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ÚVOD

Predkladanú prípravnú reštaurátorskú dokumentáciu - správu z reštaurátorského
výskumu a návrh na reštaurovanie mlynskej hranice v objekte mlyna v obci
Sobotište vypracoval Mgr.art. Pavol Ševčík v súlade §33zákona č.49/2002Z.z o
ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a s §5 jeho
vykonávacej vyhlášky č.231/2014, ako aj v súlade s rozhodnutím Krajského
pamiatkového úradu Trnava č.2016/21955-3/99022/Šab /viď. v prílohe/, ktoré
bolo vydané na základe zámeru a žiadosti vlastníka. Práce na reštaurátorskom
výskume a na realizácii prípravnej reštaurátorskej dokumentácie boli vykonané
v súlade so znením Zák. NR SR č.200/94 Zb. o Komore reštaurátorov, v zmysle
ktorého je odborným garantom výskumných prác , zhodnotenia výsledkov
výskumu , spracovania Návrhu na reštaurovanie a realizácie reštaurátorských
prác zodpovedný reštaurátor s príslušnou špecializáciou o.i. na reštaurovanie
drevených plastík, drevených architektonických článkov a oltárnych architektúr
S1.
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1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE O PAMIATKE
NÁZOV: mlynská hranica
ČÍSLO UZPF/SR: 747/1 /objektu
TYP PAMIATKY: hnuteľná
TECHNIKA SPRACOVANIA: opracované drevo, kovové súčiastky
MATERIÁL: drevo, kov,
STUPEŇ PÔVODNOSTI: originál
ROZMERY:

AUTOR: neznámy
DATOVANIE: 1850
PÔVODNÉ UMIESTNENIE PAMIATKY: v objekte mlyna- návodná stena objektu
OBJEKT: Habánsky mlyn
OBEC: Sobotište
OKRES: Senica
KRAJ: Trnavský
PROVENIENCIA: Západné Slovensko
MAJITEĽ: Obec
AUTOR REŠTAUROVANIA: Mgr. art. Pavol Ševčík
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2.LOKALIZÁCIA PAMIATKY

Predmet reštaurovania mlynská hranica sa nachádza v objekte vodného mlyna v
Sobotišti, ktorý je zapísaný ako národná kultúrna pamiatka v ústrednom
zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 747/1, je situovaný v centrálnej
časti pamiatkovej zóny Sobotište - habánsky dvor.

3. REŠTAURÁTORSKÝ VÝSKUM

Výskum sa realizoval na základe požiadaviek, formulovaných štátnym
pamiatkovým dohľadom .Požiadavka na vykonanie výskumu , jeho rozsah a
charakter, ako aj obsah spracovanej prípravnej dokumentácie bola stanovená
rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu (viď v prílohe). V súlade s
podmienkami stanovenými v tomto rozhodnutí bol reštaurátorský výskum
zameraný na zistenie súčasného technického stavu jestvujúcich originálnych
historických drevených konštrukcií technického medzipodlažia, spolu s prvkami
pracovnej a prevodovej sústavy, ktoré sa v rámci priestoru nachádzajú. Cieľom
reštaurátorského výskumu

je na základe neinvazívnych spôsobov rozšíriť

skutočnosti o stave pamiatky - mlynskej hranice v objekte mlyna v obci
Sobotište. Podrobne zadefinovať originálne dielo, zistiť rozsah a počet
sekundárnych zásahov. Tieto poznatky budú zdrojom pre následné rozhodovanie
o jednotlivých krokoch reštaurátorských prác a finálnej podoby reštaurovaného
diela.
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3.1 CHARAKTERISTIKA REŠTAURÁTORSKÉHO VÝSKUMU

Nedeštruktívne metódy:

• výskum vykonaný podrobnou optickou obhliadkou diela pri rozptýlenom
osvetlení- VIS
• vyhodnotenie lokálnej sondáže, zistenie stavu dreva, povrchových úprav
a zásahov do hmoty diela
Výsledky reštaurátorského výskumu budú vzájomne porovnané a vyhodnotenéD
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3.3.NEDEŠTRUKTÍVNE METÓDY – SONDÁŽNY VÝSKUM

Sonda č.1. čistiaca sonda dokumentuje stav zachovania dubového dreva pod
nánosom depozitov / dubový nosný trám /
0- dubové drevo
0-D dubové drevo s povrchovým depozitom
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3.3. NEDEŠTRUKTÍVNE METÓDY – SONDÁŽNY VÝSKUM

