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Úvod 

Reštaurátorský výskum bude spracovaný v zmysle rozhodnutia KPÚ Žilina č. 

KPUZA-2013/8009-3/33457/MAG zo dňa 24. 05. 2013 a to na omietkových povrchoch v 

exteriéri na fasádach divadla a na sochárskej výzdobe, ktorá je súčasťou hlavnej fasády. 

Komplexný výskum omietok fasád zahŕňa v sebe schematický archívny výskum kvôli 

interpretácii nálezov, umeleckohistorické vyhodnotenie a stručný architektonicko-

stavebný vývoj pamiatky. Cieľom reštaurátorského výskumu je v zmysle rozhodnutia KPÚ 

zistenie stavu zachovania originálu, analýza súčasného technického stavu omietok a jeho 

štukovej výzdob, identifikácia farebných vrstiev a zistenie stavu a možnosti obnovy 

pôvodného nápisu GRAND BIO UNIVERSUMna atike hlavnej fasády. Výskum bude 

vykonávaný nedeštruktívnymi a deštruktívnymi metódami a priebežne fotograficky 

dokumentovaný. 

Výskum bude zameraný na súčasný stav a výraz pamiatky z obdobia začiatku 20. 

storočia, kedy divadlo vzniklo s dôrazom na primárne omietkové príp. maliarske vrstvy a 

technický stav sochárskej výzdoby fasády. Výskum sa bude venovať aj zisteniu 

pôvodného tvaru výplní otvorov na fasáde a zistenia ich primárného farebného riešenia.  

Sondážna časť reštaurátorského výskumu je realizovaná na fasádach divadla v treťom 

októbrovom týždni 2019.  

Cieľom návrhu na reštaurovanie bude zhodnotenie a stanovenie optimálneho spôsobu 

obnovy fasád divadla - Domu umenia Fatra tak, aby sa v čo najväčšej miere rehabilitoval 

a obnovil jeho primárny vzhľad z obdobia vzniku v druhej dekáde 20. storočia, a 

predĺženie životnosti primárnych omietkových vrstiev a štukovej a sochárskej výzdoby  

na fasádach. 
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A Základné identifikačné a technické údaje o pamiatke 

Názov reštaurovaného diela:   Divadlo 

Zaužívaný názov:     Dom umenia Fatra 

Autor:      arch. László(?) Székely  

Stavebník:      Jan Rufinus Stejskal 

Vlastník NKP:     SR-Štátny komorný orchester 

Číslo ÚZPF:      3279/1 

Dispozícia:      trojtrakt 

Podlažnosť:      -1/+4 

Materiál:      tehlové murivo, omietanie, kamenina   

Datovanie:      1919-1921 

Sloh:       secesia 

Datovanie zmien:     1983-1988  

Stav pamiatky:     dobrý, fasáda - havarijný stav 

Kategória:      Nehnuteľná kultúrna pamiatka 

Dátum vyhlásenia za pamiatku:  20. 06. 1980  

Číslo rozhodnutia o vyhlásení:   R-ONV ZILINA 72/80 

Umiestnenie pamiatky:    parc. č. KN-C 250, k. ú. Žilina, Vurumova ulica,   

      Žilina, Žilinský kraj 

Zodpovedný reštaurátor:    akad. soch. Ivan Škandík   

Spolupráca:      Mgr. art. Jan Janda 
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Základné rozmery pamiatky: 
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B Umelecko-historické vyhodnotenie a charakteristika pamiatky 

V roku 1921 Jan Rufinus Stejskal, moravský rodák žijúci na Slovensku, dokončil v Žiline 

stavbu divadla a kina Grand Bio Universum. Stavba začala v roku 1919 podľa 

architektonického návrhu Lászlóa Székelya a realizovala ju firma Ludvíka Kantůrka. 

Slávnostné otvorenie Grand Bio Universa 3. januára 1922 bolo vskutku grandiózne - 

uvedením premiéri prvého slovenského hraného filmu Jánošík v réžii Jána Siakeľa.  

Výstavba nového kultúrneho stánku v meste bola dôležitým článkom v kultúrnom živote 

rozvíjajúceho sa mesta. V Žiline pôsobilo viacero divadelných spolkov a svoje 

predstavenia uvádzali v rôznych sálach a klubových priestoroch. Od roku 1923 sa ich 

možnosti rozšírili aj o pódium v novom Stejskalovom biografiskom divadle. Grand Bio 

Universum uvádzal okrem filmových predstavení aj rôzne iné domáce, ale aj zahraničné 

produkcie. V októbri 1930 tu hosťoval napr. Viedenský štátny balet.    

Ďalším dôležitým dátumom pre Grand Bio Universum je 20. september 1933, kedy kino 

uviedlo premiéru prvého slovenského zvukového filmu Karla Plicku Zem spieva. 

Samotná výstavba budovy bola ovplyvnená rozhodnutím mesta rozširovať ulice 

stredovekého mesta posúvaním stavebných čiar smerom do hĺbky parcely. Táto 

požiadavka sa dotkla aj nového divadla. Novostavba Grand Bio Universum bola situovaná 

na parcelách dvoch starších historických meštianskych domov, avšak hlbšie za pôvodnú 

uličnú čiaru. Išlo o dvojpodlažné meštianske domy pravdepodobne s renesančnými 

jadrami. Samotný objekt nového divadla nebol podpivničený. Obnova a adaptácia 

objektu v 80. rokoch 20. storočia pre potreby Štátneho komorného orchestra Žilina 

vytvorila nový suterén, avšak stavebné práce neboli realizované pod archeologickým 

dohľadom a akékoľvek archeologické nálezy a nálezové situácie nenávratne zanikli bez 

možnosti výpovede o stavebnej histórii dvoch mestských parciel. Fragmenty staršej 

zástavby na mieste dnešnej budovy identifikoval až archeologický výskum, ktorý sa 

realizoval pri výmene inžinierskych sietí na Vurumovej ulici a doložil tak pôvodnú menšiu 

šírku stredovekej ulice.  

Stavebno-historický vývoj objektu predstavujú štyri stavebné etapy.  

Prvá stavebná etapa v rokoch 1919-1921 dokumentuje spoločenský progres mladej 

Československej republiky. Žilina bola mestom, kde žila početná skupina Čechov a v 
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období prvej republiky významným spôsobom ovplyvňovali nielen dianie v regióne ale aj 

s celoslovenským dosahom. Moravan Jan Rufinus Stejskal so sestrou Žofiou Hrosovou  

začal podnikať v kultúrnom “priemysle” a rozhodol sa postaviť kultúrny stánok, ktorý by 

mal funkciu kina a veľkej sály pre rôzne hudobné, divadelné či iné umelecké produkcie. 

Grand Bio Universum reálne dokumentuje teda nie len hospodársky rozvoj mesta a 

krajiny, ale predovšetkým spoločenský progres v oblasti kultúry.  

V roku 1918 sa Stejskal stal vlastníkom  dvoch historických obytných domov na Vurmovej 

ulici a v auguste roku 1919 získal stavebné povolenie na stavbu biografického divadla. V 

tom istom roku mu mesto predlžuje licenciu na premietanie filmov. Z toho vyplýva, že 

Jan Rufinus Stejskal pracoval v oblasti kultúry dlhšie.   

Projekt kinematografického divadla spracoval architekt László Székely. Aj keď od 20. 

rokov 20. storočia vznikali v Žiline prvé funkcionalistické stavby mladého architekta 

Fridricha Weinwurma, reprezentačná stavba divadla si žiadala bohatú škálu 

architektonických výrazových prostriedkov. Voľba teda padla na umiernenú secesiu s 

eklektickými prvkami.  

Hlavnú fasádu divadla, ktoré stojí na nároží Vurumovej a Jezuitskej ulice, architekt 

prirodzene umiestnil do Vurumovej ulice. Trojicou vstupov je cez krátky foyer prístupná 

divadelná sála na prvom nadzemnou podlaží. Druhé podlažie sprístupňuje lóže a na 

treťom podlaží sa nachádza galéria bez sektorového členenia.  

Z textu, ktorý publikoval žilinský evanjelický farár a biskup Fedor Ruppeldt po premiére 

Jánošika v januári 1922, sa dozvedáme, že náklady na výstavbu Grand Bio Universum 

dosiahli 2,8 mil. korún a javisko ešte v tom čase nebolo úplne dokončené a vyžadovalo 

ďalších takmer 150 tis. korún. O pánovi Stejskalovi sa vyjadruje veľmi pochvalne a 

približuje i jeho plány na prístavbu spolkovej miestnosti, hostinca a kaviarne, čím mal 

vzniknúť veľký národný spolkový dom. Vieme, že tieto Stejskalove plány sa z neznámych 

dôvodov nenaplnili. Napriek tomu bol Grand Bio Universum výnimočným kultúrnym 

stánkom a zostáva takým dodnes.    

Bez zásadných zmien fungovalo Grand Bio Universum až do druhej svetovej vojny. V roku 

1939 sa zmenil názov na Kino Fatra Žilina. Po skončení vojny boli prezidentským 

dekrétom v roku 1945 všetky kiná v Československu poštátnené. Správcom zoštátneného 

kina sa stal švagor Jana Rufina Stejskala Ferdinand Hros, ktorý sa aj predtým podieľal na 

správe rodinného podniku.   
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Druhú drobnú stavebnú etapu predstavuje prestavba projekčnej miestnosti kina v roku 

1948. Úpravu si vynútila modernizácia premietacích strojov.  

V roku 1953 sa uskutočnila väčšia rekonštrukcia, ktorú považujeme za tretiu stavebnú 

etapu. Realizovali sa dispozičné úpravy, ktoré sa prejavili na bočnej fasáde na Jezuitskej 

ulici. Boli na nej vytvorené nové otvory, ktoré slúžili ako východ z kina. Vstupovalo sa 

pôvodným hlavným vstupom na Vurumovej ulici.    

Svoju činnosť Kino Fatra ukončilo v roku 1983, kedy sa stáva sídlom Štátneho komorného 

orchestra Žilina s novým názvom Dom umenia Fatra. Od decembra 1983 sa začala 

rozsiahla obnova.  

Práve decembrom 1983 je datovaná štvrtá stavebné etapa ukončená v roku 1988. 

Realizovala sa podľa návrhu Ing. arch. Kamila Čečetku. Obnova predstavovala veľký 

stavebný zásah: vytvorenie nového suterénu, v ktorom sa dnes nachádza šatňa, bar a 

sociálne zázemie, úprava javiska pre potreby orchestrálneho hudobného telesa, 

vzduchotechnika, prístavba administratívnej časti. Obnovované boli omietkové povrchy 

interiéru a aj fasád. Dispozícia pôvodného objektu sa zásadne nezmenila, upravená bola 

predovšetkým vizuálna podoba jeho interiéru.  Predchádzajúce úpravy z 50. rokov 

20.storočia boli revidované, pretože v 80. rokoch bola obnova objektu realizovaná ako 

pamiatková.       

