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Veža
Palárikovo

PamArch 

  

Vodárenská veža v Palárikove 

Ktovie, čo by bolo s ruinou Bratislavského hradu, keby si 
jeden tvrdohlavý umelec /1/ nezaumienil, že dominantu mesta 
treba zachrániť. Dlhé hodiny vysedával na chodbách povereníc- 
tva kultúry a výboroch strany, až kým nedocielil, že sa definitívne 
rozhodlo o náročnej obnove... 

Ktovie, čo by bolo s drevenou vodárenskou vežou v Palárikove, 
keby sa nenašiel zanietený architekt Peter Hudák, ktorý ako prvý 
upozornil, že jedinečná stavba nepoužívanej vodárenskej veže  
v parku károlyiovského kaštieľa chátra a hrozí jej zánik. Z vlastnej 
iniciatívy vypracoval v roku 2005 návrh na zápis objektu do ús-
tredného zoznamu pamiatkového fondu a spolu so zástupcami 
obce a vlastníkom pamiatky /2/ sa snažil nájsť cestu, ako získať fi-
nancie na jej záchranu. Počiatočné peripetie napokon vyústili do 
architektonicko-historického výskumu, statického zabezpečenia 
konštrukcií a následnej komplexnej pamiatkovej obnovy veže so 
strojovňou ukončenej v roku 2014.

Objekt vodárenskej veže patril od svojho vzniku k hospodár-
skym stavbám areálu kaštieľa Károlyiovcov a jeho autorom je  
s najväčšou pravdepodobnosťou známy uhorský architekt Mikuláš 
Ybl, ktorý bol v čase vzniku tejto stavby /3/ poverený stavebnými 
prácami na kaštieli. Vodáreň zásobovala stajne, vodomety v parku, 
malú likérku a ďalšie objekty rozsiahleho hospodárskeho dvora. 

Náročnosť zvolenej metódy spočíva v maximálnom 
zachovaní pôvodnej hmoty, ktorá bola zakonzervo-
vaná.

Samotná stavba sa skladá z celodrevenej /4/ päťposchodovej 
veže so železnou cisternou na jej vrchole a prístavby strojovne,  
v ktorej sa nachádza studňa a parný stroj s čerpadlom. Parný kotol bol  
z požiarnych dôvodov vybudovaný mimo drevenej stavby. Keď sa 
s obnovou začínalo, veža mala narušenú statiku a obvodový plášť, 
pôvodnú strojovňu s hrazdenou konštrukciou nahrádzala nehod-
notná murovaná prístavba. Počas obnovy prišlo k viacerým ob-
javom, vďaka ktorým sa dalo pôvodnú projektovú dokumentáciu 
pozmeniť.
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Pri príchode do areálu parku vás okrem samotného kaštieľa upú- 
ta práve dominantná stavba veže. Vďaka drevenému oplášteniu a 
neorenesančným tvaroslovným prvkom fasády pripomína ilus-
trácie z ruských bohatierskych rozprávok. Pri bližšej obhliadke 
poteší srdce odborníka poznanie, že autori obnovy zvolili pre 
záchranu veže prísnu konzervačnú metódu. Náročnosť zvole-
nej metódy spočíva v maximálnom zachovaní pôvodnej hmoty, 
ktorá bola zakonzervovaná. V prípade vážne narušených prvkov 
konštrukcie veže to znamenalo odborné posúdenie únosnosti  
a následnú výmenu poškodených alebo oslabených častí protéza-
mi z nového materiálu. /5/ Pri obvodovom plášti postupovali autori 
obnovy rovnako, a tak vďaka reštaurovaným pôvodným prvkom 
nestráca pamiatka na svojej hodnote veku a ani na patine. 

Obnova vodárenskej veže v Palárikove je skvelou 
ukážkou precíznej konzervačnej metódy, ktorá svo-
jím rozsahom zodpovedá skôr reštaurovaniu celej his-
torickej stavby.

Celková obnova vyznieva veľmi presvedčivo a veža si tak za-
chováva svoju autenticitu nielen vo vonkajšej forme, ale aj matérii. 
Pri detailnom skúmaní si všimneme nové prvky a rekonštruované 
časti, ktoré sú v duchu Benátskej charty jasne odlíšiteľné, ale 
nerušia pritom celkový výraz pamiatky. Podobne citlivo je riešené 
aj oplechovanie niektorých častí, kde si projektanti presadili his-
torické postupy napriek nevôli klampiarov. Je pravda, že nevznikli 
vždy vodotesné spoje, ale v prípade konzervačnej metódy a slo-
hových metódach obnovy rozhoduje o autentickom vyznení celku 
každý detail. 