Sonda č.2. čistiaca sonda dokumentuje stav zachovania dubového dreva pod
nánosom depozitov /priečny nosný trám /.
0- dubové drevo
0-D dubové drevo s povrchovým depozitom
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3.3. NEDEŠTRUKTÍVNE METÓDY – SONDÁŽNY VÝSKUM

Sonda č.3. čistiaca sonda dokumentuje stav zachovania dubového dreva pod
nánosom depozitov /profilovaný trám mlynskej hranice/
0- dubové drevo
0-D dubové drevo s povrchovým depozitom
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3.3.NEDEŠTRUKTÍVNE METÓDY – SONDÁŽNY VÝSKUM

Sonda č.4. čistiaca sonda dokumentuje stav zachovania dubového dreva pod
nánosom depozitov / zuborez a profilácia na tráme mlynskej hranice/
0- dubové drevo
0-D dubové drevo s povrchovým depozitom



JL

3.3.NEDEŠTRUKTÍVNE METÓDY – SONDÁŽNY VÝSKUM

Sonda č.5. čistiaca sonda dokumentuje stav zachovania kovu pod nánosom
depozitov/ palečné koleso/.
0- kov s povrchovou koróziou
1- tmavomodrý farebný náter na kovovej časti kolesa
1-D kovová časť kolesa s povrchovým depozitom
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3.3. NEDEŠTRUKTÍVNE METÓDY – SONDÁŽNY VÝSKUM

Sonda č.6. čistiaca sonda dokumentuje stav zachovania ihličnatého dreva pod
nánosom depozitov. / drevená podesta /.
0- ihličnaté drevo
0-D ihličnaté drevo s povrchovým depozitom
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3.3. NEDEŠTRUKTÍVNE METÓDY – SONDÁŽNY VÝSKUM

Sonda č.7. lokalizácia poškodených častí hnilobou a drevokazným hmyzom
/múčna hrada /
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3.3. NEDEŠTRUKTÍVNE METÓDY – SONDÁŽNY VÝSKUM

Sonda č.8. lokalizácia poškodených častí hnilobou a drevokazným hmyzom
/svorový stĺp- spodná časť dosadajúca na podlahu /
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3.3. NEDEŠTRUKTÍVNE METÓDY – SONDÁŽNY VÝSKUM

Sonda č.9. lokalizácia poškodených častí hnilobou a drevokazným hmyzom
/svorový stĺp- spodná časť dosadajúca na kamennú pätku /
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3.3. NEDEŠTRUKTÍVNE METÓDY – SONDÁŽNY VÝSKUM

Sonda č.10. lokalizácia poškodených častí hnilobou a drevokazným hmyzom
/svorový stĺp- spodná časť dosadajúca na podlahu /
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3.3. NEDEŠTRUKTÍVNE METÓDY – SONDÁŽNY VÝSKUM

Sonda č.11. lokalizácia poškodených častí hnilobou a drevokazným hmyzom
/svorový stĺp- spodná časť dosadajúca na podlahu /
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3.3. NEDEŠTRUKTÍVNE METÓDY – SONDÁŽNY VÝSKUM

Sonda č.12. lokalizácia poškodených častí hnilobou a drevokazným hmyzom
/svorový stĺp- spodná časť dosadajúca na kamennú pätku /
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3.3. NEDEŠTRUKTÍVNE METÓDY – SONDÁŽNY VÝSKUM

Sonda č.13. lokalizácia poškodených častí hnilobou a drevokazným hmyzom
/svorový stĺp- spodná časť dosadajúca na podlahu /
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Vyhodnotenie sondážneho výskumu
Sondážny výskum bol zameraný na zistenie spôsobu čistenia, aktuálneho stavu
dreva a zachovaných

kovových častí pod nánosmi depozitov. Sondáž bola

realizovaná ako nedeštruktívna - čistiaca. Čistiace sondy boli

prevádzané

mechanicky pomocou mäkkých kefiek a čistiaceho liehového prípravku /
odstraňovač šelakových politúr a náterov /. Po odstránení povrchových
depozitov sa odhalil stav zachovania dreva,

jeho kresba a farebnosť. Na

kovových častiach sondáž dokumentuje stav a charakter povrchu kovu ,ako aj
farebnú úpravu obruče kolesa. Sondážou boli lokalizované rozsiahle poškodenia
dreva, ktoré podliehajú deštrukcii a v priebehu reštaurovania ich bude potrebné
nahradiť protezovaním a vymenením.
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3.5 REŠTAURÁTORSKÝ VÝSKUM /ZÁVEREČNÉ VYHODNOTENIE VÝSKUM