    

FASÁDA 

V mestskej štruktúre sú vnímateľné južná hlavná fasáda orientovaná do Vurumovej ulice 

a bočná východná fasáda na Jezuitskej ulici.  

Hlavná fasáda je reprezentatívna a dynamická. Čiastkový diaľkový pohľad na ňu sa 

otváral z Geromettovej ulice, ktorá je dnes v mestskom urbanizme ťažko čitateľná, 

pretože jej západná línia je v plnom rozsahu asanovaná už dlhé desaťročia. Hlavná 

fasáda Grand Bio Universa je horizontálne členená na štyri úrovne - parter so vstupmi, 

tromi arkiermi zvýraznené druhé a tretie podlažie pôsobiace ako palácové Piano nobile 

ukončené kordónovou rímsou, plytkými vežami arkierov a korunou balkónového parapetu 

cemtrálneho arkiera, štvrté podlažie, ktorému dominujú dva haut-reliéfy s alegorickými 

figurálnymi kompozíciami, ukončené mohutnou korunnou rímsou. Vo vrchole je stavba 

ukončená atikou, nad bočnými arkiermi s motívom polkruhu a nad centrálnym arkierom 
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so súsoším dvoch sediacich putti po stranách mohutnej lýry ako symbolu hudobného 

umenia.  

Vertikálne je hlavná fasáda dynamicky rytmizovaná. Dominantnými prvkami sú tri arkiere  

v úrovni druhého a tretieho nadzemného podlažia. Oddelené sú od seba plochými 

časťami fasády, ktoré vyzuálne vytvárajú pilastre nesúce mohutnú korunnú rímsu s 

atikou. Hlavice týchto dvoch pilastrov tvoria reliéfy. Korunnú rímsu s pilastrami spájajú 

konzoly. Arkiermi dokázal architekt nie len zásadne dynamizovať hlavnú fasádu, ale aj 

dômyselne narábanať s hmotami a vnútorným priestorom stavby. Ako už bolo vyššie 

uvedené, mesto pri povoľovaní novej stavby tlačilo na Stejskala, aby kvôli rozšíreniu 

Vurumovej ulice ustúpil s uličnou čiarou hlbšie do parcely. Arkiere čiastkovo 

kompenzovali priestorové straty v interiéri spôsobené požiadavkami magistrátu. V 

menších arkieroch po stranách umiestnil podesty schodísk sprístupňujúcich galérie, 

centrálny arkier zväčšoval priestor foyer pred vstupmi na galérie. Ľahkosť arkierom 

dodávajú veľké plochy presklenia a jemná štuková výzdoba tvoriaca panely odeľujúca 

druhé a tretie podlažie.  

Sokel hlavnej fasády je zvýšený, predsadený. Po úroveň prvej profilovanej kordónovej 

rímsy s vajcovcom oddeľujúcej prvé a druhé podlažie sa vo výzdobe fasády uplatnila 

pásová rustika. Pod arkiermi, ktoré vytvárajú krytie štyroch vstupov - dva po stranách a 

združený centrálny vstup, je omietka rustiky hladká. V ustúpených častiach fasády 

vytvárajúcich pilastre nesúce korunnú rímsu je omietka rustiky výrazne štruktúrovaná. 

Piano nobile - druhé a tretie podlažie je akcentované trojicou spomínaných arkierov. 

Uplatnila sa na nich plytká panelácia, rovnaká ako na plochách medzi arkiermi. Nad 

prvou kordónovou rímsou sú omietkové panely ukončené jemným vybratím. Okenné 

parapety sú vyplnené pravouhlými čabrakami s pravouhlým vykrojením v spodných 

nárožiach. Priestor v suprafenestrách druhého podlažia vypĺňajú reliéfne dosky s 

profilovaným rámom s geometrickým dekorom - striedajúce sa polvalcové a 

trojuholníkové profily. Na menších arkiertoch sú reliéfy po stranách ukončené 

omietkovou kanelúrou. Reliéfy sú floralného charakteru s centrálnym eliptickým 

medailónom s volútami a stužkami. V centrálnej časti stredného arkiera sú štyri reliefne 

dosky spojené do jedného celku. Na hornú hranu reliéfnych dosiek dosadajú parapetné 

rímsy okien tretieho podlažia. V úrovni priečnikov okenných výplní tretieho podlažia sa 

nachádza priebežná horizontálna omietková páska, ktorá v pasívnejších častiach fasády 

na omietkovej panelácii prechádza do perlovcovej pásky. Na plochách po stranách 

centrálneho arkiera je perlovec prerušený v strednej časti širokou cezúrou. Druhá 
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kordónová rímsa sa v dekoratívnych výrazových prostriedkoch líši od prvej - uplatnil sa 

na nej zuborez a výrazná profilácia. Tretie podlažie hmotovo gradujú plytké manzardové 

strechy bočných arkierov s medenou plechovou krytinou. Centrálny široký arkier je 

ukončený parapetom balkóna štvrtého podlažia. Výplň parapetu medzi štyrmi piliermi 

tvoria prevliekané kruhy stojace na kvadratickej profilovanej báze. V hornej časti je 

parapet ukončený profilovanou rímsou. Na čele parapetu sa nachádza reliéfna doska s 

motívom dekorovanej lýry. Dominantným prvkom štvrtého nadzemného podlažia sú dva 

vysoké reliéfy umiestnené v priestore medzi strechou bočných arkierov a balkónovým 

parapetom. Mohutné haut-reliéfy zaberajúce výšku celého štvrtého podlažia dynamické 

figurálne kompozície. Západný reliéf zobrazuje tri múzy s hudobnými nástrojmi - múzu s 

rozpustenými vlasmi držiacu dychovým nástrojom so strunami(?!)pravdepodobne 

Euterpé, múzu s trianglom a tancujúcu múzu s viničovým vencom a tamburínou 

pravdepodobne Melpomené. Pri ich nohách sa nachádza malá postava boha Pana 

hrajúceho na syrinx a malý poskakujúci cap. Múzy majú odetý splývavý šat - ľahký 

peplos, ktorý im padá z pliec a odhaľuje prsia. Účesy majú viazané okrem jednej s 

rozpustenými vlasmi, niektoré majú vo vlasoch kvety.    

Východný reliéf predstavuje štyri tancujúce múzu držiace sa navzájom. Sú rovnako odeté 

ako múzy na západnom reliéfe s viazanými účesmi a kvetmi vo vlasoch. Sú bez 

akýchkoľvek atribútov a ich identifikácia nie je možná. Figúry sú štíhle, mladistvé, s 

jemnými črtami. Vo veselých tvárach sa im zračí radosť. Niektoré z múz sa sa snažia 

hlbokým pohľadom upretým na zem nadviazať očný kontakt s ľuďmi v parteri.  

Reliéfy predstavujú dokonalé zvládnuté dielo v duchu klasického figurálneho 

anatomického kánonu so secesnými prvkami - účesy, florálne dekorácie vo vlasoch. 

Znázornenia tvárí sú portrétne s vysokou mierou individuality. Dynamika pohybov je 

dokonalá, z diaľkového čelného pohľadu z Geromettovej ulice sa javia ako vystupujúce z 

fasády. Tento efekt znásobuje aj efekt tieňov vysokého reliéfu. Okraje reliéfov sú 

zdobené kanelovaným omietkovým rámom.  

Štvrté podlažie je ukončené tenkou profilovanou rímsou pod architrávom, ten je v 

miestach pilastrov s konzolami nesúcimi mohutnú profilovanú korunnú rímsu. Uzučké 

pilastre na nárožiach fasády majú po dve konzoly, pilastre po stranách centrálneho 

arkiera majú sedem konzol. Nad korunnou rímsou sa nachádza atika, ktorá je vertikálne 

tektonizovaná v rytme fasády. Atika nad bočnými arkiermi je ukončená polkruhovým 

štítkom, centrálna časť je prevýšená a graduje súsoším dvoch putti sediacich po 
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stranách lýry vo vavrínovom venci. Lýra sa nachádza na podkasanej drapérii. Zo 

strunovej časti lýry visia tri stužky ukončené plochými štítkami. sediaci putti majú v 

rukách atribúty - putto na západnej strane drží v ruke divadelnú masku, putto na 

východnej strane drží v ľavej ruke lutnu.  

Výplne otvorov hlavnej fasády sú drevené. Všetky pochádzajú z obdobia generálnej 

obnovy v 80. rokoch 20. storočia. Tvrdé pravdepodobne dubové drevo je opatrené 

transparentnou tmavou lazúrou. Dverné výplne sú dvojkrídlové rastrované množstvom 

sklených tabuliek. Okenné výplne sú dvojité tzv. kasňové s T-priečnikom. Horné krídlo je 

rozdelené na osem tabuliek, veľké okná na druhom a treťom podlaží na centrálnom 

rizalite majú horné krídlo delené na dvanásť tabuliek. Okná bočných arkierov na treťom 

podlaží majú horné krídlo rozdelené na dve tabuľky, krajné okná na štvrtom podlaží sú 

bez členenia. Rytmus otvorov na 1. NP je 1-2-1, na 2. NP 1-1-3-1-1, na 3. NP 1-1-3-1-1, 

na 4. NP 1-5-1.  

Farebnosť fasády je riešená v dvoch farebných odtieňoch - kombinácia okrovej a tmavej 

sivej. Farebnosť nesleduje logiku pasívnych a aktívnych plôch fasády. Väčšina prvkov 

vystupujúcich z fasády je okrová, z okrových plôch vystupujúce florálne reliéfy sú sivé 

rovnako ako pasívne plochy. Sivé sú i konzoly nesúce korunnú rímsu. Mimo dvojfarebného 

sivo-okrového konceptu je parapet balkóna na štvrtom podlaží, ktorý je kombináciou 

hnedočervenej farby (pilieriky a rímsy) a bielej (kruhové výplne parapetu). 

