, opätovné zlepenie uvoľnených spojov, zlomených nôh a ope-
radiel, prípadne opravu opotrebovaných  sedákov a opierok chrbta. 

 
Príklad reštaurovania prasknutej časti opierky chrbta stoličky 

 
Lepidlá 
 
V súčasnosti trh ponúka viacero druhov lepidiel, medzi tri hlavné typy 
lepidiel patria: kožný alebo kostný glej, polyvinylacetátové lepidlá a močo-
vinovo-formaldehydové živičné lepidlá. Každé z nich má vymedzené 
použitie. Pri reštaurovaní historického nábytku, ku ktorému nesporne patrí 
aj nábytok z ohýbaného dreva je ideálny kostný glej, pretože dáva spojom 
určitú pružnosť. Pomocou horúcej vody, prípadne pary a liehu je možné spoj 
demontovať, resp. starý glej odstrániť. Kostný glej po vychladnutí drží 



102 
 

zlepené časti. K nevýhodám gleju patrí citlivosť na vysoké a nízke teploty 
a to, že prudký úder na spoj môže spôsobiť jeho povolenie. I napriek 
uvedeným nedostatkom sa však žiadna seriózna reštaurátorská dielňa bez 
klasického gleja nezaobíde.  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Stav pred  
a po reštaurovaní 

 

 
Pedigový výplet 
 
Metóda používaná u stoličiek je známa ako výplet s otvormi a predstavuje 
techniku spletania dlhých pedigových prúžkov, z ktorých vznikne pevný 
a pružný povrch sedáku, resp. opierky chrbta. U nábytku z ohýbaného dreva 
sa na sedák, resp. opierky chrbta používal ako najbežnejší vzor tradičný šesť 
stranný výplet. Pedig je v skutočnosti ratan, ktorý rastia v tropických 
oblastiach Ďalekého východu. Pedig sa získava tak, že z povrchu ratanu sú 
odrezané pruhy o rôznej šírke, ktorá je klasifikovaná stupnicou 0 – 6.  
 

   
Demontáž stoličky Zreštaurované časti stoličky Lepenie poškodených častí 

 
Pracovný postup kladie veľké nároky na trpezlivosť a dôslednosť. Skôr ako 
dôjde k jeho náhrade je potrebné odstrániť starý pedig, vrátane kolíkov. 
Postup a jednotlivé kroky šesťhranného výpletu uvádza odborná literatúra, 
vrátane požadovaného náradia. 
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Povrchová úprava 
 
Od počiatku výroby dreveného nábytku sa drevo konzervovalo. Od 19. 
storočia sa používala nová technika, ktorej výsledkom bola šelaková politúra. 
Tá je vyrobená z živicových výmeškov červa lakového, ktorá rozpustená 
v liehu sa nanášala tampónom. Politúra uzavrela póry dreva, pomáhala 
drevo chrániť a zvýrazňovala jeho krásu. Možno predpokladať, že v po-
čiatočných etapách výroby thonetovho nábytku sa na povrchovú úpravu 
aplikovala šelaková politúra. Práve táto technika realizovaná ručne vo 
viacerých fázach, dokáže najlepšie zvýrazniť a umocniť krásu dreveného 
masívu. Pre múzejné, prezentačné a zberateľské účely sa táto technika 
používa aj v súčasnosti. 
  

Stoličky z ohýbaného dreva v zbierkovom fonde STM 
 

   
Stolička číslo 14,   
výroba Thonet 

Detská stolička,  
výroba: Josias Eissler & Sőhne 

Kancelárska stolička,  
výroba: Tatra nábytok 

 
Informačné zdroje: 
Buchanan, G.: Möbelrestaurierungselbstgemacht. Augustus Verlag  Augsburg, ISBN 3-8043-2633-1. 
Uhlít, J.: Thonet Porýní – Vídeň – Morava. Múzeum umění Olomouc, 2001 ISBN: 80-85227-45-2. 
Togner, M.: Historický nábytek. Nakladatelství Datel Brno, 1993. 
Jackson, A. – Day D.: Starožitnosti ošettování a opravy. Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava, 1994, 
ISBN 80-7145-090-1. 
Klíma, L. „Thonetky“ – Michael Thonet  a jeho prínos v oblasti dizajnu nábytku z ohýbaného dreva, 
Cyklus prednášok Objavy a vynálezy, ktoré zmenili náš svet I., 2014, rkp.  
www.restaurovani-dreva.cz/cs/novinka 
www.restaurovani-rezbarstvi.cz  
www.der-stuhl-hamburg.de  
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Sklárske výrobné technológie na príklade zbierok NMG 
Mgr. Štefan Chrastina, Novohradské múzeum a galéria v Lučenci 

 
Príklady technologických postupov uplatňovaných v sklárskych závodoch v Novohrade v kontexte  
so zbierkovými predmetmi z fondu Novohradského múzea a galérie v Lučenci. Novohrad - miesto,  

kde sa mnohé výrobné sklárske techniky nielen používali, ale boli aj vynájdené.  

 
Sklárska výroba má v dejinách Novohradu tradíciu so všetkými jej špecifi-
kami už od konca 17. storočia. V samotnom Novohrade máme zaznamenanú 
existenciu 15 sklární. Spolu s novohradskými máme zdokumentovaných 
v širšom okolí v povodí Ipľa, Slatiny a Rimavy dvadsaťšesť novovekých 
sklární. Podmienkou boli miestne surovinové zdroje ‒ dostatok bukového 
dreva, vodné zdroje, kremeň a piesok. Produkcia novohradských sklární 
vynikala kvalitou a vysokou umeleckou a úžitkovou úrovňou. 
Prvá skláreň v Novohrade bola založená na divínskom panstve v dnešnej obci 
Stará Huta. Presný dátum jej vzniku dnes nedokážeme uspokojivo určiť, 
preto sa jej znik kladie do rokov 1686 až 1700

1
. V 18. storočí vznikla skláreň 

v Dolnej Bzovej (1772). K väčšiemu rozmachu sklárskej výroby dochádza 
v Novohrade až od začiatkov 19. storočia, čo súvisí s nástupom nových 
priemyselných technológií v Uhorsku. Postupne vznikajú sklárne ako Dolina 
(1805), Látky (1820), Utekáč (1824), Vlkovo 1825

2
, Zlatno (1836), 

Katarínska Huta (1842), Málinec-Samoterč (1852), Hámor (1868), Vlčovo 
(1869), Kokava nad Rimavicou (1892)

3
. Na začiatku 20. storočia (1907) 

vznikla ďalšia skláreň v Hámri. V súvislosti so zmenami po 1. svetovej vojne 
a hospodárskymi ťažkosťami v 20. rokoch väčšina uvedených sklární 
s výrobou skončila. Jedine sklárne v Utekáči, Zlatne a Katarínskej Hute 
pracovali, avšak s problémami a častými prestávkami.  V rokoch 1933 - 1934 
vznikla a pracovala malá družstevná sklárnička v Málinci v časti Stupník, 
z ktorej sa neskôr družstevná výroba presunula do bývalej kuchinkovskej 
sklárne v časti Samoterč

4
. Poslednou sklárňou v Novohrade bola skláreň 

v Poltári vyrábajúca od roku 1971.  
Sklárne Novohradu produkovali všetky druhy skla od tabuľového až po 
luxusné solitéry, bohato zdobené brúsením a zlátením. Novohradskému 

                                                           
1 Žilák, Ján; Hlodák, Pavol.: Zrod a vývoj slovenského skla. Sklárne stredného Slovenska. 
Kalinovo: Kermat, 2012, 256 s. ISBN: 978-80-971049-0-0. s. 23. 
2 Žilák, Ján; Kafka, Richard; Repčok, Štefan.: Sklárne v Malohonte, Bratislava: Divadelné 
združenie GUnaGU, 2001, 158 s. ISBN: 80-966966-1-0, s. 16. 
3 Žilák, Ján; Kafka, Richard; Repčok, Štefan.: Sklárne v Malohonte.... s. 46. 
4 Dnešný názov miestnej časti je “Huta“. 
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múzeu a galérii (NMG) sa mnohé z nich podarilo získať a postupne 
zdokumentovať.  NMG má vo svojich fondoch najviac zastúpenú produkciu 
sklárskych závodov Zlatno, Katarínska Huta, Málinec, Poltár a Utekáč 
a menšiu časť, ktorej presný pôvod je ešte stále predmetom výskumov. 
V rámci fondu skla je zastúpená skoro úplná škála výrobkov novohradských 
sklární, pri výrobe ktorých sa uplatnili nasledovné v krátkosti opísané 
výrobné postupy. 

 
Drevená a grafitové formy na výrobky zo skla 

Novohradské sklárne majú významné postavenie aj preto, že  vo viacerých 
boli patentované a prvýkrát na svete uvedené do praxe nové typy postupov 
pri výrobe a dekorovaní skla.  Prím v danom smere drží skláreň v Zlatne, kde 
pracoval svetovo známy sklársky vynálezca a technológ Dr. Leo Valentín 
Pantoček. Pantoček svojou činnosťou preslávil Zlatno vďaka tomu, že tu  
v roku 1848 vynašiel a zdokonalil techniku hyaloplastiky – tzv. slinovanie 
skla, vďaka ktorej vyrábala skláreň Zlatno sklenené peniaze. Ďalším 
svetovým prvenstvom bol vynález tzv. “irisovaného skla“, ktoré v roku 1856 
vynašiel a dal si patentovať. Vďaka tomuto povlaku sa povrch irisovaných 
výrobkov pri dopade svetla leskol dúhovými farbami. 
Zaujímavosťou je, že v sklárni v Utekáči pracoval v rokoch 1904 ‒ 1907 ďalší 
významný sklársky technik Štefan Šovanka. Preslávil sa výrobou do hĺbky 
leptaného skla ladných tvarov, ktorými chcel tento rodák z Liptovského 
Mikuláša dosiahnuť pocit reálneho obrazu daného dekoru, napríklad 
rastliny

5
.  

                                                           
5 Žilák, Ján; Hlodák, Pavol.: Zrod a vývoj slovenského skla. Sklárne stredného Slovenska...s. 10 
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Fľaša žltá sklenená, 26 cm, 

technika krakeláže, novohradské 
sklárne 

Fľaša sklenená fialová brúsená, 
technika vrstveného-prejímaného 

skla, skláreň Málinec 

Karafa so zátkou na likér, 
výbrus, kvetinový dekor, 

technika lazúrovania, 
novohradské sklárne 

 
Novohradské sklárne preslávilo aj viacero prvenstiev v rámci Uhorska. 
V sklárni Utekáč, pracujúcej od roku 1824, ako v prvej v Uhorsku bola 
zavedená v roku 1881 výroba lisovaného skla

6
.  

V sklárni Katarínska Huta, založenej v roku 1841 slávnym rodom 
Kuchinkovcov, bol ako v prvej v Uhorsku v roku 1866 zavedený parný stroj 
na pohon brusiarne.  Brúsky poháňal parný stroj s výkonom 12 HP a brusiči 
prišli z českej časti monarchie zo sklárne Svetlá nad Sázavou

7
. 