Predmetom reštaurátorského výskumu bola zachovaná drevená časť zariadenia
mlyna tzv. mlynská hranica s niekoľkými zachovanými prvkami pracovnej a
prevodovej sústavy. Mlynská hranica je datovaná vyrezávaným vročením na
rok 1850 spolu s iniciálami autorov. Vročenie sa nachádza na čelnom
pohľadovom

tráme - múčnej hrade, ktorá je dekorovaná zuborezom

a

profilovaním. Na základe reštaurátorského výskumu a stavu poškodenia
jednotlivých častí mlynskej hranice sa domnievame , že v danom období došlo
iba k modernizácii zariadenia mlyna s využitím starších konštrukčných prvkov.
Reštaurátorský výskum mlynskej hranice bol primárne zameraný na
nedeštruktívne metódy, vizuálnu obhliadku predmetného diela a sondáž
zameranú na čistenie bez hlbšieho deštruktívneho zásahu .
vizuálneho a sondážneho výskumu

Na základe

možno charakterizovať stav diela ako

narušený až havarijný . Základná nosná konštrukcia mlynskej hranice je staticky
narušená čo spôsobuje jej náklon a pokles v prednej pohľadovej časti . Celý
povrch drevenej konštrukcie a kovových súčastí je zadeponovaný prachom a
mastnými povlakmi , kovové prvky pokrýva hrdza . Drevené prvky podliehajú
lokálnej hnilobe a deštrukcii spôsobenej drevokazným hmyzom . Rozsiahlo
poškodené sú svorové stĺpy na spodných častiach dosadajúcich na podlahu
alebo kamenné pätky. Hriadeľ hlavného náhonu je zachovaná iba v interiéri
mlyna, celá vonkajšia časť spolu s vodným kolesom a tzv. vantrokmi sa
nezachovala. Palečne ozubené koleso je zachované v primárnej polohe spolu z
hlavnou transmisiou. Spodná časť palečného ozubeného

kolesa - drevené

ozubenie a dve drevené ramená sú úplne deštruované. Rozsiahlo poškodená je
podesta mlynskej hranice, ktorá je realizovaná z mäkkého ihličnatého dreva a
podlieha hnilobe a rozpadu drevnej hmoty. Drevené zábradlie mlynskej hranice
je mechanicky odrezané a zložené v priestoroch mlyna. V interiéri objektu
mlyna sa nachádzajú v sekundárnej polohe aj drevené prevodové kolesá z
remeňového prevodu mlynského zariadenia. Na drevenej konštrukcii mlynskej
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hranice bolo identifikovaných množstvo novších zásahov do drevených prvkov,
ktoré súvisia s úpravami technického zariadenia mlyna v priebehu jeho
existencie a boli podmienené vývoju technológie mlynských zariadení.



KN

4. ZHODNOTENIE TECHNICKÉHO STAVU PAMIATKY

Obr.č.1. schematické vyznačenie poškodených drevených prvkov podesty .
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4. ZHODNOTENIE TECHNICKÉHO STAVU PAMIATKY

Obr.č.2. schematické vyznačenie poškodených drevených prvkov podesty .
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5. ZÁKLADNÝ CIEĽ , CHARAKTERISTIKA A ROZSAH REŠTAUROVANIA

Základným cieľom reštaurátorského zásahu je samotná záchrana predmetného
diela, jeho konzervovanie a statické zabezpečenie pomocou reštaurátorských
postupov s dôrazom

na maximálne možné zachovanie originálu, citlivá

rekonštrukcia poškodených častí a zachovanie dobovej patiny diela. Z hľadiska
prezentácie diela budú doplnené exteriérové súčasti mlynského zariadenia vodné
náhonové koleso s chýbajúcou časťou hriadele a vantroky privádzajúce vodu
na náhonové vodné koleso. V interiéri bude potrebné doplniť a vymeniť v
rámci reštaurovania niekoľko trámov a dosiek podesty pre nevyhnutné statické
zabezpečenie mlynskej hranice, ktorá súčasne podopiera prvé drevené podlažie
mlynice /pojď/. V súčasnosti

je drevené podlažie dočasne zabezpečené

provizórnymi stojkami z hranolov. Na palečnom kolese prevodovej sústavy je
potrebné rekonštruovať dve chýbajúce ramená a niekoľko drevených
prevodových zubov v spodnej časti. Zábradlie mlynskej hranice /profilovaný
trám nachádzajúci sa v objekte mlyna/ bude potrebné osadiť na pôvodné miesto.
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6. NÁVRH POSTUPU A TECHNOLÓGIE REŠTAUROVANIA

Na základe reštaurátorského výskumu a jeho výsledkov sa pristupuje k návrhu
postupu a technológie reštaurovania. Návrh na reštaurovanie metodicky
vychádza z princípu konzervovania zachovaných častí

a rekonštrukcie

poškodených častí potrebných k statickému zabezpečeniu diela a jeho
estetickému sceleniu pre prezentáciu technickej pamiatky ako súčasť objektu
mlyna.