Východná fasáda sa skladá z dvoch častí - južne situovaná kratšia štvorpodlažná časť a 

do hĺbky Jezuitskej ulice orientovaná trojpodlažná časť. Štuková výzdoba oboch častí je 

odlišná. Horizontálne členenie južnej časti fasády korešponduje s členením hlavnej 

fasády: soklová časť a parter s bosovaným nárožím v štruktúrovanej omietke, prvá 

kordónová rímsa s vajcovcom. Nasleduje úroveň druhého a tretieho nadzemného 

podlažia, ktoré je štyrmi lizénami rozdelené na tri plochy s ľahkým odsadením. Druhá 

kordónová rímsa s vajcovcom oddeľuje plochu štvrtého podlažia, ktoré opakuje schému z 

nižšej etáže. Lizény sú však ukončené priebežmou profilovanou rímsou, ktoré v časti 

lizén mierne vystupujú a tvoria tak plytké rímsové hlavice lizén. Na hlavice dosadajú 

dvojice konzol nesúce korunnú rímsu. Fasádu ukončuje atika členená lizénami s rímsou, 

ktorá je v centrálnej časti ukončená polkruhovým štítkom. Trojpodlažná časť fasády na 

Jezuitskej ulici je výrazne zjednodušená. Horizontálne je rozdelená na dve časti, ktoré 

oddeľuje kordónová rímsa. Spodná časť je tvorená tromi lizénami dosadajúcimi na 

vysoký sokel, ktoré v časti nad kordódovou rímsou pokračujú v druhej etáži fasády. 
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Panelácia (štyri plochy panelov) druhej etáže je ukončená v hornej časti plastickým 

vlysom so striedajúcim sa motívom palmiet, divadelných masiek a lýr. Fasáda je 

ukončená profilovanou korunnou rímsou. Východná fasáda je plná bez perforácií 

okennými otvormi. Výnimkou je koncová časť fasády, ktorá je mierne prevýšená, čo je 

evidentné na vyššej úrovni kordónovej aj korunnej rímsy. Táto časť fasády je 

perforovaná trojicou okenných otvorov - po jednom na každom podlaží. Výplne sú 

novodobé plastové. Farebnosť východnej fasády je dvojfarebná okrovo-sivá. vystupujúce 

plochy fasády sú okrové, pasívne plochy sivé, sivé sú i konzoly. Trojpodlažná časť fasády 

má sivý parter, lizény sú okrové. Druhá etáž má lizény tiež okrové, ale aj vnútornú 

paneláciu plôch. Sivé je len ich lemovanie a vlys vo vrchnej časti panelu.    

Časť západnej fasády pohľadovej za Trávničkovým domom je úplne hladká a nebola ani 

predmetom reštaurátorského výskumu. Jej farebnosť je okrová, monochromatická.             
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C Charakteristika reštaurátorského výskumu a jeho vyhodnotenie 

Reštaurátorský výskum bol realizovaný kombináciou nedeštruktívneho vizuálneho a 

deštruktívneho sondážneho výskumu fasád Domu umenia Fatra (južná a východná 

fasáda).  

Sondážna časť reštaurátorského výskumu bola realizovaná na fasádach pamiatky v 

októbri 2019. Zistené poznatky z realizovaných sond slúžia na vypracovanie návrhu na 

reštaurovanie fasád Domu umenia Fatra.  

V rokoch 1984-1985 realizovali Štátne reštaurátorské ateliéry Bratislava - Oblastný 

reštaurátorský ateliér Banská Bystrica reštaurátorský výskum a spracovali aj návrh na 

reštaurovanie pamiatky. Predmetný výskum a návrh na reštaurovanie spracovali 

reštaurátori akad. arch. Venceslaus Iliev, akad. mal. Ján Pakan a kunsthistorik Stanislav 

Rajnoha.  

Vyššie uvedený výskum bude slúžiť ako komparačný materiál k informáciám získaným 

súčasným reštaurátorským výskumom.   

VIZUÁLNE POZOROVANIE 

Omietkové povrchy južnej a východnej fasády Domu umenia Fatra sú s hrubším zrnitým 

povrchom. Tento povrch plynule pokračuje cez plastické články a profilované líniové 

prvky. Ich ostrosť a profilácia pod hrubozrnným povrchom zaniká. Výnimkou sú 

kordónové rímsy, kde vajcovej a zuborez sú ostré bez hrubej vrstvy na ich povrchu. 

Rovnako s hladkým povrchom sú i konzoly nesúce korunnú rímsu a florálne reliéfy medzi 

druhým a tretím nadzemným podlažím. Spodná hrana týchto reliéfov je v dôsledku 

pôsobenia atmosférickej vody výrazne zdeštruovaná. Úbytky hmoty sú najviditeľnejšie na 

spodnej časti geometrického rámu reliéfu. Sú uvoľnené od podkladu o čom svedčí zvuk 

pri poklepaní na ich povrch. Časť druhej kordónovej rímsy pod balkónovým parapetom 

centrálneho arkiera sú výrazne poškodené vodou, ktorá nie je vhodným spôsobom 

odvedená z plochy balkóna. Rímsa pod balkónom je rozrušená jej sadrové komponenty 

(zuborez) sú zdeštruované, jednotlivé segmenty sú uvoľnené. Zuborezová časť rímsy je 

uvoľnená aj na častiach bez priameho zatekania vody. Perlovcová lišta na bočnej stene 

západného arkiera v úrovni tretieho podlažia z plochy omietky úplne vypadla, čo 

dosvedčuje havarijný stav fasády, predovšetkým súdržnosť vkladaných častí do omietky s 
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podkladom. Ich uvoľnenie z fasády prináša na jednej strane ohrozenie pasantov v okolí 

pamiatky, na druhej strane nenávratný zánik originálnych častí, ktoré sú hlavnými 

nositeľmi slohového výrazu pamiatky.    

Stav kameninových figurálynch reliéfov je výrazne narušený, niektoré časti sú v 

havarijnom stave. Najviac do priestoru vystupujúce prvky sú vystavené najsilnejšiemu 

pôsobeniu vody a zmrazovacím cyklom. Povrch týchto častí je vymytý, zvetrany, do hĺbky 

hmoty rozparskaný. Nektoré časti úplne absentujú, ďalším hrozí rýchla degradácia a 

zánik. Výrazne je poškodená aj vrcholová kameninová kompozícia s lýrou vo vavrínovom 

venci a s dvojicou putti. Povrch hmoty je zvetraný, drobné časti ako ruka chýbajú. 

Kovové súčasti hudobných nástrojov sú skorodované. Výrazné hĺbkové praskliny na 

povrchu kameninovej hmoty indikujú pokračujúcu deštrukciu a ohrozenie hmotnej 

podstaty originálu.  

Omietkové povrchy atiky hlavnej fasády sú v porovnaní s ostatnými omietkami v 

najhoršom stave. Vrstva omietky na centrálnej časti sa uvoľňuje a opadáva. Pod 

recentnou vrstvou omietky je viditeľná staršia vrstva s odtlačkom časti reliéfneho textu 

GRAND BIO UNIVERSUM, ktorý pochádza z obdobia vzniku objektu.   

Farebný okrovo-sivý náter fasády je vymytý, stekajúca farba sekundárne sfarbuje iné 

časti fasády, čím vzniká akési rozpitie farebných plôch. 

Východná fasáda je v obdobnom stave ako hlavná fasáda. Fasádny náter je 

zdegradovaný, povrch omietok je hrubý, zrnitý. Plastický vlys s motívom palmiet, masiek 

a lýr je dobre čitateľný. Fasáda v parteri je poškodená graffiti, ktoré boli niekoľkokrát 

pretierané sivým náterom, výsledok je však napriek snahe vizuálne rušivý. Evidentne 

sekundárne nátery a omietkové vrstvy sokla sa uvoľňujú vplyvom pôsobenia vody. 

SONDÁŽNY VÝSKUM 

Sondážny výskum bol na fasádach realizovaný z dôvodu zistenia stavu a charakteru 

primárnych vrstiev a ich sekundárnych úprav. Sondáž umožňuje vyhodnotiť materiálové 

zloženie primárnych vrstiev, ich technický stav, možnosti odstraňovania sekundárnych 

zásahov a stanoviť technológiu reštaurátorskej obnovy. Nálezové situácie sú zahrnuté do 

súpisu sond.  
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Číslo a lokalizácia nálezovej situácie: 
NS1 - atika hlavnej južnej fasády, centrálna časť, omietková plocha pod súsoším 

Popis: 
O1 - primárna omietková vrstva, 1921 
O2 - sekundárna omietková vrstva, 1983-19848 
N1 - primárny náter, 1921 
N2.x - vrstvy sekundárnych náterov, prvá polovica 20. storočia 
N4 - recentný náter, 1983-1988 

Vyhodnotenie: 
Nálezová situácia na veľkej ploche dokumentuje technický stav omietkových vrstiev 
najvyššej časti objektu. Omietková vrstva O2 sa oddeľuje od podkladu, ktorým je O1 a 
odhaľuje odtlačok reliéfneho nápisu GRAND BIO UNIVERSUM. Jednotlivé písmená textu 
boli na podkladovej omietke podložené kovovými prvkami (klinčekmi). Pri obnove v 80. 
rokoch 20. storočia boli odstránené len štukové časti písmen, kovové podporné prvky 
boli prekryté tenkou vrstvou novej omietky. Okolo odtlačkov písmen je viditeľný sivý 
náter N1. Na základe výsledkov reštaurátorského výskumu z roku 1985 bol reliéfny text 
povrchovo upravený čiernym náterom.    
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Číslo a lokalizácia nálezovej situácie: 
NS2 - atika hlavnej južnej fasády, centrálna časť, súsošie, putto na západnej strane 

Popis: 
K1 - kamenina (umelý kameň), 1921 

Vyhodnotenie: 
Vo vrchole centrálnej časti atiky je umiestnené súsošie z umelého kameňa s kovovým 
jadrom. Po stranách lýry vo vavrínovom venci ako symbolu hudobného umenia sedia po 
stranách dvaja putti. Umelý kameň je na viacerých miestach popraskaný, praskliny sú 
hĺbkové. Povrch je vymytý, zvetraný. Na povrchu nie sú viditeľné zachované časti 
polychrómie.   
Putto na západnej strane súsošia drží v pravej ruke divadelnú masku, ľavá ruka po 
zápästie absentuje pravdepodobne v dôsledku rozpadu hmoty umelého kameňa.   
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K1



Číslo a lokalizácia nálezovej situácie: 
NS3 - atika hlavnej južnej fasády, centrálna časť, súsošie, putto na východnej strane 

Popis: 
K1 - kamenina (umelý kameň), 1921 

Vyhodnotenie: 
Vo vrchole centrálnej časti atiky je umiestnené súsošie z umelého kameňa s kovovým 
jadrom. Po stranách lýry vo vavrínovom venci ako symbolu hudobného umenia sedia po 
stranách dvaja putti. Umelý kameň je na viacerých miestach popraskaný, praskliny sú 
hĺbkové. Povrch je vymytý, zvetraný. Na povrchu nie sú viditeľné zachované časti 
polychrómie.   
Putto na východnej strane súsošia drží v ľavej ruke lutnu, pravá ruka a predlaktie 
vykazuje hĺbkovú trhlinu. Vplyvom zmrazovacích procesov v trhlinách hmota sa umelého 
kameňa rozpadáva.  