 
V novohradských sklárňach boli použité takmer všetky dodnes známe 
sklárske výrobné a dekoratívne techniky. Ich detailnému popisu nie je možné 
venovať v rozsahu tohto príspevku dostatočný priestor, preto ich vyme-
nujeme prehľadne v značnej jednoduchosti. Základným je delenie na 
výrobky vyrobené ručne a výrobky vyrobené strojovo. 
Ručná výroba skla sa nezaobíde bez sklárskej píšťaly, s ktorou sklár väčšinou 
pracuje. Prvé sklárske píšťaly sa vyrábali kovaním zo železa a mali najčas-
tejšie drevenú rúčku. Každý sklár mal vlastnú píšťalu, s ktorou pracoval celý 
profesionálny život. Neskôr s vývojom technológií sa nahrádzali kované 
píšťaly valcovanými oceľovými, ktoré mali rúčky potiahnuté gumou a z hy-
gienických dôvodov mali vymeniteľný náustok. 

                                                           
6 Žilák, Ján; Kafka, Richard; Repčok, Štefan.: Sklárne v Malohonte... s. 22. 
7 Žilák, Ján; Hlodák, Pavol.: Zrod a vývoj slovenského skla. Sklárne stredného Slovenska... s. 154. 
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Krčah sklenený zelený s uchom, technika 

fúkania, novohradské sklárne  
Krčah sklenený zelený, technika obtiš, novohradské sklárne 

 
Ručne vyrobené výrobky je možné veľmi jednoducho určiť podľa povrchu, 
ktorý je nerovnomerný a zvykne niesť aj stopy po točení vo forme.  
Formy sa používali väčšinou drevené. Najčastejším materiálom je drevo 
z ovocných stromov, predovšetkým hruškové, pretože nemá veľa konárov 
a je pravidelné. Neskôr prichádzajú s technickým pokrokom aj formy z kovu 
a syntetických materiálov, napríklad technického uhlíka. 
Podobne sa vyrábalo aj tabuľové sklo, ktoré v každej sklárni tvorilo spočiatku 
základný sortiment výroby. Robili ho väčšinou zruční sklári, ktorí udržali 
v rukách na píšťale väčšie množstvo skla. Toto sklo vyfúkli do tvaru tiahleho 
valca, ktorý im pomocníci na jednom aj na druhom konci odstrihli a napokon 
ho pozdĺžne prestrihli a vyrovnali do podoby tabule. Tabuľové sklo vyrábali 
najmä sklárne v Dobrom Potoku, Vlčove, Hámri a Látkach. Tento druh skla je 
pomerne ťažké s istotou určiť. Jediným vodidlom je jeho povrch, ktorý je pri 
ručne robenom skle mierne nerovnomerný.   
 
Strojová výroba mala svojho predchodcu vo výrobe skla lisovaním. Lisované 
sklo sa vyrábalo tak, že sklovina natiekla do formy, najčastejšie z kovu. 
Forma sa pevne uzavrela a do nej sa vsunulo jadro, čím došlo k vylisovaniu 
samotného tvaru výrobku. Lisovanie bolo neskôr zautomatizované, s čím 
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súvisí zavádzanie strojov aj v novohradských sklárňach. Boli zavádzané linky, 
ktoré vyrábali strojovým postupom, tzv. “lisofúkaním“, napr. ťažšie kusy skla 
ako popolníky, vázy a jednoduchšie poháre. Neskôr sa pri výrobe nároč-
nejšieho stolového skla na stopke uplatnila aj technológia postupnej výroby 
dienka, stopky a kalicha, ktoré sa po dostatočnom nahriatí na linke spájali.  
Strojovo robené a lisované sklo je možné rozlíšiť hlavne vďaka stopám po 
formách na výrobkoch. Sú to najčastejšie plastické pásiky alebo vlysy 
tiahnuce sa zvislo alebo vodorovne celým predmetom. Ďalšou pomôckou 
v určení skla vyrobeného strojovo je náročnosť jeho výroby. Sklo vyrábané 
strojovo má väčšinou jednoduché tvary. Až do 2. polovice 20. storočia sa 
sklo vyrábané strojovo vyznačovala hrubším prevedením a väčšinou čírou 
farbou. Uvedený druh skla je bohato zastúpený vo fonde NMG produkciou 
sklární Utekáč, Zlatno, Málinec a Poltár. 
 

   
Ťažidlo - „brišvér“ s fotkou, 
neznáma technika výroby,  

skláreň Málinec 

Váza sklenená 
pestrofarebná 

tvarovaná, technika  
s použitím drveného 
rubínu, novohradské 

sklárne 

Popolník, farebné sklo, technika hutského 
tvarovania, skláreň Zlatno 

 
Podľa zloženia delíme sklo na dve základné skupiny, a to na sklo sódo-
draselné a olovnaté. Sklo sódodraselné bolo nazývané aj “kriedové“, lebo 
jednou z jeho prísad bol vápenec, inak nazývaný ako krieda. Jeho výhodou 
bol fakt, že mohlo byť vyrobené sklo s veľmi tenkými stenami a pomerne 
nízkou hmotnosťou. Práve váha a krehkosť boli výsadou tohto druhu skla, 
zároveň však boli aj jeho nevýhodou. Do sódodraselného skla nebolo možné 
brúsiť hlboké vbrusy. Bolo ho možné povrchovo upraviť jedine jemným 
zabrusovaním alebo tiež rytím. Toto sklo je zastúpené vo fondoch NMG 
celou produkciou novohradských sklární siahajúcou až do začiatku 2. pol. 20. 
stor. Prakticky až do založenia sklárne v Poltári sa v sklárňach Katarínska 
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Huta, Zlatno, Málinec a Utekáč produkovalo len sklo bez prímesi olova. 
Olovnaté sklo sa vyznačuje predovšetkým dobrými optickými vlastnosťami 
a možnosťou brúsiť ho aj hlbším brusom, než tomu bolo v prípade sódo-
draselného skla. Jeho nevýhodou bola v porovnaní so sódodraselným sklom 
väčšia hmotnosť. Výrobky z olovnatého skla predstavujú predovšetkým 
exempláre z produkcie sklárne v Poltári a Málinci.  
 

   
Pohár na pivo, technika 

lisovania, novohradské sklárne 
Pohár sklenený, technika zlátenia 
a vysokého smaltu, novohradské 

sklárne 

Pohár so zelenou  prstencovou 
stopkou, technika irisovania, 

sklárne Katarínska Huta Zlatno 

 
Ručne vyrobené sklo a sódodraselné sklo sa najčastejšie zušľachťovalo 
ručne, obtišovou technikou, hutsky, nálepmi, vrstvením, resp. prejímaním, 
lazúrovaním, krakelážou, drveným rubínom, maľovaním, matovaním, lepta-
ním a rytím. Strojovo vyrábané a olovnaté sklo bol najčastejšie ozdobené 
brúsením, technikou vysokého smaltu. K špeciálnym technikám patrí techni-
ka opaktného dekoru a irisovania. Vo väčšine prípadov sa však sklo zdobilo 
viac ako jednou technikou, preto sa aj v zbierkach NMG nachádza veľké 
množstvo sklenených výrobkov, demonštrujúcich použitia viacerých techník 
na jednom  predmete. 
Najjednoduchšou na náročnosť výroby je technika fúkania. Vyrábalo sa ňou 
najčastejšie číre nápojové sklo.  Sklo bolo vyrábané fúkaním do formy, ktorá 
mu dala konečný tvar. Nápojové číre sklo je najnáročnejšie odlíšiť, pretože 
jeho tvary poväčšine kopírovali všetky sklárne. Keďže sa jednalo o sklo veľmi 
lacné, jeho tvary vo všetkých prípadoch boli jednoduché a úsporné. Aby čo 
najviac vyhoveli požiadavkám na účelnosť a jednoduchosť, ktorá šla ruka 
v ruke s ekonomickosťou výroby. Väčšinou sa ozdobovalo rytím alebo brú-
sením, buď ručným alebo strojovým.  
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Ručná výroba priamo pri sklárskej peci, tiež zvaná aj “hutská“, zahsňala 
nielen jednoduchú a rýchlu výrobu nápojového skla, ale aj umelecké 
zdobenie každého výrobku.  
K jednoduchším dekorom patrí obtišový. Sklo sa počas výroby priamo pri 
sklárskej peci zdobilo vofúknutím sklenenej banky do tzv. obtišovej formy, 
ktorá  sa skladala z rovnako širokých a tvarovaných platničiek rozostavených 
v pravidelných rozstupoch do kruhu, v strede s voľným priestorom. Výsledný 
tvar výrobku niesol stopy po pravidelnom tvarovaní pozdĺž celého tela, 
niekedy aj mierne zatočeným. Táto technika bola a je hojne používaná vo 
všetkých sklárňach Novohradu. V zbierkovom fonde NMG je zastúpená 
farebným a čírym nápojovým sklom zo sklární v Zlatne, Málinci a Utekáči.  
Hrubostenné a viacfarebné hutne tvarované sklo sa vyrábalo ručne pri 
sklárskej peci a jedinou technológiou bola zručnosť toho ktorého sklára. 
Tvarovalo sa sklárskymi kliešťami a iným náradím.  Daný typ skla veľmi často 
vyrábali sklári, ktorí pracovali zo sklom už od útleho veku, alebo študovali 
sklársku výrobu na odborných školách. Takáto odborná škola pracovala aj 
v Novohrade pri sklárni v Katarínskej Hute a neskôr v Poltári

8
. 

Hutské zdobenie vyžadovalo skúseného sklára a kvalitne vytavenú sklovinu. 
O tom, že sa obe techniky v Novohrade používali svedčia krásne exempláre 
číreho aj farebného skla v zbierkach NMG. Najväčší počet bohato hutsky 
zdobených výrobkov vo fonde NMG pochádza najmä zo sklárne v Zlatne. 
Predovšetkým vďaka jej výrobnému programu, ktorý bol do veľkej 
hospodárskej krízy v roku 1929 zameraný na výrobu luxusného nápojového 
a stolového skla. Sklo zo Zlatna bolo známe predovšetkým používaním 
farieb. Podobne tomu bolo aj v prípade sklárne v Katarínskej Hute, 
ktorá dokázala v medzivojnovom období produkovať kalichy, tzv. “römery“ 
alebo “rimany“, bohato hutsky zdobené a zároveň cenovo dostupné. 
Výrobky z hutsky tvarovaného skla má NMG zastúpené produkciou zo 
sklárne v Zlatne. 
Ručne vyrábané sklo sa zdobilo nálepmi. Najčastejšie sa sklovina na povrch 
nádoby aplikovala pomocou klieští a bolo len na osobnej stručnosti sklára, 
čo z nej vymodeloval. V zbierkach NMG patrí takéto sklo k vzácnym zbierko-
vým súborom. 
 