• Dôkladná fotodokumentácia stavu pred reštaurovaním
• Zameranie jednotlivých trámov a kovových prvkov - zakreslenie
• Celoplošná aplikácia fungicídneho prípravku pred demontážou /aplikáciu
fungicídneho prípravku do poručujeme realizovať ešte pred demontážou a
prácami na predmete z dôvodu výskytu povrchových plesní a ich možného
šírenia - BOCHEMIT, LIGNOFIX /
• Demontáž jednotlivých častí/ demontáž navrhujeme realizovať v postupe z
vrchu na dol v zmysle nadväznosti jednotlivých trámov a konštrukčných
spojov, kovové klince a tiahla, narušené rozsiahlou koróziou do poručujeme
podrobne zamerať zdokumentovať pre prípad deštrukcie počas demontáže.
Prevodové - palečné koleso navrhujeme reštaurovať priamo na mieste z
dôvodu veľkého priemeru, ktorý nedovoľuje koleso vyniesť cez malý dverný
otvor objektu mlyna . Palečné koleso je síce konštruované z dvoch
základných častí /z dvoch polovíc/ čo umožňuje jeho rozobratie a prevoz, ale
z dôvodu korózie a možného poškodenia liatinového rámu rozoberanie
neodporúčame
• Odstránenie povrchových depozitov - čistenie / čistenie navrhujeme
realizovať mechanicky povysávaním voľných prachových depozitov a
naviazané mastné depozity do poručujeme čistiť mechanicky pomocou
mäkkých kartáčov a chemicky liehom - čistenie realizovať s dôrazom na
zachovanie dobovej patiny dreva a kovových prvkov/ .
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• Odstránenie rozsiahlo poškodených častí dreva / časti dreva ktoré sú
rozsiahlo deštruované červotočom a hnilobou navrhujeme mechanicky
odstrániť odrezaním po tzv. zdravé - súdržné drevo, a úbytky dreva
protézovať - doplniť po petrifikácii pomocou autentického druhu dreva s
využitím tesárskych spojov a čapov (spodná časť svorových stĺpov, hriadeľ
náhonového kolesa, poškodené trámy nosnej konštrukcie, dosky podesty(medzipodlažia) /.
• Spevnenie - petrifikácia dreva/ všetky zachované časti drevenej konštrukcie
navrhujeme petrifikovať ponorom do roztoku Solakrylu a Toluénu. Po
vytiahnutí cca 8-12 hodín je potrebné povrch dreva opláchnuť Toluénom aby
nedošlo k vytvoreniu povrchového lesku z petrifikačného roztoku/.
• Dopĺňanie úbytkov dreva / všetky dopĺňané časti dreva navrhujeme tvarovo
prispôsobiť pôvodným dreveným častiam - zachovať povrchové opracovanie,
skosenie hrán , rozmery a druh použitého dreva, v prípade doplnenia
vodného mlynského kolesa navrhujeme vychádzať z dobovej fotografie a
analogických mlynských kolies, všetky dopĺňané drevené časti je potrebné
ošetriť fungicídnym prípravkom napr. BOCHEMIT, LIGNOFIX/.
• Ošetrenie kovových častí / všetky kovové časti navrhujeme mechanicky
očistiť od povrchových prachových depozitov povysávaním, hrubé vrstvy
korózie mechanicky odstrániť- stenšiť pomocou mäkkých oceľových
kartáčov a drobného náradia. Koróziu ne odporúčame odstraňovať úplne, ale
navrhujeme zachovať určitú patinu kovu a všetky kovové časti stabilizovať konzervovať prípravkom CHELADE/.
• Doplnenie kovových častí / kovové prvky ktoré bude potrebné narušiť z
dôvodu demontáže drevenej konštrukcie mlynskej hranice a nebude ich
možné opätovne použiť pri montáži navrhujeme zdokumentovať - zamerať a
nahradiť kópiami z povrchovým farebným prispôsobením a patinovaním .
Chýbajúce kovové časti, ktoré sa nezachovali bude potrebné vyrobiť rekonštruovať na základe zachovaných častí a analógií / vonkajšie puzdro ložisko hriadele a obruče zosilňujúce hriadeľ v prípade dopĺňania vodného
kolesa / .
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• Montáž - skladanie mlynskej hranice / počas montáže je potrebné osadiť
všetky nosné časti na pôvodné miesta , predné svorové stĺpy navrhujeme
osadiť na kamenné pätky podobne ako sú osadené zadné stĺpy, alebo pred
montážou spevniť tehlový základ v miestach dosadania stĺpov/.
• Záverečná patina a konzervovanie povrchu /všetky dopĺňané drevené a
kovové časti navrhujeme povrchovo patinovať opticky sceliť s originálom,
formou tonážneho odstupu doplnených častí / drevené prvky patinovať
moridlami na drevo a kovové prvky prispôsobiť patinami na kov/záverečné
konzervovanie a zjednotenie povrchu navrhujeme realizovať včelím voskom
rozpusteným v terpentíne.
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7. FOTODOKUMENTÁCIA