19

K1



Číslo a lokalizácia nálezovej situácie: 
NS4 - atika hlavnej južnej fasády, centrálna časť, súsošie, lýra 

Popis: 
K1 - kamenina (umelý kameň), 1921 

Vyhodnotenie: 
Vo vrchole centrálnej časti atiky je umiestnené súsošie z umelého kameňa s kovovým 
jadrom. Po stranách lýry vo vavrínovom venci ako symbolu hudobného umenia sedia po 
stranách dvaja putti. Umelý kameň je na viacerých miestach popraskaný, praskliny sú 
hĺbkové. Povrch je vymytý, zvetraný. Na povrchu nie sú viditeľné zachované časti 
polychrómie.   
Z rezonančnej časti lýry je vypadnutý segment a odhaľuje kovovú skorodovanú vnútornú 
výstuž. Kovové struny lýry sú tiež výrazne skorodované, korózia sfarbuje aj tri štítky na 
stužkách pod lýrou. Autenticita kovových strún je otázna, je pravdepodobné, že boli 
vymenené pri obnove v 80. rokoch. K tejto úvahe nás vedie nízka kvalita kovovej časti a 
jej osadenie, ktoré sú vo výraznom nesúlade s kvalitou sochárskeho diela. Túto otázku 
zodpovie až samotné reštaurovanie.   
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Číslo a lokalizácia sondy: 
S1 - hlavná fasáda, korunná rímsa, západná časť 

Popis sondy: 
O1 - primárna omietka s hladeným povrchom, 1921  
N1 - primárny sivý náter, 1921 
N2.x - sekundárny náter/nátery, 30. a 40. roky 20. storočia 
N3 - hrubá pastózna vrstva tmavosivej farebnosti, 1953 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Na vrstve primárnej omietky O1 bol odkrytý primárny vápenný náter teplej sivej 
farebnosti N1. Na ňom sa nachádzajú fragmenty sekundárnych sivých náterov N2.x, ktoré 
sú nahrubo prekryté tmavosivou hrubou vrstvou s prímesou piesku. Vrstva je pevne 
priľnutá k podkladu, je pevná, s vysokým difúznym odporom. Na povrchu sa nachádza 
vrstva recentného okrového náteru, ktorý je zdegradovaný.  
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Číslo a lokalizácia sondy: 
S2 - hlavná fasáda, architráv pod korunnou rímsou, západná časť 

Popis sondy: 
O1 - primárna omietka s hladeným povrchom, 1921  
N1 - primárny sivý náter, 1921 
O2 - sekundárna omietka, prvá polovica 20. storočia 
N2.x - sekundárny náter/nátery, 30. a 40. roky 20. storočia 
N3 - hrubá pastózna vrstva tmavosivej farebnosti, 1953 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Sonda bola realizovaná na architráve vedľa konzoly nesúcej korunnú rímsu. Sonda 
odkryla primárnu omietku O1 s náterom N1. Jeden zo sekundárnych sivých náterov je 
zatečený aj do hĺbky trhliny. Kvôli hlbokej trhline omietky O1 bola plocha neskôr 
vyspravená tenkou vrstvou sekundárnej omietky O2. Omietka je s prídavkom cementu. 
Jej povrch je hrubší, zrno omietky nie je zahladené. Na jej povrchu sú vrstvy 
sekundárnych náterov sivej farby súhrnne označené ako N2.x. V stratigrafii nasleduje 
vrstva tmavosivej dikoplastovej hmoty N3, na ktorej sa nachádza recentný okrový náter 
z 80. rokov 20. storočia.  
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Číslo a lokalizácia sondy: 
S3 - hlavná fasáda, konzola pod korunnou rímsou, západná časť 

Popis sondy: 
Sd1 - primárny sadrový architektonický článok, 1921  
N1 - primárny sivý náter, 1921 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Sonda bola realizovaná na architektonickej sadrovej konzole nesúcej korunnú rímsu. Pod 
recentným náterom N4 s podmaľbou sa nachádza očistený povrch konzoly od 
sekundárnych náterov s viditeľným primárnym náterom N1. Pri poslednej obnove v 80. 
rokoch 20. storočia boli sadrové architektonické články mechanicky očistené od vrstiev 
náterov a následne povrchovo upravené novým náterom. Absentuje totiž na nich hrubá 
zrnitá tmavosivá striekaná vrstva, ktorá bola identifikovaná na niekoľkých konzolách na 
krajných častiach fasády.     
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Číslo a lokalizácia sondy: 
S4 - hlavná fasáda, architráv medzi konzolami, spodná hrana korunnej rímsy, západná 
časť 

Popis sondy: 
O1 - primárna omietka s hladeným povrchom, 1921 
N2.x - vrstvy sekundárnych náterov, prvá polovica 20. storočia 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Sonda realizovaná na hornej časti architrávu v priestore medzi dvomi konzolami a na 
spodnej hrane korunnej rímsy. Pod vrstvou recentných náterov sivej a okrovej farby N4 
boli identifikované nátery N2.x a fragmenty primárneho náteru N1 sivej farebnosti.  
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Číslo a lokalizácia sondy: 
S5 - hlavná fasáda, rímsa pod architrávom, západná časť 

Popis sondy: 
O1 - primárna omietka s hladeným povrchom, 1921 
N1 - primárny sivý náter, 1921 
N2.x - vrstvy sekundárnych náterov, prvá polovica 20. storočia 
N3 - hrubá pastózna vrstva tmavosivej farebnosti, 1953 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Sonda bola realizovaná na rímse pod architrávom. Pod tmavosivou hrubou dikoplastovou 
vrstvou N3 s recentným náterom N4 bola odkrytá vrstva primárnej omietky O1 s 
hladeným ušľachtilým povrchom a s dokonalou ostrou profiláciou rímsy. Na omietke O1 
sa nachádza primárny sivý náter N1 s fragmentmi mladších tmavších sivých náterov N2.x.  
Vrstva N3 je takmer grafitovočierna.     
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Číslo a lokalizácia sondy: 
S6 - hlavná fasáda, západná hrana západného reliéfu, prepojenie na nadväzujúcu 
omietku 

Popis sondy: 
K1 - umelý kameň (kamenina) reliéfu, 1921 
O1 - primárna omietka s hladeným povrchom, 1921  
N1 - primárny sivý náter, 1921 
N2.x - vrstvy sekundárnych náterov, prvá polovica 20. storočia 
N3 - hrubá pastózna vrstva tmavosivej farebnosti, 1953 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Sonda bola realizovaná na nadväzujúcej omietke západnej hrany západného figurálneho 
reliéfu z umelého kameňa. Medzi umelým kameňom a plochou omietky je tenká cezúra. 
Omietka je však “pritiahnutá” k hmote reliéfu bez viditeľného ohraničenia. Pod 
tmavosivou hrubou dikoplastovou vrstvou N3 s recentným náterom N4 bola odkrytá 
vrstva primárnej omietky O1 s hladeným ušľachtilým povrchom a s dokonalou ostrou 
priamou hranou vystupujúcej čaasti. Na omietke O1 sa nachádza primárny sivý náter N1 
prekrytý mladšími nátermi N2.x.    
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K1N2.xN4 na N3



Číslo a lokalizácia sondy: 
S7 - hlavná fasáda, prepojenie hladkej časti omietky na kanelovanú časť za strechou 
arkiera, západná časť 

Popis sondy: 
O1 - primárna omietka s hladeným povrchom, 1921  
N1 - primárny sivý náter, 1921 
N2.x - vrstvy sekundárnych náterov, prvá polovica 20. storočia 
N3 - hrubá pastózna vrstva tmavosivej farebnosti, 1953 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Sonda bola realizovaná na omietkovom povrchu fasády, na prechode hladkej časti do 
kanelovanej plochy. Pod zrnitou dikoplastovou vrstvou N3 s recentným náterom N4 bola 
odkrytá primárna hladená omietka O1 so sivým náterom N1 prechádzajúcim cez obe 
plochy omietky. Pod sivou vrstvou N1 sa nenachádza žiadna iná vrstva len hmotra 
omietky O1. Primárna omietka má ušľachtilý povrch, rozdiel v ostrosti profilácie 
kanelovanej časti je oproti úprave N3 evidentný. Vrstva N3 prekrývajúca fasádu má 
jednoznačne devastačný charakter.   
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Číslo a lokalizácia nálezovej situácie: 
NS5 - západný fugurálny reliéf z umelého kameňa 

Popis: 
K1 - kamenina (umelý kameň), 1921 
N1 - vrstva primárneho sivého náteru, 1921 
N2.x - vrstvy sekundárnych náterov, prvá polovica 20. storočia 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Nálezová situácia na figurálnom reliéfe na západnej strane hlavnej fasády. Je uvidentné, 
že aj reliéfy z umelého kameňa boli pokryté vrstvou N3, ktorá zostala zachovaná v 
hĺbkach účesov, kvetov, etc. Pri obnove v 80. rokoch 2O. storočia boli od tejto vrstvy 
reliéfy očistené. Pri pozorovaní farebnej škály a stratigrafie vrstiev boli identifikované 
fragmenty svetlej sivej na lupeňoch kvetov. Túto sivú interpretujeme ako primárnu 
vrstvu N1. Na nej sa nachádzajú vrstvy tmavšej sivej a svetlého a zlatého okru, súhrnne 
označené ako maliarske vrstvy N2.x. Recentná okrová vrstva N4 je zachovaná už len 
lokálne, je zmytá.  
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Číslo a lokalizácia nálezovej situácie: 
NS6 - západný fugurálny reliéf z umelého kameňa 

Popis: 
K1 - kamenina (umelý kameň), 1921 
N1 - vrstva primárneho sivého náteru, 1921 
N2.x - vrstvy sekundárnych náterov, prvá polovica 20. storočia 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Nálezová situácia na figurálnom reliéfe na západnej strane hlavnej fasády. Je uvidentné, 
že aj reliéfy z umelého kameňa boli pokryté vrstvou N3, ktorá zostala zachovaná v 
hĺbkach účesov, kvetov a na vo fragmentoch aj na kovových strunách hudobného 
nástroja. Pri obnove v 80. rokoch 2O. storočia boli od tejto vrstvy reliéfy očistené. Pri 
pozorovaní farebnej škály a stratigrafie vrstiev boli identifikované fragmenty svetlej 
sivej na chránenej časti predlaktia a na krytej časti pozadia reliéfu pod rukou figúry. 
Túto sivú interpretujeme ako primárnu vrstvu N1. Na nej sa nachádzajú vrstvy tmavšej 
sivej a svetlého a zlatého okru, súhrnne označené ako maliarske vrstvy N2.x. Recentná 
okrová vrstva N4 je zachovaná už len lokálne, je zmytá.  
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Číslo a lokalizácia sondy: 
S8 - západný arkier, západná strana, korunná rímsa arkiera 