                                                           
8 Žilák, Ján; Hlodák, Pavol.: Zrod a vývoj slovenského skla. Sklárne stredného Slovenska...s. 203-
206. 
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Technika tzv. “ prejímaného skla“, medzi sklárni nazývaná aj nemeckým 
termínom “ϋberfang“, kombinuje opracovanie skla s jeho brúsením. Vyzna-
čuje sa nanášaním dvoch vrstiev skla, pričom podkladová vrstva väčšinou 
vytvára samotný tvar a telo samého výrobku a druhá, väčšinou inofarebná 
vrstva slúži ako výzdoba. Do druhej vrstvy sa zvyčajne ručne zabrusovali 
rôzne geometrické alebo rastlinné dekory, čím vzniklo dvojfarebné dekorom 
skrášlené sklo. Tento druh skla mohol byť vyrobený aj z troch, poprípade 
štyroch vrstiev farebného skla. Je zastúpený výrobkami zo sklárne v Zlatne, 
Katarínskej Hute a Málinci. Prejímané sklo zažilo najväčšiu slávu v rám-
ci produkcie novohradských sklární v 19. a v 1. pol. 20. storočia. 
Ďalšou technikou veľmi podobnou prejímanému sklu je lazúrovanie. Spočíva 
v nanesení farebnej vrstvy na povrch skla a nechá sa vypáliť, čím vzniká 
farebný povlak, ktorý sa znovu brúsi, alebo ryje. Takéto poháre a výrobky  
v NMG reprezentujú výrobky sklárne v Málinci. 
Vizuálne veľmi zaujímavou technikou je technika krakeláže, pripomínajúca 
rozpraskané sklo. Vzhľad typický pre tento spôsob úpravy sa docielil pri práci 
s výrobkom pri sklárskej peci, keď sa už vytvarovaný výrobok ponoril do vody 
a prudko sa schladil. Počas tohto ponorenia dochádzalo k popraskaniu 
celého povrchu výrobku, ktorý bol znovu vložený do pece, a tým sa vytvorila 
na popraskanej sklovine vrstva, ktorá ju spevňovala. Danú techniku 
zastupujú v zbierkach NMG výrobky zo sklárne v Zlatne.  
Pri výrobe dekoračného skla a rôznych figúrok sa veľmi často využívala aj 
technika spočívajúca v používaní  čiastočiek farebného skla, tzv. “rubínu“. 
Rubín sa nasypal do skloviny a podľa množstva rôznych farieb v nej vytvoril 
buď mono alebo polychromatický dekor. Najčastejšie sa používala táto tech-
nika pri výrobe váz, nádob a v novohradských sklárňach veľmi obľúbených 
rýb, ktoré sa nachádzajú aj vo fonde NMG, pričom sú to väčšinou výrobky 
sklární v Utekáči, Zlatne Katarínskej Hute a Málinci. 
Výroba ťažidiel patrila k vrcholným zručnostiam hutskej výroby, pretože sa 
pri nej uplatňovali všetky sklárske postupy súvisiace s hutským  spracovaním 
skla. Každé ťažidlo je unikátom, pretože neboli typizovaným sklárskym 
produktom novohradských sklární, ktoré sa po II. sv. vojne sústredili na 
produkciu úžitkového skla vo veľkých sériách. Jeho výroba bola náročná, 
predovšetkým na čas, a kládla vysoké požiadavky na zručnosť a umenie 
sklára. Ťažidlá v zbierkach NMG pochádzajú zo sklární v Zlatne, Katarínskej 
Hute a Málinci. Medzi nimi vyniká ťažidlo, ktoré má vo vnútri zatavenú 
fotografiu, pochádzajúce zo sklárne v Málinci, pričom presný postup jeho 
výroby je dodnes zahalený tajomstvom.  
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Maľovanie skla je technika, ktorá sa tešila obľube ako v 19., tak aj v 20. 
storočí, a to najmä vďaka dostupnosti a pomernej jednoduchosti v porov-
naní s technikou vysokého smaltu. Maľované sklo vo fonde NMG pochádza 
zo predovšetkým zo sklárne v Zlatne. 
Technika matovania sa používala na dosiahnutie matného vzhľadu výrobku. 
Ide vlastne o leptanie skla pastou obsahujúcou chemikálie, ktoré povrch skla 
zdrsnia. Výsledný vzhľad skla pripomína matný povrch a je nepriehľadný. 
Táto technika sa vyskytuje predovšetkým na výrobkoch pochádzajúcich zo 
Zlatna a Poltára.  
K precíznejšej technike patrí leptanie časti povrchu. Postup jej tvorby 
spočíval v obalení povrchu výrobku vo vosku, do ktorého sa následne vyryl 
požadovaný dekor. Potom sa nechala na povrch pôsobiť chemická zmes, 
najčastejšie obsahujúca kyselinu fluórovodíkovú, ktorá rozleptala sklo na 
miestach, kde bol vosk zotretý. Následne sa pohár neutralizoval a omyl. 
Výsledkom bol vyleptaný povrch presne podľa dekoru vyrytého do vosku. 
Túto techniku zastupujú výrobky zo sklárne v Katarínskej Hute, známe tiež 
ako súčasť nápojového servisu “Pall Mall“. 
Rytie skla je technika, ktorá sa využívala väčšinou pri skle sódodraselnom, 
ktoré má tenšie steny a je krehkejšie. Jedná sa o techniku staršiu a hojnejšie 
je zastúpená na predmetoch datovaných približne do 19. storočia, 
vyrábaných vo všetkých sklárňach Novohradu. 
Technika brúsenia bývala jednou zo základných dekoratívnych techník 
predovšetkým pri skle olovnatom, dávalo výrobkom pridanú hodnotu. Sklo 
sa brúsilo v oddelených miestnostiach v areáli sklární. Spočiatku sa sklo  
brúsilo na strojoch poháňaných vodnou energiou, neskôr parnou, tepelnou 
a až v 2. pol. 20. stor. prišiel elektrický pohon brúsiacich strojov. Brúsilo sa 
a brúsi sa dodnes hlavne ručne. Brúsené sklo v zbierkach NMG pochádza 
najmä zo sklárne v Poltári. 
Technika vysokého smaltu bola rozšírená hlavne pri výrobe v Zlatne, Utekáči 
a Katarínskej Hute. Bola väčšinou používaná len pri dekorovaní luxusných 
kolekcií skla. Sady a solitéry zdobeného touto technikou v starostlivosti NMG 
pochádzajú väčšinou zo sklární Zlatno a Katarínska Huta. 
K maľovaniu a vysokému smaltu obvykle patrilo aj zlátenie a striebrenie 
výrobkov. Výrobky sa potom v mnohom podobali na české, tzv. “borské 
sklo“.  Technike maľovania, vysokého smaltu a zlátenia zodpovedajú hlavne 
časti lámp zo Zlatna, ktoré získalo NMG do svojich zbierok ako jedny z prvých 
zbierkových predmetov. 
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Krištáľové sklo z Poltárskej sklárne a technika brúsenia olovnatého krištáľu 

 
Sklo vyrábané strojovo bolo a je zastúpené v NMG predovšetkým produk-
ciou sklární v Poltári. V zbierkach sa nachádzajú aj typy skla, ktorých časť je 
robená ručne, predovšetkým kalichy a v menšej miere aj dienka, a zvyšok 
strojovo, najmä stopky alebo tzv. “štylky“. Strojová výroba bola zavádzaná 
postupne, najprv v závode Clara v Utekáči, kde sa od roku 1946 zauto-
matizovala časť výroby žiarovkových bánk. Novohradské sklárne dostali 
ďalšiu automatickú výrobnú linku až s otvorením nového závodu v meste 
Poltár, kde bola v roku 1977 zavedená plnoautomatická linka na výrobu 
lisovaného skla

9
. Neskôr bola strojová výroba zavedená aj v sklárňach 

Málinec a Katarínska Huta. Strojovo sa vyrábal hlavne olovnatý krištáľ, ktorý 
bol väčšinou aj bohato brúsený. Vzor brusov pochádzal z českých sklární. 
Tento brus typický hustým geometrickým dekorom s výraznými šesť a viac- 
ramenným hviezdičkami bol v sklárskom slangu známy ako “pazúrik“. 
Pazúrik sa stal medzi zákazníkmi veľmi obľúbeným a žiadaným. Pre 
múzejníkov však zradným, pretože celá produkcia bola označená nálepkami 
ako “Bohemia glass“, čo často zvádza označiť všetky takéto sklá ako tzv. 
“české“ resp. sklo českej proveniencie. Pritom časť produkcie brúseného 
“českého skla“ produkovali sklárne v Novohrade. Takéto výrobky vo fonde 
NMG pochádzajú najmä zo sklárne v Poltári.  

                                                           
9 Žilák, Ján; Hlodák, Pavol.: Zrod a vývoj slovenského skla. Sklárne stredného Slovenska...s. 208. 
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Pri “českom“ skle uvádzame ako zaujímavosť, že zdobenie vysokým smal-
tom, zlátením a brúsením je na území Novohradu rozšírené dodnes. Vďaka 
Strednému odbornému učilišťu sklárskemu v Poltári, ktoré zaniklo v roku 
2007

10
, boli vyškolení dodnes produkčne aktívni jednotlivci a malé firmy.  

Surovinu, ako strojovo vyrobené kalichy, vázy a podobne skúpili vo veľkých 
množstvách mnohí súkromní podnikatelia a iné subjekty. Oni ich odpredá-
vajú drobným sklárskym živnostníkom, ktorí ich v provizórnych priestoroch 
ozdobujú brusom, rytím, maľovaním, vysokým smaltom a matovaním. 
Technika opaktného opracovania ešte zdokonalila technológiu leptania. 
Opaktné sklo je leptané po celom povrchu a  vo viacerých vrstvách. Účelom 
bolo dosiahnuť efekt čo najväčšej plastickosti dekoru. Tento postup bol 
uplatňovaný v sklárni Utekáč. Doposiaľ sa v zbierkovom fonde NMG opaktné 
sklo nenachádza.  
Napokon novohradský vynález techniky irisovania.  Spočíva v povrchovej 
dekorácií skla oxidom bizmutu (Bi2O3), ktorý vytvorí na jeho povrchu vrstvu 
s odleskom vo všetkých farbách dúhy. Irisované sklo sa produkovalo 
predovšetkým v sklárni Zlatno a v NMG je zastúpené práve produkciou tohto 
závodu. 
 
Všetky vymenované technológie, zastúpené konkrétnymi príkladmi zo zbie-
rok NMG, svedčia o technickej vyspelosti novohradských sklární. Vypovedajú 
jednak o šikovnosti jednotlivých sklárov, a zároveň zanechávajú aj nezmaza-
teľnú stopu na pomyslenej mape vývoja celosvetovej sklárskej výroby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Žilák, Ján; Hlodák, Pavol.: Zrod a vývoj slovenského skla. Sklárne stredného Slovenska...s. 206. 
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Súčasné trendy múzejného výstavníctva a najčastejšie chyby 
pri tvorbe múzejných expozícií a výstav 

Mgr. Martina Ďuricová, Slovenské technické múzeum 
 

Expozície a výstavy ako prostriedky sprístupňovania zbierkových predmetov.  
"Chýbajúci kontext"; "Povedať čo najviac"; "Strach z mála"; Texty v expozíciách; Delenie 

expozícií; Aktuálnosť za každú cenu; Nevyjasnený vzťah k používaniu techniky; Vtiahnutie 
návštevníka do "hry" ‒ opakované chyby v súčasnej múzejnej prezentácii. Príklady z praxe. 

