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BE ÁTA JA RO Š OVÁ

Š tyristoročná história Sobášneho paláca v Bytči, jednej z naj-
impozantnejších renesančných pamiatok na Slovensku, zna-
menala nielen honosné svadby, bály a oslavy, ale aj ničivé 

požiare, nútenú správu či nevhodné stavebné zásahy. Minulý rok 
mu komplexná rekonštrukcia prinavrátila pôvodnú podobu zo 17. 
storočia.

Bytča má 
niečo navyše

FOTO: ROMAN RAFAJ, ARCHÍV ŹSK, MÁRIO FLAUGNATTI
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Rekonštrukcia je pritom výsledkom spolupráce Nórskeho kráľovstva, štátu 

a Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je vlastníkom tejto národnej kultúr-

nej pamiatky od roku 2002. Trvala osemnásť mesiacov a podľa predsedu 

ŽSK Juraja Blanára si vyžiadala celkové náklady 2, 25 milióna eur. „Príspe-

vok z grantu Nórskeho finančného mechanizmu bol 954 tisíc eur, spolufinan-

covanie ŽSK predstavovalo päť percent, vlastná investícia cez 1,2 milióna eur 

a príspevok štátu 10 percent,“ povedal Juraj Blanár a vyjadril vďačnosť, že 

bol nórsky mechanizmus nastavený tak, aby mohli žiadať financie aj na takú-

to pamiatku. „Veríme, že aj v budúcnosti Nórske kráľovstvo otvorí grant pre 

Slovenskú republiku, aby sme mohli spolupracovať v ďalších aktivitách,“ do-

dal J. Blanár.

Nedávno navštívila Bytču aj nórska veľvyslankyňa na Slovensku Trime Sky-

moen a zrekonštruovaná stavba ju nadchla: „Je to krásna budova... Žilina má 

bohaté kultúrne dedičstvo a sme veľmi radi, že sme mohli podporiť obnovu 

jeho časti. Chcela by som podotknúť, že spolupráca bude pokračovať v dru-

hom programovom období  2009 – 2014.“

ČISTÁ RENESANCIA

Slovensko je bohaté na vzácne kultúrne pamiatky, renesanciu nevynímajúc. 

Bytča má však niečo navyše. „Je to príklad čistej renesancie v areáli Bytčian-

skeho kaštieľa s priľahlým Sobášnym palácom. K nim môžeme ešte pridať 

kostol a kaplnku na cintoríne. V Bytči je tak sústredený na pomerne malom 

priestore unikátny súbor renesančných stavieb,“ uvádzajú Jaroslava Mrvová 

a Mária Okániková, historičky Považského múzea (PM), pod ktorého správu 

Sobášny palác patrí. Vďaka ambicióznym Thurzovcom sa Bytča stala stredis-

kom renesančnej architektúry na Slovensku. 

František Thurzo, mimoriadne mocný a vplyvný muž Uhorska, sa pustil v ro-

koch 1571-1574 do obnovy takmer zničeného Bytčianskeho kaštieľa. Jeho 

syn Juraj, uhorský palatín, pokračoval v otcovom diele. Preslávila ho však 

najmä jedinečná stavba s osobitým účelom – Sobášny palác z roku 1601. 

Pôvodné rozdelenie a určenie paláca slúžilo iba počas života Juraja Thurzu 

a jeho syna Imricha. Za Esterházyovcov v roku 1647 palác vyhorel, bol síce 

Fasáda je ukončená podstrešnou rímsou so sgrafi tovou výzdobou. Členia ju volutové konzoly.
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opravený, ale používal sa iba ako sklady, dreváreň 

a sýpka. Noví majitelia Popperovci budovu bývalého 

paláca, devastovanú požiarom v roku 1856, vnútri 

celkom prestavali a roku 1886 adaptovali na admi-

nistratívnu budovu okresného súdu.