Popis: 
O1 - primárna omietka s hladeným povrchom, 1921  
Sd1 - sadrový architektonický článok, 1921/1988 ? 
N1 - primárny sivý náter, 1921 
N2.x - vrstvy sekundárnych náterov, prvá polovica 20. storočia 
N3 - hrubá pastózna vrstva tmavosivej farebnosti, 1953 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Sonda bola realizovaná na korunnej rímse západného arkiera. Pod vrstvou striekanej 
tmavosivej vrstvy N3 s prídavkom piesku je zachovaná primárna hladená omietková 
vrstva O1 povrchovo upravená svetlým sivým náterom N1, na ktorom sú zachované 
fragmenty mladších sivých náterov N2.x. Recentný náter okrovej a sivej farebnosti N4 je 
aplikovaný na vrstvu N3. Výnimkou je len sadrová časť korunnej rímsy arkiera - zuborez, 
kde pod vrstvou N4 sa nenachádzajú ďalšie staršie vrstvy. Podľa výsledkov výskumu z 
roku 1985 boli sadrové prvky fasády pod vrstvou, ktorú označujeme ako N3 veľmi 
degradované s malou možnosťou ich očistenia. Je preto pravdepodobné, že niektoré 
časti sadrovej výzdoby fasády boli pri obnove v 80. rokoch 20. storočia realizované ako 
repliky. Technický stav sadrovej časti rímsy je havarijný, niektoré segmenty sú uvoľnené 
a hýbu sa už aj pri ľahkom dotyku.      
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Číslo a lokalizácia sondy: 
S9 - západný arkier, západná strana, priebežná lišta v úrovni priečnika okien na 3. NP 

Popis: 
O1 - primárna omietka s hladeným povrchom, 1921  
N1 - primárny sivý náter, 1921 
N2.x - vrstvy sekundárnych náterov, prvá polovica 20. storočia 
N3 - hrubá pastózna vrstva tmavosivej farebnosti, 1953 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Sonda realizovaná na priebežnej omietkovej lište v úrovni priečnika okenných otvorov 
západného arkiera. Pod vrstvou striekanej tmavosivej vrstvy N3 s prídavkom piesku je 
zachovaná primárna hladená omietková vrstva O1 povrchovo upravená svetlým sivým 
náterom N1, na ktorom sú zachované fragmenty sekundárnych sivých náterov N2.x. 
Jednotlivé plochy, dnes farebne odlíšené náterom N4, sú primárne riešené 
monochromaticky svetlosivým náterom N1.  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Číslo a lokalizácia nálezovej situácie: 
NS7 - západný arkier, západná strana arkiera v línii priebežnej lišty v úrovni priečnika 
okien na 3. NP 

Popis: 
O1 - primárna omietka, 1921  
N3 - hrubá pastózna vrstva tmavosivej farebnosti, 1953 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Nálezová situácia na západnej stene západného arkiera nad plastickou omietkovou 
lištou, ktorá je nasadená v úrovni priečnikov okien na 3. NP. Sadrová lišta s plastickým 
perlovcom vypadla z omietkovej plochy fasády. Je len otázkou krátkeho času, kedy sa 
začnú z fasády uvoľňovať ďalšie časti plastickej výzdoby sekundárne vkladané do 
omietkových plôch. Ide o sadrové architektonické prvky a florálne reliéfy.    
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Číslo a lokalizácia sondy: 
S10 - západný arkier, západná strana, plastický prvok gutae 

Popis: 
O1 - primárna omietka s hladeným povrchom, 1921  
N1 - primárny sivý náter, 1921 
N2.x - vrstvy sekundárnych náterov, prvá polovica 20. storočia 
N3 - hrubá pastózna vrstva tmavosivej farebnosti, 1953 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Sonda realizovaná na západnom omietkovom paneli západného arkiera, na 
ornamentálnom prvku v tvare gutae (kvapky). Pod vrstvou hrubej, zrnitej vrstvy N3 s 
recentným náterom N4 na povrchu sa nachádza vrstva pôvodnej omietky O1 sp 
svetlosivým náterom N1. Na ňom sa nachádzajú zvyšky sekundárnych tmavších sivých 
náterov N2.x.  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Číslo a lokalizácia sondy: 
S11 - západný arkier, parapetná rímsa okna 3. NP 

Popis: 
O1 - primárna omietka s hladeným povrchom, 1921  
O3 - sekundárna omietka na báze cementu, 1988 
N2.x - vrstvy sekundárnych náterov, prvá polovica 20. storočia 
N3 - hrubá pastózna vrstva tmavosivej farebnosti, 1953 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Sonda realizovaná na západnom arkieri na parapetnej rímse okna na 3. NP. Pod vrstvou 
N3 s náterom N4 na povrchu sa nachádajú tmavšie sivé sekundárne nátery N2.x. 
Zalomenie podokennej rímsy má nepravidelný profil a hrubšie tvarovanie ako iné 
plastické články na fasáde. Sonda zistila, že zalomenie parapetnej rímsy je realizované z 
tvrdej omietky na báze cementu pri obnove v 80. rokoch 20. storočia. Vrstva náterov 
N2.x zachádádza pod zalomenie parapetnej rímsy vytvorenej z omietky O3. Jej 
profilácia a umiestnenie teda nezodpovedajú pôvodnému riešeniu z roku 1921  
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Číslo a lokalizácia sondy: 
S12 - západný arkier, západné vonkajšie ostenie okna na 2. NP 

Popis: 
O1 - primárna omietka s hladeným povrchom, 1921  
O3 - sekundárna omietka na báze cementu, 1988 
N1 - primárny sivý náter, 1921  
N2.x - vrstvy sekundárnych náterov, prvá polovica 20. storočia 
N4 - recentný náter, 1988 
NV1 - primárny náter okennej výplne, 1921 
NV2.x - sekundárne nátery okennej výplne, do roku 1980 

Vyhodnotenie: 
Sonda realizovaná na vonkajšom ostení okenného otvoru arkiera na 2. NP. Pod tenkou 
vrstvou omietky O3, ktorou boli pritreté novo osadené okenné výplne sa nachádza 
kompaktne zachovaná vrstva primárnej hladenej omietky O1. Na jej povrchu je viditeľný 
svetlosivý náter N1, ktorý je prekrytý vrstvou sekundárnych tmavších sivých náterov 
súhrnne označených ako N2.x.  
Na omietke O1 a náteroch N1 a N2.x sú v mieste styku omietky a dreveného okenného 
rámu viditeľné zachované drobné fragmenty náterov NV1 a NV2 dnes už zaniknutých 
okenných výplní - výmena za nové v 80. rokoch 20. storočia. Na vrstve fasádneho náteru 
N1 bol identifikovaný veľmi malý fragment náteru okna NV1 v sýtej červenej farebnosti. 
Na fasádnej vrstve N2.x sa nachádzajú väčšie plochy hnedočerveného a hnedého náteru  
okien NV2.x. 
Okrem primárnej farebnosti fasádnej omietky a výlňových konštrukcií sonda odkryla aj 
plastický odtlačok profilovaného priečniku okennej výplne. (Priečniky súčasných okien sú 
hladké, bez profilácie.) 
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Číslo a lokalizácia nálezovej situácie: 
NS8 - západný arkier, centrálny arkier, sadrové reliéfy 

Popis: 
Sd1 - sadrový reliéf, 1921/1988 ? 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Podľa výsledkov výskumu z roku 1985 boli sadrové prvky fasády pod vrstvou, ktorú 
označujeme ako N3 veľmi degradované s malou možnosťou ich očistenia. Je preto 
pravdepodobné, že niektoré časti sadrovej výzdoby fasády boli pri obnove v 80. rokoch 
20. storočia realizované ako repliky. Pod tmavosivou vrstvou depozitov a vrstvou N4 sa 
nenachádza žiadna ďalšia vrstva len sadrový povrch. Okrový nádych farebnosti na reliéfe 
je spôsobený stekaním sfarbenej vody z omietkových častí fasády. Spodný geometrizujúci 
rám reliéfu je oproti častiam rámu výrazne zvetraný pôsobením zrážkovej vody. 
Technický stav sadrových reliéfov je havarijný, sú uvoľnené od podkladu a hrozí ich 
vypadnutie z omietkovej plochy fasády.   
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Číslo a lokalizácia sondy: 
S13 - horná časť plochy západného pilastra medzi arkiermi, štukové zrkadlo, 3. NP 

Popis: 
Sd1 - sadrový dekoratívny architektonický prvok   
O1 - primárna omietka s hladeným povrchom, 1921  
O2 - sekundárna omietka na báze cementu, prvá polovica 20. storočia ? 
N2.x - vrstvy sekundárnych náterov, prvá polovica 20. storočia 
N3 - hrubá pastózna vrstva tmavosivej farebnosti, 1953 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Sonda realizovaná na omietkovom zrkadle pilastra. Dekoratívna línia perlovca je 
prerušená cezúrou, ktorá je horizontálne vymedzená dvomi tenkými prasklinami a 
zvýraznená nerovnosťou omietky. Sonda preukázala, že praskliny reálne vymedzujú lôžko 
v omietke, kde bol osadený sadrový líniový dekoratívny prvok. Po jeho odstránení bol 
vzniknutý otvor zaplnený mladšou omietkou O2 s prídavkom cementu. Na vrstve O2 sa 
nachádza vrstva N3, ktorá omietku O2 datuje najneskôr do roku 1953. Dekoratívny 
líniový prvok nebol teda primárne predelený cezúrou, ale bol priebežný. 
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Číslo a lokalizácia nálezovej situácie: 
NS9 - východný figurálny reliéf, hlavná fasáda 

Popis: 
Popis: 
K1 - kamenina (umelý kameň), 1921 
N1 - vrstva primárneho sivého náteru, 1921 
N2.x - vrstvy sekundárnych náterov, prvá polovica 20. storočia 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Nálezová situácia na figurálnom reliéfe na východnej strane hlavnej fasády je ako pri 
západnom reliéfe. Viditeľné sú fragmenty jednotlivých farebných vrstiev. recentný 
okrový náter N4 je takmer zmytý. Odhalené sú sekundárne vrstvy náterov tmavšej sivej a 
zlatého okru. V chránených miestach su zachované aj zvyšky svetlého sib’vého náteru N1 
(vyznačené červenou). Okrem výrazných poškodení a reálnych úbytkov hmoty reliéfu 
(ruky a dlane) bola v pravom dolnom rohu reliéfu identifikovaná signatúra a vročenie: 
Schiebl 21 (s ligatúrou nad číslovkou).  
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Číslo a lokalizácia nálezovej situácie: 
NS10 - parapet balkóna, 4. NP, hlavná fasáda 