 
Termín komunikácia nie je úplne jednoznačný. Môže byť použitý v zmysle 
pozemnej komunikácie (cesta, diaľnica, chodník), môže znamenať dopravnú 
cestu (železnica, vodná či letecká cesta). Komunikačným systémom sú 
napríklad dopravné značky, komunikujú rastliny a zvieratá. Komunikácia sa 
odohráva v rámci tzv. prvej signálnej sústavy (pachy), ale ľudia komunikujú 
aj v rámci tzv. druhej signálnej sústavy (jazyk, reč). Okrem verbálnych 
jazykových systémov existujú i neverbálne jazykové systémy, medzi ktoré 
patria aj múzejné expozície.  
Pre naše potreby môžeme termín komunikácia chápať ako dorozumievanie, 
t. j. odovzdávanie myšlienok, informácií, názorov a pocitov medzi ľuďmi. 
Súčasťou komunikácie je potom logicky i feedback, t. j. spätná väzba. Termín 
komunikácia sa však používa aj v kontexte, kde je očakávaná minimálna 
alebo vôbec žiadna priama spätná väzba, ako je napríklad rozhlasové 
vysielanie. Spätná väzba môže byť značne oneskorená. Sem, do kategórie 
s menšou mierou spätnej väzby, patria aj múzeá. Teória komunikácie sa 
čiastočne prelína s teóriou informácií. Zatiaľ čo teória informácií viac dbá na 
samotný predmet informácie a nezáleží toľko na zdroji, teória komunikácie 
si naopak viac všíma prenosové mechanizmy. Z hľadiska muzeológie je práve 
nosič informácie stredom pozornosti. Pozornosť múzeí, galérií a múzejných 
zariadení by mala byť upriamená na komunikáciu múzea s návštevníkom 
prostredníctvom múzejných expozícií a výstav ako sústavy bezprostredného 
pôsobenia.  
Za zakladateľa teórie komunikácie je považovaný americký filozof Charles 
Sanders Pierce (1839 Massachusetts ‒ 1914 Pensylvánia), ktorý okrem iného 
významne prispel k poznávaniu v oblasti znakov, významu a komunikácie.  
Za jedného z prvých muzeológov, ktorý použil termín „múzejná komuni-
kácia“ je považovaný kanadský muzeológ Duncan Cameron, vďaka svojmu 
zásadnému článku v časopise Curator.   
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Prezentácia zbierkových predmetov 
 
Základnou úlohou každého múzea je správna, premyslená selekcia  
a optimálne vykonávaná tezaurácia. To samé o sebe by nestačilo. Žiadne 
múzeum nebolo založené výlučne pre tvorbu a uchovávanie zbierkových 
predmetov. Finálnym cieľom je zbierku prezentovať,  prostredníctvom nej 
komunikovať, pôsobiť na návštevníka informatívne, ale aj esteticky a emo-
tívne. Jednoducho povedané, využívať zbierku ako kultúru formujúceho 
činiteľa.  
Táto zdanlivá samozrejmosť je celkom dobre chápaná v malých a stredných 
múzeách. Čím je však múzeum väčšie, tým viac tu nájdeme vedcov, 
skutočných odborníkov vo svojom obore, ktorí však komunikáciu, tvorbu 
expozícií a výstav, považujú za niečo, čo im bráni v ich vlastnej práci. 
Sprístupnenie zbierok sa môže diať najrôznejšími spôsobmi, napr. edukač-
nými programami, besedami, prednáškami, publikačnou činnosťou, ale 
hlavným komunikačným kanálom múzeí sú ich expozície. Zbierka je to, čo 
ostatní komunikátori nemajú, preto musí byť naším hlavným prostriedkom 
pôsobenia. I táto zdanlivá samozrejmosť ako by samozrejmosťou v niekto-
rých prípadoch nebola. 
Peter van Mensch, holandský muzeológ, prirovnáva múzejnú zbierku 
k softwaru, ktorý je tvorený primárnym múzejným materiálom (zbierkové 
predmety) a sekundárnym múzejným materiálom (obrázky, texty, zvukové 
nahrávky apod.). Hardwarom sú potom okrem použitého priestoru, panely  
a vitríny a všetok výstavný fundus. Jedno bez druhého nemá zmysel. Iba 
vystavenie predmetu však nestačí...  
 
Chyby a trendy pri tvorbe múzejných expozícií a výstav 
 
1. Chýbajúca kontextuálnosť 
2. „Povedať, čo najviac“ 
3. „Strach z mála“ 
4. Texty v expozíciách 
5. Delenie expozícií 
6. Aktuálnosť za každú cenu 
7. Nevyjasnený vzťah k používaniu techniky 
8. Vtiahnutie návštevníka „do hry“ 
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1. Chýbajúca kontextuálnosť 
 
Tvorcovia múzejných expozícií si musia uvedomiť, že každý náš exponát má 
rozdielnu komunikačnú schopnosť. Zatiaľ čo historik umenia považuje každý 
svoj predmet za unikátny, napríklad zoológ pracuje s materiálom, ktorý má 
skôr generický než špecifický význam. 
Občas je kritizovaná lineárna, postupná „type of story line“ (časová 
priamka), čo nájdeme u teoretika komunikácie Marshala Mc Luhana už 
v roku 1967. Mc Luhan dokonca navrhuje vytvárať expozície bez linky 
príbehu a popisov, aby sme získali vyšší stupeň participácie návštevníka. Iní 
autori zas varujú pred redukciou originálnych artefaktov na nejakú drobnú 
rolu vo veľkom divadle názorov. 
Hoci dôraz na kontextuálnosť nie je nič nové, stále v  múzeách nachádzame 
nekonečné rady zbierkových predmetov (napr. technických prístrojov, 
zariadení a strojov, zbraní, priemyselného náradia apod.) s minimálnou 
alebo dokonca nulovou snahou o zaradenie týchto predmetov do nejakého 
kontextu, ktorý by bol zrozumiteľný pre návštevníka.  
 
Príklad č. 1 
 
Ak do vitrín umiestnime niekoľko desiatok lopát, čo sme vlastne týmto návštevníkovi 
povedali?  

‒ Že niekto niekedy mal u seba desiatky lopát? 
‒ Alebo chceme, aby sa návštevník orientoval v typológii lopát, čo je náročná 

úloha aj pre profesionála?  
‒ Vystavili sme ukážky hmotnej kultúry z istého obdobia ‒ áno, ale je to 

dostačujúce, ba dokonca je to zaujímavé?  
Každú z vystavených lopát musíme chápať podobne ako slovo, ako súčasť nejakého 
odovzdávania. Keď v hovorovej reči povieme napríklad 10 x slovo stôl, povedali 
sme skutočne 10 x viac. Skôr poslucháča zmetieme, alebo unudíme. S múzejnými 
expozíciami je to veľmi podobné. 
 
Príklad č. 2 
 
Módnym trendom je sprístupňovanie depozitárov, čo býva prijímané pozitívne 
hlavne z pohľadu návštevníka. Ide o naplnenie ľudskej túžby vidieť zázemie, to čo je 
bežne neprístupné apod. Príležitostne môže ísť o vhodný marketingový ťah.  
Pokiaľ však z depozitára urobíme bežnú prehliadkovú trasu, tak čo vlastne touto 
„expozíciou„ odovzdávame? 
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2. „ Povedať, čo najviac“ 
 
Veľmi často opakovaná chyba pri tvorbe expozícií a výstav je, ak sa autor 
snaží podať návštevníkovi čo najviac informácií a nevie určiť hranicu, kedy je 
to ešte pre návštevníka zaujímavé, užitočné a nie úplne marginálne. 
 
Príklad 
 
V inak vydarenej archeologickej expozícii v Historickom múzeu v Hongkongu nájdeme 
„veľmi dôležitú“ informáciu, že toto sa našlo v hrobe C12 a toto zase v hrobe C42. 
Pritom rozlíšenie nálezov z týchto hrobov by určite zamotalo hlavu nejednému 
profesorovi archeológie.  
Niekedy je menej viac !  

 
3. „Strach z mála“ 
 
Autorom expozícií alebo výstav sa často zdá, že zvolená téma akoby bola 
sama o sebe okrajová, a preto bezpodmienečne musia vystavené exponáty 
zaradiť do „širších súvislostí“. Preto je snahou doplniť exponáty množstvom 
obrázkov, fotkami, rôznymi časovými priamkami. Je potrebné zvážiť často 
nadbytočné používanie „zrovnajúcich materiálov a údajov“. 
 
4. Texty v expozícii 
 
Text i popisy musia byť výstižné, čitateľné a pokiaľ možno krátke. Maximálna 
stručnosť však nemusí byť vždy tou správnou cestou. Veľmi často sa 
stretávame s tým, že texty sú písané odborným jazykom a sú pre návštev-
níka nezrozumiteľné. Rovnaký dôraz na zrozumiteľnosť musí byť kladený na 
ďalší sprievodný materiál, ako sú napríklad mapy či grafy (niekedy sa stáva, 
že popisy sú príliš všeobecné, a mohli by popisovať xy ďalších predmetov). 
 
5. Delenia expozícií 
 
Moderné múzejné výstavníctvo sa snaží oslobodiť od rigidného delenia 
expozícií na etnografickú, historickú, prírodovednú apod., naopak snaží sa 
pojať vysvetlenie sveta (a múzejná zbierka nie je nič iné ako akýsi obraz 
sveta) v holistickom zmysle slova.  
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Najjednoduchší príklad: zemetrasenie je iste súčasť prejavov neživej prírody, 
ale bezprostredne ovplyvňuje krajinu, rastliny i živočíchy, vrátane človeka.  
Tento prístup je rozhodne hodný zamyslenia. 
 
6. Aktuálnosť za každú cenu 
 
Občas sa môžeme stretnúť s ksčovitou snahou o aktuálnosť za každú cenu. 
Nie každý zbierkový predmet priamo súvisí s minulosťou a zároveň aj so 
súčasnosťou a to by sme si mali uvedomiť. Snažíme sa expozíciu alebo 
výstavu nejakých spôsobom prepojiť so súčasnosťou, ale nie vždy je to 
potrebné a správne. Niekedy je jednoducho minulosť minulosťou ! 
 
7. Nevyjasnený vzťah k používaniu techniky 
 
Technika je vítaná vo všetkých oblastiach múzejnej práce. Technika však 
musí byť iba prostriedkom k lepšiemu predstaveniu nami zvolenej témy  
a nie cieľom vedúcim k filmovej show. Neopúšťajme teda bezhlavo naše 
zbierkové fondy, sú nezastupiteľné, čo je možné doložiť na mnohých 
príkladoch. Snáď každý pozná Monu Lisu, napriek tomu je pred týmto 
obrazom v parížskom Louvre stále rada. Komerčne úspešná výstava Bodies 
nie je postavená na dokonalom predstavení fungovania ľudského tela, ale na 
tej skutočnosti, že sa návštevník pozerá do skutočného žalúdka skutočného 
človeka. V správnom vybalansovaní využitia a nevyužitia modernej techniky 
vidíme jeden z kľúčových problémov súčasnej múzejnej výstavnej činnosti. V 
múzejných kruhoch totiž zaznelo, že pomocou techniky môžeme „obohaco-
vať históriu“.  Pozor, technika nám môže pomôcť históriu lepšie poznať či 
vysvetliť, ale určite ju nemôže obohatiť.   
 
8. Vtiahnutie návštevníka „do hry“  
 
Mnohé múzeá sa snažia vtiahnuť návštevníka „do hry“ tým, že mu umožňujú 
vytvárať si prostredníctvom techniky vlastné súbory zbierok, vlastné kataló-
gy, ba dokonca aj vlastné expozície. Napríklad v istej expozícii montreal-
ského múzea je 20 kovových boxov, kde si zvolení obyvatelia mesta uložili 
“svoje spomienky“, nejaké predmety, nikto nevie aké. Boxy, podobné 
rakvám, budú otvorené až za sto rokov. Možno ide o celkom zaujímavý 
reklamný ťah, ale z hľadiska tvorby múzejných zbierok a expozícií ide o mi-
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moriadne diskutabilný príklad.  Vtiahnutie návštevníka do činností vo svete 
múzeí je iste chvályhodné, ale má a musí mať svoje limity. 
 