Obr.č 3.objekt mlyna stav počas obnovy.

Obr.č.4. mlynská hranica stav pred reštaurovaním.



LK

Obr.č.5. mlynská hranica pri návodnej stene objektu mlyna - stav pred reštaurovaním.

Obr.č.6. prevodové palečné koleso - stav pred reštaurovaním.
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Obr.č.7. prevodová sústava /hlavná transmisia / stav pred reštaurovaním.

Obr.č.8. dubová hriadeľ a ramená palečného kolesa - stav pred reštaurovaním.
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Obr.č.9. prevodová sústava - pastorok, stav pred reštaurovaním.

Obr.č.10. dubová hriadeľ stav pred reštaurovaním.
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Obr.č.11. dubová hriadeľ, osadenie v ložisku - puzdre - stav pred reštaurovaním.

Obr.č.12. poškodenie podesty - spodný pohľad
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Obr.č.13. dubová hriadeľ, vonkajšia časť poškodená hnilobou - stav pred reštaurovaním.
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Obr.č.14. dubová hriadeľ a ramená palečného kolesa - stav pred reštaurovaním.
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Obr.č.15. poškodenie spodnej časti palečného kolesa.
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Obr.č.16. drevená nosná konštrukcia a dosky podesty - spodný pohľad.
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Obr.č.17. prevodové kovové koleso - detail



MJ

Obr.č.18. drevená nosná konštrukcia, svorové stĺpy - spodný pohľad.
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Obr.č.19. poškodenie podesty /medzi podlažia / vrchný pohľad.
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Obr.č.20. poškodenie podesty /medzi podlažia / vrchný pohľad.
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Obr.č.21. drevená konštrukcia mlynskej hranice - stav pred reštaurovaním.
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Obr.č.22. poškodenie podesty /medzi podlažia / spodný pohľad.

Obr.č.23. poškodenie podesty /medzi podlažia / spodný pohľad.
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Obr.č.24. poškodenie podesty /medzi podlažia / spodný pohľad.

Obr.č.25. stav poškodenia základu a drevených častí pod hriadeľov.
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Obr.č.26. poškodenie podesty /medzi podlažia / vrchný pohľad.

Obr.č.27. spadnutý trám nosnej konštrukcie.
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Obr.č.28. poškodenie podesty /medzi podlažia / spodný pohľad.

Obr.č.29. poškodenie podesty /medzi podlažia / vrchný pohľad.
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Obr.č.30. poškodenie podesty /medzi podlažia / detail.

Obr.č.31. drevené konštrukcia mlynskej hranice - stav pred reštaurovaním..
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Obr.č.32. poškodenie trámu hnilobou - múčna hrada zdobená zuborezom.

Obr.č.33. poškodenie profilovaného trámu zábradlia prerezaním.
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Obr.č.34. drevená nosná konštrukcia - spodný pohľad.

Obr.č.35. Základové kamene pod mlynskou hranicou
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Obr.č.36. vročenie na múčnej hrade.

Obr.č.37. sekundárne úpravy trámu.
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Obr.č.38. drevené časti prevodových kolies v objekte mlyna.

Obr.č.39. odpílená časť zábradlia v sekundárnej polohe v objekte mlyna.
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Obr.č.40. dobová fotografia - schodisko na podestu mlynskej hranice.
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Obr.č.41. dobová fotografia - zariadenie mlyna.
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Obr.č.42. dobová fotografia - vodné náhonové koleso pred deštrukciou.
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Obr.č.43. dobová fotografia - hriadeľ hlavného náhonu.

Obr.č.44. dobová fotografia - návodná stena mlyna.
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Obr.č.45. dobová fotografia - poškodenie podesty mlynskej hranice.

Obr.č.46. dobová fotografia - objekt mlyna.
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