Popis: 
K1 - kamenina (umelý kameň), 1921 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Parapet balkóna je vytvorený z umelého kameňa, ktorý je v hmote prefarbený. Báza, 
piliere a parapetná rímsa sú realizované s prídavkom hnedočervených pimentov, 
výplňové polia sú biele. Oplechovanie medeným plechom hornej časti parapetu je 
sekundárne. Lokálne je umelý kameň sfarbený medenkou, evidentné je to na bielych 
častiach. Pri poslednej obnove v 80. rokoch 20. storočia bol zvetraný a čiastočne vymytý 
povrch červených dielov opatrený krycím náterom, ktorý sa farebne rôzni v závislosti  od 
pôsobenia zrážkovej vody.       
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Číslo a lokalizácia nálezovej situácie: 
NS11 - rímsa pod balkónom, 4. NP, hlavná fasáda 

Vyhodnotenie: 
Nefunkčné odvodnenie balkóna a zatekajúca voda spôsobujú výraznú deštrukciu 
kordónovej rímsy pod balkónom. pri obnove v 80. rokoch 20. stororočia bol parapet 
balkóna rozobraný a murované konštrukcie sanované s riešená hydroizolácia. Súčasný 
stav rímsy, z ktorej už opadali omietky v clom rozsahu je havarijný. Postupne sa uvoľňujú 
časti muriva. Spodná časť rímsy je tvorená zuborezom zo segmentov vyrobených zo 
sadry. Tá pôsobením vody ďalej degraduje, je v havarijnom stave, sadrové segmenty 
zuborezu sa uvoľňujú a hrozí ich pád.   
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Číslo a lokalizácia sondy: 
S14 - korunná rímsa východnej fasády, južná časť 

Popis:  
O1 - primárna omietka s hladeným povrchom, 1921  
N1 - primárny náter  
N2.x - vrstvy sekundárnych náterov, prvá polovica 20. storočia 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Sonda realizovaná na korunnej rímse východnej fasády. Vrstvy náterov sú uvoľnené a 
oddeľujú sa od podkladu - omietky O1. Na tejto vrstve je zachovaná aj vrstva 
primárneho náteru N1, ktorý je prekrytý mladšími vrstvami, recentný náter N4. 
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Číslo a lokalizácia sondy: 
S15 - architráv a horný profilovaný rám vlysu východnej fasády, južná časť 

Popis:  
O1 - primárna omietka s hladeným povrchom, 1921  
N1 - primárny náter  
N2.x - vrstvy sekundárnych náterov, prvá polovica 20. storočia 
N3 - hrubá pastózna vrstva tmavosivej farebnosti, 1953 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Sonda realizovaná na spodnej časti architrávu a hornom ráme vlysu zistila prítomnosť 
striekanej vrstvy N3 pod vrstvou recentného náteru N4. Vrstvy náterov N2.x a N1 sú  pod 
nepriedyšnou vrstvou N3 uvoľnené a oddeľujú sa od podkladu - omietky O1. Vrstva N3 
bola pri obnove v 80. rokoch 20. storočia odstránená z plochy reliéfneho vlysu.  
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Číslo a lokalizácia nálezovej situácie: 
NS12 - vlys východnej fasády, južná časť 

Popis:  
Sd1 - sadrový reliéf, 1921 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Sadrový vlys je pokrytý vrstvou vymytého náteru N4 v sivej farebnosti. Na základe 
zachovaných fragmentov vrstvy N3 v hĺbkach reliéfu môžeme konštatovať, že nejde o 
kópiu, ale o originál z roku 1921. Pod vrstvou N4 sa nachádza sadrový povrch bez 
viditeľných zvyškov starších náterov.   
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Číslo a lokalizácia sondy: 
S16 - spodný profilovaný rám vlysu a prechod na paneláciu východnej fasády, južná časť 

Popis:  
O1 - primárna omietka s hladeným povrchom, 1921  
N1 - primárny náter, 1921  
N2.x - vrstvy sekundárnych náterov, prvá polovica 20. storočia 
N3 - hrubá pastózna vrstva tmavosivej farebnosti, 1953 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Sonda realizovaná spodnej časti rámu vlysu a prechodu do panelácie  zistila prítomnosť 
zachovanej vrstvy omietky O1 pod hrubou zrnitou vrstvou N3 pokrytou recentným 
náterom v sivej a okrovej farebnosti. O1 je hladená, profilácia na jej povrchu je ostrá. 
Pod striekanou vrstvou N3 však plytká profilácia takmer zaniká. Na povrchu O1 sú 
zachované zvyšky pprimárneho náteru N1 a súvislejšie plochy N2.x. Nátery sú 
monochromatické sivé.   

62

N4 N3 O1

N1

N2.x

N4



Číslo a lokalizácia sondy: 
S17 - ľavý rám vlysu a prechod na paneláciu južnej časti východnej fasády 

Popis:  
O1 - primárna omietka s hladeným povrchom, 1921  
N2.x - vrstvy sekundárnych náterov, prvá polovica 20. storočia 
N3 - hrubá pastózna vrstva tmavosivej farebnosti, 1953 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Sonda realizovaná na ľavej časti vlysu. Pod recentným okrovým náterom N4 a zvyškami 
vrstvy N3 sú viditeľné zachované plochy sekundárnych vrstiev N2.x a primárnej omietky 
O1. Vrstva N1 sa nezachovala. 
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Číslo a lokalizácia sondy: 
S18 - kordónová rímsa východnej fasády a prechod na paneláciu pod rímsou, južná časť   

Popis:  
O1 - primárna omietka s hladeným povrchom, 1921  
O1.a - primárna omietka na povrchu štruktúrovaná, v hmote prefarbená, teplá tmavá 
sivá, 1921 
N1 - primárny náter, 1921 
N2.x - vrstvy sekundárnych náterov, prvá polovica 20. storočia 
N3 - hrubá pastózna vrstva tmavosivej farebnosti, 1953 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Sonda bola realizovaná na kordonóvej rímse východnej fasády a na omietke povrchu 
panelácie pod ňou v úrovni 1. NP. Pod hrubou vrstvou N3 upravenej recentným náterom v 
okrovej a sivej farebnosti bola v sonde na rímse identifikovaná omietka O1 so zvyškom 
náteru N1 a sekundárnych náterov N2.x. V časti pod rímsou na ploche panelácie bola 
identifikovaná pod vrstvou N3 vrstva omietky, ktorá je na povrchu štruktúrovaná a je v 
hmote prefarbená. Je ukončená v línii nasadia kordónovej rímsy. Omietku sme 
vyhodnotili ako súvzťažnú k omietke O1 a označujeme ju ako O1.a. Farebnosť Omietka 
je tmavšia ako primárny náter N1, ale sú rovnakej tonality.   
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Číslo a lokalizácia sondy: 
S19 - prvá kordónová rímsa štvorpodlažnej časti východnej fasády 

Popis:  
Sd1 - sadrový architektonický prvok, 1921  
O1 - primárna omietka s hladeným povrchom, 1921  
N1 - primárny náter, 1921 
N2.x - vrstvy sekundárnych náterov, prvá polovica 20. storočia 
N3 - hrubá pastózna vrstva tmavosivej farebnosti, 1953 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Sonda bola realizovaná na prvej kordonóvej rímse štvorpodlažnej časti východnej fasády. 
Pod vrstvou N3 s recentným náterom N4 bili identifikované na povrchu omietky O1 
primárny náter N1 a vrstvy sekundárnych náterov N2.x. Vrstvy N1 a N2.x sú nesúdržné a 
uvoľňujú sa. Spodná časť rímsy je sadrová, s motívom vajcovca. Rímsu považujeme za 
originál, pretože miesto napojenia Sd1 na O1 je prekryté vrstvou N3. Pri obnove v 80. 
rokoch 20. storočia bol povrch sadrovej časti rímsy očistený od N3. 

67

N1

N2.x

N4 na N3

O1

N4 na Sd1



Číslo a lokalizácia sondy: 
S20 - prechod prvej kordónovej rímsy štvorpodlažnej časti východnej fasády na 
omietkový povrch 

Popis:  
Sd1 - sadrový architektonický prvok, 1921 
O1 - primárna omietka s hladeným povrchom, 1921  
O1.a - primárna omietka na povrchu štruktúrovaná, v hmote prefarbená, teplá tmavá 
sivá, 1921 
N1 - primárny náter, 1921 
N2.x - vrstvy sekundárnych náterov, prvá polovica 20. storočia 
N3 - hrubá pastózna vrstva tmavosivej farebnosti, 1953 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Sonda bola realizovaná na spodnej časti kordónovej rímsy v mieste jej napojenia na 
omietkovú plochu. Pod zrnitou sivočiernou vrstvou N3 Boli odkryté na omietke O1 
fragmenty primárneho náteru N1 a vrstvy sekundárnych náterov N2.x.  
Na ploche pod rímsou bola pod vrstvou N3 identifikovaná na povrchu štruktúrovaná v 
hmote prefarbená omietka O1.a rovnakého typu ako v sonde S18. Pod vrstvou O1.a sa 
nachádza omietka bez povrchového náteru. Na základe toho považujeme vrstvu O1.a za 
súčasť primárnej povrchovej úpravy pamiatky.  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Číslo a lokalizácia nálezovej situácie: 
NS13 - sokel, hlavná fasáda, východný a západný vstup 

Popis:  
K1 - sokel z umelého kameňa, 1921 
N2.x - vrstvy sekundárnych náterov 
N4 - recentný náter, 1988 

Vyhodnotenie: 
Sokel objektu je realizovaný z umelého kameňa. ktorého povrch je štokovaný so 
zvýraznenými hranami. Povrch sokla je pokrytý vrstvami sivých náterov, náter na povrchu 
zodpovedá vrstve N4. Na niektorých častiach došlo k poškodeniu sokla, hlavne na 
východnej fasáde kvôli realizácii nových vstupov v 50. rokoch 20. storočia. Následné 
doplnenie omietkou a “farebné zjednotenie” sa stalo jednoduchým východiskom. V časti 
parteru hlavnej fasády došlo k tiež výrazným zásahom do omietkových povrchov. 
východný vstup je v špaletách zbavený kameninového sokla, na západnom sa zachoval. V 
centrálnom vstupe sa sokel v osteniach portálu nenachádza, jeho existenciu sa 
nepodarilo výskumom potvrdiť. Odpoveď bude možné získať až po odstránení 
sekundárnych vrstiev počas obnovy pamiatky.      
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D Záverečné vyhodnotenie kompletného reštaurátorského výskumu 

Dom umenia Fatra, predstavuje účelovú stavbu dokončenú v roku 1921 ako kino Grand 

Bio Universum.  