Úplne na záver by sme mali zdôrazniť, že bez znalosti teórie prezentácie  
a trendov v múzejnom výstavníctve sa nezaobídeme. Na druhej strane, 
niektoré tu uvedené postuláty nájdeme v prácach 30 a viac rokov starých. 
Pri prechádzke niektorými našimi expozíciami občas môžeme nadobudnúť 
dojem, že ani tieto notoricky známe tituly, nie sú v našom prostredí 
poznané. Pokiaľ by tomu tak bolo, určite by naše múzeá vyzerali inak. 
Muzeológia na našom území má svoju tradíciu a nie je potrebné, aby sme 
dnes za každú cenu vytvárali nejaký úplne nový systém. Nie každá generácia 
má mať svoju teóriu prezentácie. Do rastúceho systému však musíme 
pridávať nové poznatky, opravovať a doplňovať to, čo už bolo napísané. Žiaľ, 
mnoho múzejných praktikov a v nejednom prípade i muzeológov občas 
objavuje Ameriku, kontinent dávno objavený a niektorí dokonca Atlantídu, 
teda niečo, čo s veľkou pravdepodobnosťou nikdy neexistovalo a určite 
neexistuje ani dnes. 
 
 
Informačné zdroje:  
DOLÁK, J. A Museum is the Reality. In Museums, Museology and Global Communication. 
ICOFOM Study Series, issue 37. Changsha : International Council of Museums, 2008a, pp. 115 ‒ 
121. 
DOLÁK, J. Muzeologija - nastojaščeje i buduščeje. In Muzeologija - muzeevedenije v XXI. veke. 
Problemy izučenija i prepodavanija. Petrohrad : Cankt-Peterburgskij gosudarstvenyj universitet, 
2009a, s. 12 ‒ 19. 
DOLÁK, J. Neprofesionalita jako program? In Muzeologie na začátku 3. tisíciletí; Museology at 
the Beginning of the 3rd Millennium. Brno : Technické muzeum v Brně, 2009b, s. 28 ‒ 34.   
DOLÁK, J. Nepteháníme to občas s tou konzervací? In Muzea, památky a konzervace 2008. 
Brno: Technické muzeum v Brně, 2008b, s. 193 ‒ 194.    
DOLÁK, J. Some remarks on museum terminology. In Museology : Back to basics. ICOFOM Study 
Series, issue 38. Belgium : Musée royal de Morlanwelz, 2009c, s. 199 ‒ 208.  
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Formy prezentácie múzejných zbierok pre najmladších 
Ing. Monika Žuffová, Slovenské technické múzeum 

 
Rozdiely v komunikácii obsahu základných múzejných foriem prezentácie (expozície, výstavy) 
dospelému návštevníkovi a deťom. Stimulácia potreby získavania informácií u detí ‒ podnety  

pre aktívnu komunikáciu s detským návštevníkom. 

 
 
„Čo sa za mlada naučíš, v starobe akoby si našiel“. Aj týmto starým známym 
porekadlom by sa dal vyjadriť význam zapájania detí do kultúrneho 
a spoločenského života už od malička, v zmysle vychovávať si budúcich 
návštevníkov múzeí. Úlohou múzeí ako vedeckých inštitúcii je okrem 
zhromažďovania, triedenia, odborného uchovávania  a vedeckého spracová-
vania zbierok aj vzdelávacia a kultúrna činnosť. Vzdelávať však nie je 
jednoduché, nakoľko existujú múzeá rôzneho typu a zamerania a súčasne 
rozdielne skupiny návštevníkov – turisti, náhodní záujemcovia, deti a mlá-
dež, znalci, špecialisti. Prichádzajú jednotlivo, ale aj v skupinách. 
 

 
 
Zrealizovať výstavu, alebo expozíciu, ktorá by bola bez výkladu zrozumiteľná 
pre všetkých je nemožné. Vyhovieť takto rôznorodej skupine návštevníkov je 
veľmi náročné, ale dá sa to. Tu vstupuje do „hry“ ľudský faktor, a tým máme 
na mysli odbornosť kurátora, výrečnosť a empatiu lektora, či zmysel, ochotu 
„tvoriť“ a odborné znalosti múzejného pedagóga... No a samozrejme čas 
i peniaze, ktoré však nie sú najpodstatnejšie. Slovami maďarského psycho-
lóga Béla Budu môžeme empatiu definovať aj ako schopnosť vidieť očami 
druhého človeka, počuť jeho ušami a cítiť jeho srdcom... 
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Výsledkom spolupráce „ľudského faktora“ je zrozumiteľné múzeum pre 
väčšinu návštevníkov, kde nechýba chuť sa doň opäť vrátiť. A práve tí 
najmenší návštevníci potrebujú hlavne motiváciu na to, aby sa do múzea 
prišli pozrieť viac krát. V tomto prípade sa pod motiváciou nerozumejú slová 
„ Veď sa Ti to zíde...“, „ Chodia tam všetci...“, „ Budú tam pekné veci,  či 
lektorka...“, alebo „ Aspoň nepôjdem do školy a nebudem sa učiť...“. Zídu sa 
mi totiž aj hodinky, pekné veci vidím aj v obchode... a napríklad do školy 
nepôjdem, keď som chorý. Práve naopak, vhodne zvolená forma prezentácie 
zrozumiteľná príslušnej vekovej kategórii a znalostiam, pomocou ktorej 
získajú nové poznatky o zbierkovom predmete, historickej udalosti, či 
dôležitosti objavu ich motivujú a sú podnetom získať nové skúsenosti  
a znalosti. Deti sú ako nepopísaná kniha, v ktorej sa skrz vonkajších 
podnetov zapíše všetko, čo sa okolo nich deje.  Deti potrebujú zážitok. Ale 
aký je to zážitok vidieť nespočetné množstvo pekných prístrojov, farebných 
obrazov, nečitateľných textov, (sem tam aj nevidieť, nakoľko sú deti nižšieho 
vzrastu ako dospelý človek ) a počuť množstvo nezrozumiteľných slov...  
 

 
 
Aby si deti ľahšie niečo zapamätali, je potrebné zapojiť nielen ich zrak 
a sluch, ale aj ostatné zmysly ako hmat a čuch a ak je to vhodné, aj chuť. 
Striedanie zmyslovej stimulácie udržuje ich pozornosť a uľahčuje poro-
zumenie. Udržať ich pozornosť je cestou k úspechu, ale to samozrejme 
nestačí. Dôležitým faktorom je spätná väzba:  múzeum – návštevník, náv-
števník ‒ múzeum. Pri deťoch predškolského veku a deťoch 1. stupňa 
základných škôl sa logické myslenie začína rozvíjať, deti upriamujú pozornosť 
hlavne na farby a predmety, menej na text, nie sú ešte tak zaťažené výdo-
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bytkami techniky ako smartfóny a tablety, či počítače, ako staršie deti, pri 
ktorých je záujem získavať informácie obmedzený na virtuálny svet.  
 

 
 
Stotožňujeme sa s názorom, že osobný kontakt s predmetom priamo 
v múzeu nenahradia žiadne virtuálne prehliadky, slovo lektora, kurátora 
alebo informácie z internetu. Sústredenie mladšej  kategórie detí je len 5  až 
10 minút. Je vhodné počas sprievodu expozíciou v takýchto 5 – 10 
minútových intervaloch deti zapojiť do deja otázkami, krátkou úlohou, alebo 
upozorniť na detail, ktorý na záver využijú v pracovných listoch.  
 

   
 
Veľakrát si menšie deti nevedia predstaviť fungovanie prístroja, či význam 
objavu. Krátke animácie (s použitím audiovizuálnej techniky) počas sprievo-
du dokumentujúce obdobie a dôležitosť objavu, alebo využitie zariadení 
v praxi im dotvoria obraz o ich využití a pomôžu pochopiť čo práve počuli.  
 



124 
 

 
Veď nie nadarmo sa hovorí, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. 
Takýmito pauzami v monológu lektora sa deti aktívne zapoja do sprievodu 
a vzniká dôležitá spätná väzba, pričom ani nepomyslia, že sa „učia“. Po 
samotnej prehliadke je možnosť upevniť spätnú väzbu pracovnými listami, 
ktoré sa deťom rozdajú na vyplnenie ešte v múzeu, aby samostatne 
pracovali s informáciami v expozícii. Môžu byť formou puzzle, hádaniek, 
hľadania správnych dvojíc obrázkov, alebo podobných logických rébusov. 
Vhodné je použiť zábavnú formu. Samostatná práca s informáciami 
upevňuje čerstvo nadobudnuté informácie a rozvíja logické myslenie. Cieľom 
doplnkovej komunikácie je oživiť statickosť expozície, nahradiť monotónnosť 
aktivitou a vyvolať emócie u detí, prípadne vzťah ku exponátu, či udalosti. 
Pre múzeá je spätná väzba dôležitý ukazovateľ záujmu návštevníka o tému 
a podnet na doplnenie medzier vo výklade a zlepšení komunikácie medzi 
múzeom a návštevníkom, teda našej vzdelávacej úlohy.  
 
Odlišnou formou komunikácie je práca s jednotlivcami, alebo malými 
skupinkami. Väčšinou ide o rodičov s deťmi. V takom prípade je možné 
vyskúšať spoluprácu medzi rodičom a dieťaťom. Po samotnej prehliadke 
môžu pracovať s pracovnými listami spolu, vyriešiť rébus, alebo formou 
krátkej súťaže získať požadované informácie lektorom. Takéto zapojenie 
rodiča do deja je vhodným príkladom pre dieťa, nakoľko je pre neho rodič 
vzorom, zároveň sa medzi nimi prehlbuje puto a určite sa aj zabavia. 
 
Ďalšími metódami, okrem samostatnej práce s informáciami, ktoré pomôžu 
najmladším pochopiť práve videné a počuté sú: 

- rôzne workshopy – tvorivé dielne; 
- round – table – rozhovory okolo „okrúhleho stola“, kde každé dieťa 

a aj učiteľ pridá svoj poznatok, postreh či názor; 
- brainstorming – spoločné uvažovanie v skupinách, tvorivé rozvíjanie 

myšlienok, generovanie nápadov na riešenie nejakého problému 
v čo najkratšom čase, použitie fantázie, obrazotvornosti či 
predstavivosti; 

- súťaže pre školy  – napr. najzaujímavejšie spracovanie témy triedou 
bude odmenené múzeom (vstup na nimi vybranú výstavu grátis, 
bezplatný prenájom priestorov na výstavu žiakov súvisiacu so 
zameraním múzea a pod.). 
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Postupne sa oboznámia so základnými princípmi vedy a techniky, 
udalosťami, ktoré menili svet. Spoločná komunikácia rozvíja ich rétoriku, 
schopnosť viesť rozhovor, pochopiť a spracovať tému. 
 

 
 
Výsledkom môže byť aj spoločná, napr. počítačová prezentácia detí 
v spolupráci s učiteľom, kde zúročia znalosti zo školy aj múzea. Napísať 
presný zoznam a formu sprievodných aktivít k výstavám a expozíciám v mú-
zeu nie je možné. Odvíjajú sa totiž od zamerania a typu múzea. Tento 
príspevok je len ukážkou  a stručnou „metodikou“ toho, ako vzbudiť záujem  
detí po poznaní a o návštevu múzea. Námaha, ktorú vložíme do vzdelávania  
našich detí sa nám neskôr viacnásobne zúročí.  
 