Trochu iná situácia nastala pri obnove murovanej strojovne, 
ktorá stála na mieste staršej stavby, o ktorej vzhľade nebol do-
vtedy dostatok informácií. Pri rekonštrukcii boli objavené presné 
murované základy pôvodného objektu, staršie murované piliere  
s obtlačkom hrazdenej konštrukcie či stopa pôvodného sklonu 
strechy na drevenom obklade veže. Na základe týchto nových 
zistení sa mohla vytvoriť náznaková rekonštrukcia prvotnej stavby 
strojovne, ktorá kopíruje pôvodnú hmotu so zastrešením sedlo-
vou strechou s valbovým ukončením. Pri riešení plechovej kryti-
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ny si projektanti opäť presadili historické tradičné technologické 
postupy, a tak sa na zvislých spojoch plechovej krytiny nachádzajú 
ležaté drážky. 

Skeletová drevená konštrukcia strojovne nie je uzavretá 
dreveným obkladom, preto sa dá cez presklené steny vnímať in-
teriér strojovne s murovanou cisternou a studňou, replikou pôvod-
ného parného čerpadla a rozvodov. /6/ V interiéri strojovne sa 
nachádzajú aj informačné panely o objekte. Dvoma zasklenými 
otvormi v podlahe je možné nazrieť do osvetlených základových 
konštrukcií stavby. V čase našej návštevy boli, žiaľ, úplne zarosené. 
Túto nedokonalosť bude treba vyriešiť núteným vetraním. Interiér 
veže má tajomnú atmosféru umocnenú prítmím, v ktorom sú cit-
livým spôsobom bodovo nasvecované voľne rozmiestnené foto-
grafie objektu pred začiatkom obnovy. Po úzkych schodiskových 
rebríkoch sa dostanete až na podlažie pod cisternou, odkiaľ sú cez 
okná s drevenými okenicami krásne výhľady na historický park, 
kaštieľ a celú obec. Z tohto miesta sa dá do priestoru nad nádržou 
dostať len po visutom rebríku cez železný otvor v cisterne. Túto 
cestu už autor recenzie neabsolvoval.

Obnova vodárenskej veže v Palárikove je skvelou ukážkou 
precíznej konzervačnej metódy, ktorá svojím rozsahom zodpovedá 
skôr reštaurovaniu celej historickej stavby. Realizácii je ťažko niečo 
vyčítať. Nazdávame sa, že spolu s modernou a harmonizujúcou 
náznakovou rekonštrukciou strojovne je táto pamiatková obnova 
horúcim adeptom na ocenenie Pamiatka roka. Objekt je v určených 
časoch prístupný verejnosti. Choďte sa naň pozrieť, neoľutujete.

Pavol Pauliny

Poznámky:
1 Janko Alexy (1894 – 1970) – slovenský spisovateľ, maliar a pub-
licista
2 Štátne lesy, a. s.
3 Za dobu vzniku sa považuje rok 1869 podľa datovania na jednom 
z nosných trámov veže.
4 Konštrukcia objektu je zhotovená zo smrekového dreva na agá-
tovom a dubovom rošte. Obvodový plášť je z dosák červeného  
smreku. 
5 tzv. protézovanie
6 Na základe rozmerov základov a stôp po uchytení stroja sa vý- 
skumníkom podarilo identifikovať jeho typ označovaný ako 
„Single Column Beam Engine" vyrábaný firmou Boulton & Watt  
v britskom Birminghame.

Schéma vodárne:
1 - prívod pary
2 - studňa
3 - čerpadlo
4 - transmisia
5 - parný stroj
6 - tlačenie vody
7 - nádrž
8 - spúšťanie vody
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Komplexná pamiatková obnova vodárne, Lesná 2, Palárikovo

Stavebník: Lesy SR, š. p., Banská Bystrica, odštepný závod Levice

Autor: PAMARCH / Peter Hudák

Projekt: 03. 2014 – 08. 2014, realizácia: 05. 2014 – 09. 2014

Plocha pozemku: 76 m2, zastavaná plocha: 76 m2

Úžitková plocha: 137 m2, obstavaný priestor: 787 m3

Foto: Pavol Pauliny

Peter Hudák  
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