SEDEM DCÉR

Sobášny alebo Svadobný palác s najväčšou rene-

sančnou sálou v strednej Európe bol známy predo-

všetkým ako miesto veľkolepých svadieb siedmich 

Thurzových dcér. Išlo o jednoduchú, no veľkory-

so riešenú, jednoposchodovú stavbu obdĺžnikové-

ho pôdorysu s rozmermi 40 x 14,65 m. Navonok sa 

zachovala v pôvodnom stave, vnútri však bola úplne 

prestavaná. 

Na prízemí objektu sa nachádzajú vstupná sieň, ka-

plnka s bohatou sgrafitovou výzdobou, expozícia, prí-

pravovňa a sociálne zariadenia. Strop tvoria pôsobivé 

klenby, niektoré pôvodné.

Na poschodie viedlo dvojramenné kamenné scho-

disko ústiace do hlavnej sály s rozmermi 34,5 x 12,5 

metra. Na konci sály bola empora pre hudobníkov, 

uprostred sa nachádzal legendami opradený arkier, 

ktorý vraj slúžil pre svadobnú posteľ. Vyrezávané sto-

ličky, stoly, stojany na sklo, lampy a holandské lus-

tre – to všetko tvorilo inventár honosnej sály. Teplo 

zabezpečovali podľa inventárov dve habánske pece. 

„Strop sály tvoria rozlične zafarbené mohutné trámy 

ozdobené vyrezávanými ružami z dreva,“ dodáva do-

bový opis z roku 1720. 

HISTORICKÝ RÁZ – NÁROKY SÚČASNOSTI

Palác sa používal aj v novodobej histórii na iné úče-

ly, ako boli svadby. Nachádzali sa tu sklady, základ-

ňa nemeckého vojska a roky tu sídlil okresný súd. 

V období 1963 - 1970 sa uskutočnila rekonštrukcia 

s ambíciou obnoviť objekt do pôvodného stavu. Od 

roku 1970 je Sobášny palác národnou kultúrnou pa-

miatkou. 

Nápis s rokom výstavby 1601 nad 
hlavným portálom:
„Slovutný a veľkomožný pán Juraj 
Thurzo z Betlenoviec, župan Oravskej 
stolice, prednosta kráľovských 
pohárnikov v Uhorsku a radca Jeho 
posvätného cisársko-kráľovského 
Veličenstva dal tento palác postaviť 
z otcovskej lásky pre svadobnú slávnosť 
svojich milých dcér, od Pána Boha mu 
darovaných – ak ich Pán Boh bude 
chcieť tak dlho živiť – roku Pána 1601.“

Dominantným prvkom priečelia je vstupný portál – jeden 
z najvýraznejších renesančných portálov u nás. 
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„Zámer obnoviť Sobášny palác vychádzal najmä z požiadavky zachovať his-

torický a pôvodný charakter objektu. Počítal so sprístupnením a využitím 

podkrovia na kancelárie, sklad a zázemie správcu, ale najmä s jeho multi-

funkčným využitím v budúcnosti,“ vyjadril sa Ivan Vančo, výkonný riaditeľ 

zhotoviteľskej firmy SOAR, s.r.o.. S rekonštrukciou pôvodne dvojpodlažnej 

budovy na trojpodlažnú tak podľa neho súviseli hlavne zmeny v dispozičnom 

a konštrukčnom riešení podkrovia – vybudovanie schodiska do podkrovia, 

rekonštrukcia stropu nad poschodím a zmena konštrukcie strechy. Dôležitou 

súčasťou rekonštrukcie bola predovšetkým sanácia zavlhnutého kamenno-

tehlového obvodového muriva s hrúbkou 800 až 1100 mm. Nevyhnutné bolo 

opraviť izolácie proti zemnej vlhkosti, podlahy a vymeniť všetky okná a dvere. 

Kompletnou rekonštrukciou prešli elektroinštalácie, rozvody ústredného kúre-

nia a vody či kanalizácia. Okolo objektu je položená drenáž. Nová je tiež vzdu-

chotechnika a elektrická požiarna signalizácia objektu.