Fotografie: 
Archív STM 
www.zswinbarg.sk 
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II. AKTUÁLNE O MÚZEJNÝCH ZBIERKACH DEJÍN TECHNIKY 

 

Odborné uloženie a prezentácia zbierok dejín techniky 
v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi – členenie zbierkových 

fondov, ich vývoj a perspektívy do budúcnosti 
Mgr. Juraj Pavlis, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 

 
Členenie zbierok dejín techniky vo fonde Múzea Spiša, ich vývoj a perspektívy. Uloženie 

zbierkových predmetov tohto typu v depozitároch a ich prezentácia v expozíciách. Možnosti 
budovania zbierok dejín techniky z pohľadu vplyvu prevládajúcich remesiel, neskôr hlavných 

priemyselných odvetví a zmien v štruktúre priemyslu v regióne Spiša. 
 

V súčasnosti sa Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi riadi Koncepciou rozvoja 
Múzea Spiša. Tú vypracovala riaditeľka múzea Ing. Zuzana Krempaská. Nová 
koncepcia obsahuje smerovanie múzea v dlhodobom časovom horizonte do 
roku 2020. Je v nej rozpracovaný rozvoj infraštruktúry budov a pracovísk 
múzea, rekonštrukcia jednotlivých budov a rôzne inovácie v činnosti múzea. 
Výsledkom je a bude zvýšená návštevnosť múzea a vyššia kvalita posky-
tovaných služieb. V súvislosti s tým prebieha v súčasnosti generálna 
rekonštrukcia budovy tzv. Provinčného domu – sídla Múzea Spiša. V tejto 
budove, pred jej rekonštrukciou, boli umiestnené expozície: dejiny baníctva 
v regióne Spiša, dejiny remesiel a priemyslu v meste Spišská Nová Ves, ako aj 
dejiny obchodu v meste Spišská Nová Ves. Obdobne by tak malo byť aj po 
dokončení rekonštrukcie Provinčného domu. Samozrejme bude potrebné 
tieto expozície reinštalovať na základe nových výstavných scenárov a libriet.  
 

 
Provinčný dom ‒ sídlo Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi 
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Koncepcia rozvoja Múzea Spiša ráta aj s vybudovaním centrálneho depo-
zitára v Smižanoch.

1
 Výhodou tejto myšlienky je to, že v budove pobočky 

v Smižanoch
2
 sa už teraz nachádza niekoľko depozitárov, navyše väčšia časť 

z nich je umiestnená na prízemí budovy. Teda deponované predmety 
netreba vynášať na poschodie a nehrozí tu ani zatopenie, ani vysoká vlhkosť 
týchto priestorov. Na bezpečné uloženie zbierkových predmetov z dejín 
techniky slúži v Múzeu Spiša jeden depozitár umiestnený práve v spomí-
nanej budove pobočky múzea v Smižanoch. Nachádza sa na jej prízemí. 
Výstavba budovy, v ktorej je plánovaný centrálny depozitár, bola dokončená 
v roku 1982.

3
 Pravda, pôvodne bola zamýšľaná ako prevádzková budova. Na 

pozemku pred ňou mala byť vybudovaná aj ďalšia budova, ktorá mala slúžiť 
ako výstavná. Tento zámer sa však už nepodarilo realizovať. Zaiste aj kvôli 
jeho finančnej a technickej náročnosti, no aj kvôli zmenenej spoločenskej 
situácii po roku 1989.  

 
Pobočka Múzea Spiša v Smižanoch 

 

Všetky zbierkové predmety z dejín techniky patria v Múzeu Spiša do odboru 
histórie. Tento sa delí na fond militárií, fond baníctva, fond hasičských 
zbierok, zbierkový fond obchod a domácnosť, fond historických fotografií 

                                                           
1 Krempaská, Zuzana (zost.): Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 1951 ‒ 2011 Monografia pri 
príležitosti 60. výročia založenia múzea, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Spišská Nová Ves 
2011, ISBN 978-80-85173-05-5, s. 27 ‒ 28. 
2 Nejedná sa tu o Rodný dom kpt. Jána Nálepku, ale o budovu postavenú v 70. až 80. rokoch 20. 
storočia v zadnej časti pozemku múzea. 
3 Krempaská, Zuzana (zost.): Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 1951-2011 Monografia pri 
príležitosti 60. výročia založenia múzea, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Spišská Nová Ves 
2011, ISBN 978-80-85173-05-5, s. 20. 
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a pohľadníc, zbierky knižničnej povahy, fond archiválií, fond kpt. Jána 
Nálepku a fond dejín techniky v užšom zmysle slova.

4
  

V tomto príspevku sa zameriame na tie fondy nášho múzea, ktoré obsahujú 
zbierky z dejín techniky. Fond militárií sa začal budovať v roku 1965. Z tohto 
roku pochádzajú prvé záznamy  o zbierkových predmetoch tohto fondu 
v knihe prírastkov. Jedná sa o meče, šable, kordy, a to šľachtické, jazdecké, 
šermiarske – športové, ďalej pištole, poľovnícke a vojenské pušky, hala-
partne, štíty, prilby, drôtené košele, časti brnenia, kanón ‒ tarasnica na 
kolesovej lafete a delové gule. Veľká časť z nich pochádza z kaštieľa 
v Hodkovciach a časť bola pre múzeum získaná zberom vtedajšieho riaditeľa 
múzea Mateja Vojtáša. Tieto zbierky sú datované od 17. do 19. storočia. 
Zbrane z 1. a 2. svetovej vojny sú zastúpené vojenskými puškami, 
revolvermi, bajonetmi, granátmi, nábojnicami, samopalmi, helmami 
a uniformami. Časť z nich je vystavovaná v muzeálnej expozícii v Rodnom 
dome kpt. Jána Nálepku a časť z nich je deponovaná v samostatnom 
depozitári fondu kpt. Jána Nálepku. Nakoľko niektoré militárie patria do 
samostatného fondu kpt. Jána Nálepku. Fond militárií sa priebežne odborne 
spracúval a jeho zbierkové predmety sa darí aj reštaurovať a konzervovať. 
Z torzovitých častí niekoľkých brnení sa podarilo zostaviť dve celé brnenia. 
Spomínaný kanón na lafete je dlhodobo vystavovaný na Spišskom hrade 
a teda zapožičaný SNM – Spišskému múzeu v Levoči. Na základe poslednej 
revízie fondu militárií, ktorá sa uskutočnila v roku 2010, tento fond 
pozostáva z 367 kusov zbierkových predmetov.

5
  Vývoj fondu militárií by sa 

dal načrtnúť takto:  
‒ V roku 1965 fond obsahoval rôzne militárie v počte 73 zbierkových 

predmetov. Boli to zväčša staršie zbrane či už chladné, ale aj strelné. 
Najmladšie z nich pochádzali z obdobia 1. svetovej vojny.  

‒ V rokoch 1966 – 1967 pribudlo do fondu 5 kusov. 
‒ V roku 1969 pribudlo do fondu 131 zbierkových predmetov, čo je zatiaľ 

najväčší prírastok v tomto fonde, boli to chladné aj strelné zbrane, 
lovecké aj vojenské, ako aj časti brnení. Najstaršie pochádzali z konca 

                                                           
4 Krempaská, Zuzana (zost.): Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 1951-2011 Monografia pri 
príležitosti 60. výročia založenia múzea, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Spišská Nová Ves 
2011, ISBN 978-80-85173-05-5, s. 75-82 
5 Krempaská, Zuzana (zost.): Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 1951-2011 Monografia pri 
príležitosti 60. výročia založenia múzea, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Spišská Nová Ves 
2011, ISBN 978-80-85173-05-5, s. 75-76 
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stredoveku a začiatku renesancie a najnovšie z obdobia 1. a 2. svetovej 
vojny. 

‒ V rokoch 1970 – 1980 pribudlo do fondu militárií 15 zbierkových 
predmetov. 

‒ Akvizície za rok 1981 boli tiež rozsiahle, do fondu pribudlo 113 kusov a 
išlo prevažne o zbrane z 2. svetovej vojny, tak sovietskej, ako aj nemeckej 
výroby. 

‒ V rokoch 1984 – 1996 pribudlo do fondu militárií celkovo 28 zbierkových 
predmetov a nakoniec ešte spomeňme, že 2 kusy pribudli do fondu aj 
v rokoch 2000 a 2003, spolu teda fond militárií, ako sme už spomínali, 
obsahuje 367 zbierkových predmetov.

6
   

 
Fond baníctva sa vo výročných správach múzea uvádza ako samostatný už 
v rokoch 1965 ‒ 1967.

7
 Do tohto fondu patria drevené korýtka na primitívnu 

prepravu rudy nosením, vrátok (hašpel, točidlo, rumpal), žľabový systém, 
používaný na „vypieranie“ rudy a záro-
veň na čiastočné odvodňovanie ba-
ne, koliesko na prepravu rudy v chod-
bičkách a štôlňach, uhorský hunt, sú-
čiastky z drevených čerpacích zariade-
ní, banský merací prístroj „Schinzeug“  
a banský pantograf. K ďalším exponá-
tom patria mnohé dobývacie nástroje, 
séria rôznych banských svietidiel, ban-
ská rovnošata zo začiatku 19. storočia, 
banské insígnie, banské mapy a ďalšie 
exponáty.

8
 Múzeum postupne získalo aj 

iné zbierkové predmety, ktoré zara-dilo  
do   tohto  fondu.  Sú  to  elektrické  
 
Pohľad do expozície, zbierkové predmety z fondu baníctva 

                                                           
6 Podľa Zoznamu zbierkových predmetov – fond „Militárie“,  Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
2007. 
7 Krempaská, Zuzana (zost.): Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 1951-2011 Monografia pri 
príležitosti 60. výročia založenia múzea, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Spišská Nová Ves 
2011, ISBN 978-80-85173-05-5, s. 76. 
8 Badík, Milan: Príspevok k dejinám Vlastivedného múzea v Spišskej Novej Vsi, nepaginované, 
Vlastivedné múzeum v Spišskej Novej Vsi, Spišská Nová Ves 1968. 
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odpaľovače a svietidlá, kladivá, krompáče, grace a i. V tomto fonde sú 
zaradené aj prilby, moršajny, t. j. hraničníky banských polí a dýchacie 
zariadenia ako napr. respirátory.

9
 Fond baníctva v Múzeu Spiša sa vyvíjal 

takto: 
- v roku 1965 ho tvorilo 11 zbierkových predmetov; v roku 1966 pribudli 

do fondu 2 nové kusy; 
- v roku 1967 pribudlo zatiaľ najviac nových zbierkových predmetov a to 

53; 
- v roku 1968 pribudlo ďalších 15 kusov; 
- v rokoch 1969 – 1973 pribudlo 29 zbierkových predmetov; 
- v roku 1974 pribudlo do fondu 12 zbierkových predmetov, zväčša 

vrtných koruniek; 
- v rokoch 1975 – 1988 to bolo 20 nových kusov; 
- v rokoch 1992 – 1997 9 nových zbierkových predmetov; 
- v roku 2000 a 2002 spolu 11 nových kusov; 
- v roku 2005 sa fond baníctva obohatil až o 31 zbierkových predmetov, 

medzi inými aj o staršie a cennejšie, ako napr. už spomínaný moršajn  
a žľabový systém, používaný na „vypieranie“ rudy a zároveň na čiastočné 
odvodňovanie bane; 

- nakoniec v roku 2007 pribudol ešte 1 zbierkový predmet. Pri poslednej 
revízii v roku 2010 bol fond baníctvo tvorený 193 zbierkovými 
predmetmi.

10
 

 
Do rámca fondu hasičských zbierok sú zaradené súčasti hasičskej výstroje 
a výzbroje technického charakteru ako hadice, koše, vedrá, háky ap.