Jeho stavebný história nie je veľmi komplikovaná vzhľadom na jeho vek a skutočnosť, že 

nikdy nezmenil účel svojho využitia. Vo výskume definujeme štyri vývojové etapy, ku 

ktorým priraďujeme zistené skutočnosti z realizovaných sond a nálezových situácií.   

1. stavebnú etapu datujeme do rokov 1919 - 1921, do obdobia vzniku objektu. Na 

základe výsledkov reštaurátorskej sondáže sa preukázalo, že fasáda objektu Grand Bio 

Universum bola monochromatická vo farebnosti achatgrau (achátová sivá) (RAL cca 7038)  

označená vo výskume ako N1. Fragmenty tejto farebnosti boli identifikované aj na 

kameninových figurálnych reliéfoch a sadrových florálnych reliéfoch. Plytká profilácia na 

fasáde tak bola kultivovane modelovaná hrou svetla a tieňa bez nutnosti farebného 

rozlíšenia jednotlivých plôch a architektonických článkov. Parter Grand Bio Universa bol 

na východnej fasáde realizovaný zo štruktúrovanej v hmote prefarbenej omietky, ktorá 

tienením vlastnej povrchovej štruktúry pôsobila tmavšie. Tmavšiu bázu objektu  (parter) 

umocňovala aj bosáž a rustika na hlavnej južnej fasáde, ktorých povrch je tiež výrazne 

štruktúrovaný. Rozsah zachovania pôvodnej omietky parteru hlavnej fasády bude zistený 

až pri samotnej obnove, pretože vstupná časť do objektu nebola na žiadosť vlastníka 

pamiatky s ohľadom na funkciu skúmaná deštruktívnymi metódami.  

Farebným akcentom monochromatickej sivej fasády bol červeno-biely kameninový 

parapet balkóna štvrtého nadzemného podlažia. Ďalším farebne výrazným prvkom boli 

výplne okenných otvorov. Na základe nálezov vieme, že farebnosť výplní bola sýta 

červená (tzv. anglická červená) - vo výskume označená ako NV1. S ohľadom na 

skutočnosť, že štukový reliéfny nápis Grand Bio Universum sa zachoval len v odtlačku na 

atike objektu, informáciu o jeho primárnej farebnosti preberáme z Návrhu na 

reštaurovanie pamiatky z roku 1985 (Iliev, Pakan, Rajnoha), ktorý uvádza čiernu 

primárnu farebnosť nápisu. 

2. stavebnú etapu menšieho charakteru datujeme do roku 1948, kedy bola 

modernizovaná premietacia miestnosť. Súhrnne k nej zaraďujeme sekundárne premaľby 

fasády realizované od dokončenia objektu do roku 1953, označované ako N2.x. Na fasáde 

objektu neboli v tomto období realizované žiadne stavebné zásahy. Išlo predovšetkým o 

obnovu fasády po vojne a základnú údržbu, ktorá sa prejavovala v niekoľkonásobnom 
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premaľovaní fasády. Prvé sekundárne nátery boli tiež monochromatické sivé. Farebnosť 

sa všk od teplej achátovej posunula k chladnejším a tmavším modrosivým odtieňom. 

Výskum z roku 1985 identifikoval primárnu farebnosť v dvoch rôznych odtieňoch. Plochy 

bledosivé, tektonické členenie, štuková výzdoba a kameninové reliéfy v svetlej okrovej. 

V súčasnosti realizovaný reštaurátorský výskum však prítomnosť okrov v starších vrstvách 

stratigrafie farebnosti neidentifikoval. Fasáda bola dlhé obdobie monochromatická sivá. 

Zlatý oker bol identifikovaný len na figurálnych reliéfoch, v rámci stratigrafie vrstiev bol 

však v superpozícii voči achátovej sivej. Evidentné je to aj na autorskej signatúre 

SCHTIEBL 21, kde v rytých líniach signatúry zlatý oker prekrýva sivú vrstvu. Farebnosť 

okien sa tiež postupne menila. Na vrstve N2.x sme identifikovali dva sekundárne nátery 

okien, prvý sekundárny ako hnedočervený, ďalší bol už hnedý.   

3. stavebnú etapu datujeme do roku 1953, kedy sa realizovali väčšie stavebné úpravy v 

interiéri objektu a vybúrané boli aj nové vstupy na východnej fasáde a pravdepodobne aj 

okenné otvory. Hrubá striekaná vrstva na fasáde - označená vo výskume ako N3 - 

spôsobila zanesenie ostrých detailov. Farebnosť vrstvy je grafitová sivo-čierna. 

Nástrekom boli prekryté aj reliéfy a sochárska výzdoba. V tomto období predpokladáme 

aj začiatok postupnej výmeny okenných výplní.  

4. stavebnú etapu predstavuje obnova kina pre potreby Štátneho komorného orchestra 

v rokoch 1983-1988. Okrem rozsiahlych stavebných úprav v interiéri, sa niektoré prejavili 

aj na východnej fasáde. Došlo k zrušeniu sekundárnych dverných otvorov. Fasáda prešla 

tiež obnovou - okrem omietkových povrchov boli vymenené výplne okenných a dverných 

otvorov, ktoré sa tvarovo nezhodovali s pôvodnými. Výskum z roku 1985 uvádza, že stav 

štukovej plastickej výzdoby je zlý, sadra je zvetraná, silne prilnutý cementový nástrek 

nie je možné odstrániť bez jej mechanického poškodenia. Navrhuje rekonštrukciu 

všetkých plastických sadrových prvkov na fasáde odliatím kópií z lukoprénovej formy. Či 

došlo ku komplexnej výmene sadrových prvkov nevieme. S ohľadom na nálezové situácie 

a nálezy, predpokladáme, že ku komplexnej výmene nedošlo. Poškodené časti ríms a 

niektoré reliéfy mohli byť nahradené. Menej pohľadové časti však zostali s reziduom 

nástreku N3, na základ čoho usudzujeme, že sú pôvodné. Návrh uvažoval aj s 

celoplošným mechanickým odstránením vrstvy N3, k tomu ale nedošlo. Očistené boli len 

plastické články a reliéfy, omietkové plochy boli len premaľované v okrovo-sivej 

farebnosti.  
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Výskum preukázal, že reprezentatívna eklekticko-secesná fasáda Grand Bio Universa 

bola vysokokvalitnou realizáciou. Je premysleným architektonickým konceptom autora, 

ktorý bol ukotvený v tradicionalistickom prúde architektonickej tvorby. Objekt však nie 

je vzorkovnicou štukatérskych prvkov, ale relatívne strohou a plochou stavbou, ktorú 

dynamizuje predovšetkým narábaním s hmotou stavby. Najvýraznejším dekoratívnym 

akcentom fasády je jej sochárska výzdoba, ktorá je dielom majstra Schiebla z roku 1921. 

Bohužiaľ v súčasnosti okrem jeho mena nepoznáme žiadne ďalšie informácie o jeho 

živote a umeleckej tvorbe. Predpokladáme, že bol súčasťou tvorivého tímu architekta, 

tak ako tomu bolo aj pri iných architektonických ateliéroch.  

Kvalitatívna úroveň však výrazne utrpela v priebehu 20. storočia. Aplikácia vrstvy N3 

výrazne zdegradovala ostrú a pravidelnú profiláciu a architektonické dielo, ktoré patrí 

medzi jedinečné ukážky účelových stavieb prvej tretiny 20. storočia posunul na lokálnu 

úroveň. Z tohto dôvodu je jedinou alternatívou pre obnovu fasád objektu rehabilitácia 

stavu z 1. etapy - z obdobia vzniku objektu v rokoch 1919-1921.  

Stavebno-technický stav fasády je narušený, jej sadrové dekoratívne prvky sú 

uvoľnené od podkladu a hrozí ich vypadnutie z omietkovej plochy fasády tak, 

ako v prípade perlovcovej lišty na západnom arkieri hlavnej fasády. Kordónová 

rímsa v časti balkóna je rovnako výrazne narušená, uvoľňujú sa z nej časti 

muriva. Technický stav fasády vyžaduje neodkladnú reštaurátorskú 

konsolidáciu.    
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E Základný cieľ, charakteristika a rozsah reštaurovania kultúrnej 
pamiatky 
      

Základným cieľom reštaurovania je zachovanie a revitalizácia pôvodného diela a 

prinavrátenie vytrácajúcej sa umelecko-historickej hodnoty. Zároveň je cieľom 

reštaurovania predĺžiť životnosť pamiatky na čo možno najdlhšiu dobu, ktorú nám 

poskytujú súčasné možnosti moderných, ale overených technológií. Návrh na 

reštaurovanie je v podstate projekt ochrany konkrétneho historického artefaktu. 

Rešpektuje zámer a zásady na reštaurovanie, vychádza zo stavu, vzhľadu pamiatky, jej 

umiestnenia a faktov ovplyvňujúcich jej životnosť. Podstatný je samotný výskum diela a 

syntéza všetkých poznatkov o diele, vrátane historických poznatkov o jeho vzniku, 

tvarosloví, obsahu, analogických súvislostiach a sekundárnych zásahoch. 

Pri obnove fasád Domu umenia 

F a t r a b o l a n a z á k l a d e 

vyhodnotených sond zvolená 

rekonštrukčná metóda, ktorá má 

revitalizovať a obnoviť stav fasád a 

sochárskej výzdoby z obdobia ich 

vzniku, t. j. ich primárnu podobu z 

prvej tretiny 20. storočia. Tá bude 

vyžadovať odstránenie všetkých 

nevhodných sekundárnych zásahov 

a aj rekonštrukciu zaniknutých 

alebo zdegradovaných častí. Medzi 

tieto prvky patrí prioritne štukový 

reliéfny nápis na atike hlavnej 

fasády GRAND BIO UNIVERSUM.  

Pri reštaurovaní fasád je nutné 

rehabilitovať aj tvar a farebnosť 

o k e n n ý c h v ý p l n í , k t o r é 

nezodpovedajú pôvodnému historickému riešeniu. Dôležitým bude, umiestnenie 

priečnika okna a jeho šírka. Dnešná pozícia priečnikov nerešpektuje ani štukovú 

výzdobu, ktorá pôvodne vytvárala spolu s priečnikmi okien priebežnú líniu.  
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Za dôležitý prvok, ktorý bol v 80. rokoch odstránený z fasády považujeme aj dvojicu 

kovovových stojanov na zástavy, ktorých súčasťou boli aj závesné svietidldlá s kovovým 

tienidlom svietiacim smerom dolu. Osvetľovali priestor medzi tromi vstupmi do budovy a 

zároveň aj nástenné skrinky s programom. Navrhujeme ich rekonštrukciu na základe 

historickej fotodokumentácie.       