11
Fond 

hasičstva v našom múzeu je pomerne malý. V roku 1972 boli získané 
múzeom jeho prvé 2 zbierkové predmety. O rok neskôr do tohto fondu 
pribudlo 74 zbierkových premetov. Až v roku 1997 ďalšie 2 kusy. V roku 

                                                           
9 Krempaská, Zuzana (zost.): Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Monografia pri príležitosti 60. 
výročia založenia múzea, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Spišská Nová Ves 2011, ISBN 978-
80-85173-05-5, s. 76. 
10 Podľa Zoznamu zbierkových predmetov – fond „Baníctvo“, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
2010. 
11 Krempaská, Zuzana (zost.): Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Monografia pri príležitosti 60. 
výročia založenia múzea, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Spišská Nová Ves 2011, ISBN 978-
80-85173-05-5, s. 76 ‒ 77. 
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2000 5 kusov a nakoniec v roku 2003 ešte 1 zbierkový predmet. Spolu je 
tento fond tvorený 84 zbierkovými predmetmi.

12
  

Zbierkový fond obchod a domácnosť obsahuje mlynčeky, váhy, žehličky 
a rôzne iné domáce, kuchynské, ale aj remeselnícke nástroje, zariadenie  
a vybavenie. Systematicky sa tento fond buduje až od roku 2000.

13
 V prieni-

ku medzi fondom obchod a domácnosť a fondom dejiny techniky sa nachá-
dzajú potreby a náradie pre domácnosť ako rozhlasové prijímače, gramo-
fóny, práčky, kuchynské náčinie, technika z miestneho potravinárskeho prie-
myslu, fotografická technika atď.  
 

 
Expozícia obchodu 

 
Samostatný fond dejín techniky v užšom slova zmysle bol vytvorený a začal 
sa vykazovať v Múzeu Spiša v roku 1994.

14
 V rokoch 1994 – 1999 vzrástol 

počet zbierkových predmetov v tomto fonde z 19 na 53 kusov. V rokoch 
2000 – 2002 pribudlo do fondu 31 kusov. V roku 2003 22 zbierkových 
predmetov a v rokoch 2004 – 2008 ďalších 20 nových zbierkových 
predmetov. Teda ku koncu roka 2008 bol počet zbierkových predmetov 

                                                           
12 Podľa Zoznamu zbierkových predmetov – fond „Hasičstvo“,  Múzeum Spiša v Spišskej Novej 
Vsi 2010. 
13 Krempaská, Zuzana (zost.): Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Monografia pri príležitosti 60. 
výročia založenia múzea, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Spišská Nová Ves 2011, ISBN 978-
80-85173-05-5, s. 76 ‒ 77. 
14 Krempaská, Zuzana (zost.): Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Monografia pri príležitosti 60. 
výročia založenia múzea, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Spišská Nová Ves 2011, ISBN 978-
80-85173-05-5, s. 82. 
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v tomto fonde Múzea Spiša 126 kusov.
15

 Relatívne nízky počet zbierkových 
predmetov vo fonde dejiny techniky bol spôsobený neskorým kreovaním 
tohto fondu medzi ostatnými zbierkovými fondmi Múzea Spiša. Zároveň 
tomu tak bolo preto, lebo pomerne bohato zastúpené baníctvo tvorí vlastný 
fond. Mnohé zo zbierkových predmetov by si vyžadovali konzervátorský,  
resp. reštaurátorský zásah, tak ako sa to už dlhšie predpokladá a zároveň 
čiastočne už aj deje.

16
  

 

  
Trvalé uloženie zbierok dejín techniky 

 
V budúcnosti sa budú zbierky dejín techniky nášho múzea postupne 
rozširovať o zbierkové predmety, resp. aj exponáty súvisiace s novo eta-
blovanými priemyselnými odvetviami a podnikmi v našom meste a regióne. 
V súčasnosti v meste Spišská Nová Ves existuje strojárenský a potravinársky 
priemysel, ako aj priemyselná výroba plastových okien. V mestskej časti 
Novoveská huta sa aj v súčasnosti ťaží a spracúva sadrovec. V blízkych 
Krompachoch existuje elektrotechnický priemysel a metalurgia medi. Čo sa 

                                                           
15 Podľa Celkový zoznam zbierkových predmetov – „Dejiny techniky“, Múzeum Spiša v Spišskej 
Novej Vsi 2010. 
16 Rosová, Dana (zost.): 1951 – 2001 Múzeum Spiša Spišská Nová Ves, vydalo Múzeum Spiša 
v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti 50. výročia založenia múzea v roku 2001, nepaginované, ISBN 
80 – 85173 – 00 – X.  
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týka kedysi veľmi rozšíreného baníctva a hutníctva, to už v meste Spišská 
Nová Ves, ako aj v celom regióne Spiš prakticky zaniklo. Súvisí to z konver-
ziou priemyslu na Slovensku v 1. polovici 90. rokov 20. storočia, ako aj so 
zastaranou výrobou, vysokým dotovaním a nízkou konkurencieschopnosťou 
baníctva a hutníctva. Dá sa teda predpokladať, že aj akvizície zbierkových 
predmetov súvisiacich z baníctvom a metalurgiou budú časom čoraz menšie 
a naopak zbierkové fondy Múzea Spiša sa budú rozširovať o zbierkové 
predmety z iných priemyselných a hospodárskych odvetví. Takisto aj 
akvizície a zber zbierkových predmetov súvisiacich s remeslom budú 
stagnovať a postupne aj klesať. Naopak, akvizície zbierkových predmetov 
súvisiacich s obchodom a domácnosťou sa pravdepodobne udržia na 
dnešnej úrovni. Nakoniec možno povedať, že budú vznikať aj nové zbierkové 
fondy, čo však s určitosťou ukáže až budúcnosť.   
 
Fotografie:  
Archív Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi 
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Slnečné hodiny  
v zbierkovom fonde Slovenského technického múzea 

Magdaléna Semanová, Slovenské technické múzeum 
 

Z historického hľadiska sú slnečné hodiny síce skromnou ale presvedčivou technickou 
pamiatkou, ktorá dokladá existenciu a vývoj astronomických poznatkov. História a výroba 

slnečných hodín v Európe a príklady ich prezentácie. 

 
Čas určuje a ohraničuje život človeka. Predstavy o čase vnímali a definovali 
rozličné kultúry v rôznych obdobiach rozmanito. Európske ponímanie času 
vyšlo z antických teórií o cyklickom čase, o nenávratnosti dejín. Čas bol vždy 
dôležitou témou pre spisovateľov, umelcov, filozofov. Jednotky času 
zodpovedajú dĺžke trvania udalosti a intervalom medzi nimi. Pravidelne sa 
opakujúce udalosti a objekty so zjavne pravidelným pohybom slúžili dlho ako 
štandardy pre jednotky času. Medzi takéto javy patrí pohyb Slnka po oblohe, 
fázy Mesiaca atď.  
 
Meranie času je pravdepodobne také staré ako ľudstvo samo. Ľudia sa 
oddávna snažili odčítať a vyjadriť plynúci čas pomocou opakujúcich sa javov. 
Deň a noc či ročné obdobia patrili k najstarším spôsobom merania času. 
Najstaršími hodinami sú slnečné hodiny, ktoré slúžili aj ako kalendár. Mnohé 
sú zahalené tajomstvami a opradené legendami pre ich úctyhodné rozmery,  
ako napr. Stonehenge na Britských ostrovoch. Slnečné hodiny sa používajú 
dodnes, aj keď iba ako atrakcia alebo dekoračné predmety na priečelí domov 
alebo v záhradách, sú však dosť presné. Pozostávajú zo žrde zapichnutej do 
zeme, ktorá pri zdanlivom  pohybe Slnka po oblohe vrhá na zem tieň, ktorý je 
ukazovateľom času. I keď sa dĺžka tieňa v rôznych ročných obdobiach mení, 
tento dôvtipný vynález si získal medzi ľuďmi veľkú obľubu a rýchlo sa rozšíril. 
Aj keď pomocou slnečných hodín sa dal merať čas iba cez deň, v noci čas 
merali podobným spôsobom, iba že na základe tieňa a polohy hviezdy 
prechádzajúcej po svojej nočnej dráhe.  
Z historického hľadiska slnečné hodiny sú síce skromnou, ale presvedčivou 
technickou pamiatkou, ktorá dokladá existenciu a vývoj astronomických 
poznatkov. Slnečné hodiny sú jednoduchý časomerný prístroj, ktorý meria 
pravý miestny slnečný čas. Vznik slnečných hodín nemôžeme presne 
datovať. Podľa záznamov prvé správy o slnečných hodinách sa objavili v Číne 
a Egypte asi 1500 rokov pred Kristom. Pri konštrukcii slnečných hodín je 
pravidlom, že ukazovateľ – tieňová tyč musí byť rovnobežne so zemskou 
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osou. Len ukazovateľ gnómonu je zvislý. Tieň tyče sa premieta na ľubovoľnú 
plochu. V prípade najjednoduchšieho gnómonu je premietacia plocha 
rovina, na ktorej je kolmá tyč. Slnečný tieň sa otáča rovnomerne rýchlosťou 
15° za hodinu. Stačí teda rozdeliť kružnicu, ktorej stred tvorí ukazovateľ 
rovnomerne po 15° a delenie označiť číslicami. V tomto prípade poludnie je 
na najnižšom bode kružnice, kde je tieň najkratší.   
                           

 
Hviezdne nočné hodiny ‒ Horologium Nocturnum, 16. stor. 

Moreplavci pomocou nich určovali čas z hviezdnej oblohy počas nočnej plavby 

 
V Európe prvé slnečné hodiny zostrojil Alexander Lakedaimonský v Grécku 
asi v polovici 5. storočia pred Kristom. Grécki archeológovia našli slnečné 
hodiny pri meste Filipy, pochádzajúce z 5. alebo 4. storočia pred n. l. Antické 
slnečné hodiny tvorila polguľová  misa so zvislým polomerom ako osou. 
Koniec tyče bol vsadený do stredu pologule. Tieň tyče opisoval v mise 
polkruh, delený na 12 rovnakých dielov.  
Prvé slnečné hodiny do Ríma sa dostali oveľa neskôr, keď z víťazného ťaženia 
ich priniesol konzul Manlius Valerius zo Sicilie okolo roku 263 pred Kristom.  
Gnómony – prvé slnečné hodiny s ukazovateľom kolmým na zemský povrch 
boli nepresné. Ich zásadné zlepšenie nastalo až vtedy, keď sa ukazovateľ 
v tvare tyče alebo vlákna umiestnil do smeru svetového pólu, teda rovno-
bežne so zemskou osou. Touto jednoduchou úpravou vrástla presnosť 
slnečných hodín a pri dostatočne veľkom ciferníku bolo možné odčítať čas 
s presnosťou niekoľkých minút. Pri tejto úprave sa už nemerala dĺžka, ale 
smer vrhnutého tieňa. Stredovekú gnómoniku zdokonalili Arabi, najmä Abu 
Hasan Ali z Maroka na začiatku 13. storočia. Stredoveké prenosné slnečné 
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hodiny majú väčšinou svojich výrobcov už známych. Patrili k nim napr. 
Viedenčan Hans Dorn (1420 – 1509), Ján Pretorius (1537 – 1616) z Jáchy-
mova, ktorého slnečné hodiny patrili medzi typické umelecké práce tej doby, 
Erazmus Habermel (? – 1606), Švajčiar Jošta Bürgi (1552 – 1632) a ďalší.  
 
Slnečné hodiny v zbierke Astronómia v zbierkovom fonde Slovenského technického múzea 

   
Slnečné hodiny zo slonovej kosti tvaru kačice, pochádza zo 17. storočia.  

Sú sklápacie s dvoma ciferníkmi – horizontálnym a vertikálnym. Vertikálny ciferník má 
rímske číslice, horizontálny arabské číslice. 

 

   
Horizontálne slnečné hodiny zo 17. storočia s miestom pre kompas. 

Číselník je rímsky a má rozsah od 4 do 8 hodín. 

 

 

 
 
 
 
 
Horizontálne slnečné hodiny s vodorovným číselníkom 
a kompasom. Ukazovateľ je nastaviteľný na 40° 
zemepisnej šírky. 
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Horizontálne slnečné hodiny s olovnicou na vyrovnanie z 18. storočia.   
Sú rovníkové, ktorých ukazovateľ je kolmý k rovine časovej stupnice. 

 

  
Slnečné hodiny s horizontálnou osemhrannou doskou, v ktorej je umiestnený kompas. 

Autor:  Andreas Vogler. 

 

  
Slnečné hodiny horizontálne vyrobené zo sadry s mosadzným ukazovákom.  
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Slnečné hodiny prstencové, vertikálne, závesné. 

Hlavnou časťou týchto hodín je prstenec s ďalším posuvným krúžkom, opatreným otvorom pre slnečný lúč.  
Na vonkajšej ploche hlavného prstenca sú vryté začiatočné písmená mesiacov , oproti ním, na vnútornej 

strane je hodinová stupnica. Pri meraní nastavíme dierku (otvor) na súčasný dátum a prstenec natočíme tak, 
aby svetlo prechádzajúce otvorom dopadlo na hodinovú stupnicu na vnútornej strane prstenca. Čas sa teda 

zisťuje pomocou výšky Slnka. Takéto slnečné hodiny slúžili ako cestovné. Doba vzniku 1748. 
 

  
Slnečné hodiny vertikálne, závesné (označované aj ako ekvinokciálne – rovnodennostné),  

signované nápisom FRANZ ANTONI KNIDTL FECITIN LINZ  A-° 1700.  
Slnečné hodiny sú nastaviteľné na rôzne zemepisné šírky. 

 

  
Horizontálne slnečné hodiny z 19. storočia 
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Kolekciu slnečných hodín v zbierkovom fonde STM tvorí celkom 13 vzácnych 
kusov pochádzajúcich zo 17. až z 19. storočia. 10 vzácnych exponátov zdobí 
expozíciu Astronómia a 3 kusy sú vystavené v iných expozíciách v sídle  
nášho múzea v Košiciach. Výrobcovia týchto slnečných hodín pochádzali 
pochádzali z Rakúska a z Nemecka. Všetky boli nadobudnuté ešte v roku 
1957 od súkromného zberateľa z Prahy.    
 
Fotografie:  
Bartolomej Cisár 
 
Informačné zdroje: 
Adamuv, P. : Slnečné hodiny na Slovensku. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, n. p., 1980.  
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Mimoriadna udalosť ‒ vytopenie depozitára zbierky Hutníctvo 
v Slovenskom technickom múzeu 

Ing. Dagmar Lobodová, Slovenské technické múzeum 

 
Analýza stavu uloženia zbierky Hutníctvo v Slovenskom technickom múzeu, podmienky uloženia, 

úložný mobiliár, režim uloženia zbierkových predmetov, vytopenie depozitára a priebeh 
odstraňovania následkov. 

 
Slovenské technické múzeum (STM) vychádza pri odbornej ochrane zbier-
kových predmetov a trvalého odborného uloženia z platnej legislatívy, t. j.  
zákona  č. 206/2009 o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov 
kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990  
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  a Vyhlášky č. 523/2009, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach  
v múzeu alebo v galérii a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty. Zásady 
odborného uloženia v STM podrobne definuje interný predpis – Smernice 
pre správu a ochranu múzejnej zbierky v správe Slovenského technického 
múzea. Smernice stanovujú podrobnosti odborného uloženia zbierkových 
predmetov v podmienkach depozitárnych priestorov STM, podmienky 
uschovávania depozitov, kľúčový režim depozitárov, užívateľský režim 
depozitárov, systém a frekvenciu kontroly depozitárov a fyzického stavu 
zbierkových predmetov uložených v depozitári. Plnú zodpovednosť za 
odborné uloženie zbierkových predmetov v depozitároch nesú kurátori 
zbierok.  
Zbierkové predmety (ZP) zbierky Hutníctvo sú uložené v 4 depozitárnych 
priestoroch v lokalitách Budimír (exteriér, veľkorozmerné ZP), NKP Solivar 
Prešov (interiér, veľkorozmerné), Košice (2 depozitáre).  Všetky depozitáre 
v STM majú vyhradený špeciálny priestor, zriadený za účelom odborného 
uloženia ZP, zabezpečenia ich bezpečnosti a odbornej ochrany. Sú oddelené 
od ostatných priestorov múzea, neslúžia ako trvalé pracovisko, využívajú sa 
len na daný účel. Spravovaním depozitára a starostlivosťou o uložené 
zbierkové predmety je poverený zamestnanec múzea – správca depozitára – 
kustód. V podmienkach STM zahsňa pracovná náplň kurátora aj výkon 
kustódskej činnosti. Zodpovednosť za zbierkové predmety je vyšpecifikovaná 
v pracovnej náplni zodpovedných pracovníkov ‒ kurátorov. Za zabezpečenie 
vhodných prevádzkových podmienok a bezpečnosť depozitára zodpovedá 
štatutár múzea. 
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K 10. 9. 2015 bolo zbierke Hutníctvo spravovaných  2 416 ev. j. ZP. Ide 
predovšetkým o trojrozmerné predmety s materiálovým zložením  80 % kov, 
10 % papier, 7 % plasty. V zbierke sa nachádza aj vyše 70 ks diel výtvarného 
umenia, tematicky viazaných na problematiku histórie hutníctva. V  expo-
zíciách hutníctva a kováčstva v sídle STM je vystavených cca  650  ev. j., časť 
ZP je dlhodobo vypožičaná a sprístupnená v expozíciách iných inštitúcií, časť 
ZP je sprístupňovaná v rámci krátkodobých výstav.  
V depozitárnych priestoroch vyčlenených pre zbierku Hutníctvo v sídle STM, 
situovaných v podzemí, na ploche cca 260 m

2 
je uložených cca 70 % ZP  

z celej zbierky. Voľná kapacita je cca 20 % plochy, priestor je vykurovaný. 
Monitorovanie mikroklimatických podmienok je zabezpečené vlhkomerom 
a teplomerom. Ochrana priestorov je zabezpečená EPS. Celková hodnota 
hutníckej zbierky je odhadovaná na 350 000 Eur. 
Do roku 2012 bol depozitár pre zbierku Hutníctvo umiestnený na Hlavnej 
ulici č. 90, kde boli stabilné mikroklimatické podmienky. V súvislosti 
s budovaním Vedecko-technického centra pre deti a mládež v Košiciach v 
rokoch 2012 – 2013 boli však ZP presťahované do súčasných podzemných 
priestorov. Okrem predmetov zbierky Hutníctvo boli presťahované aj 
depozitáre Foto-kino, Geodézia a kartografia, Elektrotechnika a Kováčstvo.  
V prvom polroku 2013 STM realizovalo podrobné zisťovanie aktuálneho 
stavu odborného uloženia zbierkových predmetov, pričom v rámci 
jednotlivých priestorov boli zisťované nasledovné skutočnosti:  

‒ priestorová kapacita, stavebné a iné obmedzenia;  
‒ skutočné klimatické podmienky, reálne sledovanie a zaznamenávanie 

teploty a vlhkosti; 
‒ vybavenie mobiliárom, manipulačnou technikou; 
‒ materiálové zloženie uložených zbierkových predmetov v rámci 

depozitára; 
‒ pasívna ochrana;  
‒ vybavenie monitorovacími zariadeniami; 
‒ reálna frekvencia kontrol.  

V depozitári Hutníctvo, kde je 80 % zbierkových predmetov z kovu je 
priemerná hodnota teploty 20 stupňov a vlhkosť cca 80 %, čo vysoko pre-
kračuje povolenú hraničnú hodnotu. 
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Súčasné priestory podzemného depozitáru zbierky Hutníctvo v Košiciach ‒ nevyhovujúci prístup,  

dispozičné riešenie, mobiliár, mikroklimatické podmienky. 

 
 
Vytopenie depozitára a priebeh odstraňovania následkov 
 
V dňoch 11. a 12. 5. 2015 v košickom a prešovskom kraji pretrvávali silné 
búrky, vplyvom ktorých došlo zrejme k zdvihnutiu spodných vôd a 
zaplaveniu depozitára hutníctva. Dňa 13. 5. 2015 pri kontrole depozitára boli 
zistené nasledovné skutočnosti: vodou bol zaplavený vstup, voda vo výške 
cca 20 cm, veľkorozmerné ZP uložené na zemi boli zaplavené vodou. Voda 
cca 15 cm bola aj v bočných priestoroch vpravo, ZP uložené na zemi a ZP v 
spodných policiach boli zaplavené vodou a podobne voda stúpla aj 
v priestoroch vľavo, kde vo vyspádovaných častiach stála voda vo výške cca 
15 cm. Skutočnosti sú priložené vo fotodokumentácii, ktorá bola vyhotovená 
13. a 14. 5. 2015. 
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13. 5. 2015 ‒ zistené vytopenie 

 

 
 

14. 5. 2015 - nasadenie čerpadla a vysušovanie 
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5. 6. 2015 ‒ vysušovanie 

 

  
10. 6. 2015 ‒ upratovanie 

 

  
10. 8. 2015 ‒ pretrvávajúca vlhkosť (po 3 mesiacoch) 

 
Návrhy na zlepšenie stavu  

 

V materiáli Návrh optimalizácie odborného uloženia zbierok v správe STM, 

ktorý bol vypracovaný v roku 2014 sú navrhnuté riešenia, ktoré by mali 

optimalizovať súčasný stav odborného uloženia zbierok STM. Pre riešenie 
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nevyhovujúceho stavu depozitára hutníckej zbierky platia nasledovné 

opatrenia:  

1. Zrušiť depozitárne priestory v sídle STM (STM Košice) s prístupom  

v zóne návštevníkov a depozitárov situovaných v podzemí.  

2. Zrušiť depozitárne plochy v lokalitách Prešov – Solivar, Spišská Belá, 

exteriérového úložiska v lokalite Budimír.  

3. Pokračovať v realizácii projektu Veľkoplošný depozitár a reštaurátor-

ské dielne v STM-Múzeu letectva v súlade s cieľmi Stratégie rozvoja 

múzeí a galérií (Zlepšiť podmienky reštaurovania, konzervovania a pre-

parovania zbierkových predmetov v múzeách a galériách).  Zámerom 

projektu bolo a je riešiť dlhodobo nevyhovujúce podmienky pre výkon 

odbornej ochrany zbierkových predmetov, ako pasívnej ‒ odborného 

uloženia, tak aj aktívnej ‒ realizácie odborného ošetrovania. 
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Príloha 
Fotografie z druhého zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS, 

9. ‒ 11. 9. 2015 v Kremnici 
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Príloha 
Fotografie z druhého zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS, 

9. ‒ 11. 9. 2015 v Kremnici 
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