So zachovaním úprav z mladších stavebných etáp návrh na reštaurovanie neuvažuje.  

Výsledná farebnosť fasád je monochromatická achátová sivá v zmysle nálezov 

zodpovedajúcim prvej stavebnej etape pamiatky.  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F Návrh postupu a technológie reštaurovania 

Omietky 

Odstránenie nežiaducich vrstiev. Všetky nežiaduce sekundárne vrstvy budú z povrchu 

fasády mechanicky odstránené pomocou maliarskych škrabiek, kefiek, špachtlí a  

skalpela. Mechanicky budú odstránené aj nenávratne poškodené omietky. Povrch môže 

byt aj šetrne očistený pomocou tlakovej vody a pary. 

Spevnenie a upevnenie primárnych omietok. Žiaduce omietkové vrstvy budú spevnené 

prípravkom KEIM Fixativ (aplikácia podľa technického listu výrobku). Uvoľnené časti budú 

prichytené injektážnou maltou MAPEI Antique F21 (aplikácia podľa technického listu 

výrobku). 

Doplnenie jadrovej omietky. Všetky úbytky v jadrovej omietke budú doplnené maltou 

spojenou prirodzeným hydraulickým vápnom a plnenou minerálnym plnivom príslušnej 

frakcie. 

Doplnenie finálnej štukovej omietky. Všetky úbytky vo finálnej štukovej  omietke budú 

doplnené maltou spojenou prirodzeným hydraulickým vápnom a plnenou minerálnym 

plnivom príslušnej frakcie. Povrch omietok bude zapracovaný tak, aby korešpondoval s 

povrchom dopĺňaného originálu. 

Farebná úprava. Celý povrch omietok bude opatrený vrstvou fasádnej farby KEIM 

Soldalit v požadovanom odtieni (aplikácia podľa technického listu výrobku). Výber 

farebného odtieňa bude konzultovaný so zástupcom príslušného krajského pamiatkového 

úradu. 

Reliéfna  výzdoba vyhotovená zo sadry 

Odstránenie nežiaducich vrstiev. Všetky nežiaduce sekundárne vrstvy budú z povrchu 

sadry mechanicky odstránené pomocou maliarskych škrabiek, kefiek, špachtlí a  

skalpela. Povrch môže byt aj šetrne očistený pomocou tlakovej vody a pary. 

Spevnenie sadrovej hmoty. Sadrová hmota bude napustená prípravkom REMMERS 

Tiefengrund (aplikácia podľa technického listu výrobku). 
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Doplnenie úbytkov. Úbytky sadrovej hmoty a jej modelácie budú doplnené tmelom na 

báze organických spojív. Chýbajúce celky budú doplnené a nenávratne zdegradované 

budú nahradené kópiami vyhotovenými z modelárskej sadry s prímesou aditíva ADITGIPS. 

Ako predloha budú slúžiť zachované časti reliéfnej výzdoby fasády, ktoré budú 

zaformované silikónovou formovacou hmotou CHT-MM940. 

Montáž odliatkov. Nové odliatky budú na fasádu prichytené flexibilnou lepiacou maltou 

MAPEI-Keraquick (aplikácia podľa technického listu výrobku). 

Farebná úprava. Celý povrch omietok bude opatrený vrstvou fasádnej farby KEIM 

Soldalit v požadovanom odtieni (aplikácia podla technického listu výrobku). Výber 

farebného odtieňa bude konzultovaný so zástupcom príslušného krajského pamiatkového 

úradu. 

Terrazzový sokel 

Mechanické čistenie od sekundárnych vrstiev. Celý povrch terrazza bude mechanicky 

očistený od sekundárnych vrstiev až na pôvodný povrch terrazza pomocou 

tangenciálneho tryskania sklovitou struskou REMMERS ROTEC GLASPUDERMEHL. 

Doplnenie úbytkov primárnej terrazzovej omietky. Pre doplnenie úbytkov primárnych 

terrazzových omietok bude použitá  zmes namiešaná tak, aby technologicky a esteticky 

korešpondovala s dopĺňaným originálom. Doplneniu terrazza budú predchádzať vzorkové 

skúšky receptúry.  

Farebné scelenie povrchu terrazza. Rušivé farebné kontrasty budú korigované pomocou 

lazúrnej retuše farbami KEIM RESTAURO LASUR (aplikácia podľa technického listu 

výrobku). 

Hydrofobizázia povrchu terrazza. Povrch tarrazza môže byť hĺbkovo hydrofobizovaný 

prípravkom REMMERS FUNCOSIL BI (aplikácia podľa technického listu výrobku). 
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Figurálna sochárska výzdoba 

Demontáž uvoľnených častí. Všetky rozpraskané a uvolnené časti kameniny budú 

demontované a odložené. 

Odstránenie nežiaducich vrstiev. Všetky nežiaduce sekundárne vrstvy budú z povrchu 

mechanicky odstránené pomocou maliarskych škrabiek, kefiek, špachtlí a skalpela. 

Povrch môže byt aj šetrne očistený pomocou tlakovej vody a pary. 

Sanácia kovovej výstuže. Odhalená kovová výstuž bude mechanicky očistená pomocou 

tangenciálneho tryskania sklovitou struskou REMMERS ROTEC GLASPUDERMEHL. Povrch 

výstuže bude chemicky ošetrený prípravkom na ochranu výstuže MAPEI Mapefer 

(aplikácia podľa technického listu výrobku). 

Zlepenie demontovaných častí. Všetky demontované časti budu zlepené epoxidovým 

lepidlom AKEMI Akepox 5010. 

Doplnenie úbytkov hmoty kameniny. Všetky úbytky hmoty budú doplnené reprofilačnou 

maltou REMMERS Betofix R2 s prímesou minerálneho plniva do 20% objemu (aplikácia 

podla technického listu výrobku). 

Doplnenie úbytkov hladkej sinrovej vrstvy. Otvorená štruktúra povrchu bude zahľadená 

vrstvou materiálu  REMMERS Multispachtel (aplikácia podľa technického listu výrobku). 

Farebná úprava. Celý povrch omietok bude opatrený vrstvou fasádnej farby KEIM 

Soldalit v požadovanom odtieni (aplikácia podľa technického listu výrobku). Výber 

farebného odtieňa bude konzultovaný so zástupcom príslušného krajského pamiatkového 

úradu. 

Kovové časti sochárskej výzdoby. Kovové časti hudobných nástrojov budú ak to bude 

možné demontované a následne zbavené korózie mechanicky aj chemicky. Nenávratne 

poškodené časti budú nahradené rekonštrukčnými kópiami vyhotovenými z antikorovej 

ocele. 
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Rekonštrukcia nápisu GRAND BIO UNIVERSUM 

Vyhotovenie modelu. Na základe odtlačkov priamo na fasáde a historických fotografií 

bude vyhotovený model plastického nápisu GRAND BIO UNIVERSUM. 

Vyhotovenie formy a odliatku. Model bude zaformovaný silikónovou formovacou 

hmotou CHT- MM940. Do pripravenej formy bude naliata mrazuvzdorná štuková hmota. 

Montáž nápisu. Jednotlivé časti nápisu budú namontované na fasádu pomocou 

antikorových kotiev a flexibilnej lepiacej malty MAPEI-Keraquick (aplikácia podľa 

technického listu výrobku). 

Farebná úprava. Celý povrch omietok bude opatrený vrstvou fasádnej farby KEIM Soldalit 

v požadovanom odtieni (aplikácia podľa technického listu výrobku). Výber farebného 

odtieňa bude konzultovaný so zástupcom príslušného krajského pamiatkového úradu. 
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G Fotodokumentácia historického stavu pamiatky 
 

Pohľad do Vurumovej ulice na začiatku 20. storočia. Šípka označuje jeden z historických 

domov bloku, kde neskôr vzniklo Grand Bio Universum. Vurumova ulica bola v tej časti 

úzka, so stredovekými proporciami. Na začiatku 20. storočia magistrát pri vydávaní 

nových stavebných povolení nútil stavebníkov, aby svoje stavby situovali hlbšie do vnútra 

parcely a rozšírili tak priestor ulice. Tákalo sa to aj Jana Rufina Stejskala pri stavbe jeho 

nového kina.  

Zdroj: Peter Štanský  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Pohľad do Vurumovej ulice a Grand Bio Universum niekedy v polovici 20. storočia. 

Zdroj: Peter Štanský  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 Pohľad do Vurumovej ulice a Grand Bio Universum niekedy v polovici 20. storočia. 

Zdroj: Peter Štanský  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Pohľad na fasádu Domu umenia Fatra v čase jeho obnovy. Na fasáde sú viditeľné sondy 

reštaurátorského výskumu a časť pôvodných okien.    

Zdroj: Návrh na reštaurovanie pamiatky, 1985  

85



Pohľad na fasádu Domu umenia Fatra v 80. rokoch 20. storočia v čase jeho obnovy. 

Fotografia zachytáva proces výmeny okenných výplní a obnovu balkóna na 4. NP - 

konštrukcia parapetu balkóna je rozobraná.  

Zdroj: Peter Štanský  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H Fotodokumentácia súčasného stavu pamiatky 
 

87

pohľad na hlavnú južnú fasádu z Geromettovej ulice



 

88

nárožie Vurumovej a Jezuitskej ulice



89

časť parteru v Jezuitskej ulici

parter v Jezuitskej ulici



 

90

pohľad na vlys východnej fasády

východná fasáda s pameláciou a vlysom delenou lizénami  



 

91

hlavná fasáda, balkón na 4. NP

hlavná fasáda, balkón na 4. NP



 

92

hlavná fasáda, západný reliéf



 

93

hlavná fasáda, východný reliéf



 

94

hlavná fasáda, atika

hlavná fasáda, atika, vľavo časť odtlačku reliéfneho nápisu 



 

95

hlavná fasáda, putto súsošia na vrchole atiky



 

96

hlavná fasáda, putto súsošia na vrchole atiky



 

97

hlavná fasáda, lýra zo súsošia na vrchole atiky



 

98

hlavná fasáda, sadrový reliéf medzi 2. a 3. NP

hlavná fasáda, sadrový reliéf medzi 2. a 3. NP



I Rozhodnutie krajského pamiatkového úradu k zámeru obnovy 
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J Doklad o odbornej spôsobilosti 
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