Budova má novú samostatnú kotolňu, umiestnenú v podkroví, kde sú nain-

štalované dva teplovodné kondenzačné kotly. Na zabezpečenie ich prevádzky 

a technológie kotolne je navrhnutý nadradený riadiaci systém. 

„Postaviť nový dom je spravidla jednoduchšie pre jasne zadané podmienky 

výstavby. Rekonštrukcia býva náročnejšia, lebo sa môže objaviť a aj sa väč-

šinou objaví niečo nepredvídavé, o národnej kultúrnej pamiatke nehovoriac.

Bola to náročná, ale veľmi pekná a podnetná práca,“ uzatvoril I. Vančo. 

REKONŠTRUKČNÁ PREZENTÁCIA

Komplexná stavebná rekonštrukcia sa uskutočnila spoločne s celkovou reš-

taurátorskou obnovou vonkajších fasád, vnútornej výzdoby, nástenných ma-

lieb či vstupného kamenného portálu. Reštaurátorské práce sa realizovali 

Romantickú atmosféru kaplnky na prízemí dotvárajú pôvodné klenby.
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v rokoch 2008 a 2009. V prvej etape bol celý objekt podrobený kompletné-

mu reštaurátorskému prieskumu. „Jeho úlohou bolo zistiť zachovanosť, resp. 

poškodenosť jednotlivých vrstiev a možnosť ich prezentácie. Prekvapivé bolo 

zistenie, že pri predbežnej vizuálnej obhliadke boli jednotlivé výtvarné prvky 

zachované vo veľkej miere. Ich dôkladné preskúmanie však potvrdilo, že nie 

sú pôvodné, ale dopĺňané počas neskorších stavebných, umelecko-remesel-

ných či reštaurátorských vstupov v sedemdesiatych rokoch. 

V exteriérovej časti bola zachovanosť renesančných omietok približne dvad-

sať percent z celkových plôch, v interiéri len asi desať percent. Významnou 

mierou nám pomohli materiály spracované našimi kolegami z predošlého 

Dominantným prvkom sobášnej sály, podobne ako v 17. storočí, je i dnes drevený trámový strop. Práve riešenie novej konštrukcie stropu nad prízemím bolo jedným zo zásadných 
momentov rekonštrukcie. 

Komíny sú replikou tých pôvodných, neslúžia ako komínové telesá. 
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reštaurovania v 70. rokoch, a to detailným zakreslením v tej 

dobe ešte dochovaných dekoratívnych prvkov okolo okien. 

Vychádzajúc z týchto skutočností, bolo primárne zvoliť 

spôsob reštaurovania a prezentáciu výzdob. Po mnohých 

stretnutiach zástupcov pamiatkového úradu, reštaurátorov 

a investora sme zvolili spôsob rekonštrukčnej prezentácie 

exteriérovej i interiérovej časti. Rekonštrukčná znamená že, 

sme museli detailne zozbierať všetky fragmenty zachova-

ných výzdob, doplniť ich o prvky, ktoré sme čerpali z kartó-

nov a materiálov zo 70. rokov (Laixner, Pakan) a analyticky 

ich porovnávať s dekormi na podobných stavbách v Taliansku 

(Pisa, Pistoia, Lucca). Ďalšou výhodou bolo, že tento druh 

výzdoby sa vo svojej bohatosti v určitej pravidelnosti opakuje. 

Ak sa nám napríklad podarilo vyskladať mozaiku dekoru pra-

vej strany okna, zrkadlovo sme celý dekor preniesli na stra-

nu ľavú,“ hovorí zodpovedný reštaurátor Mário Flaugnatti zo 

spoločnosti ARCA. 

UNIKÁTNE FRESKY, VZÁCNE SGRAFITO

Kvality objektu podčiarkujú aj mimoriadne hodnotné sgrafi-

tové výzdoby fasád, ako aj výmaľba tanečnej sály technikou 

fresco. Približnú predstavu o výtvarnom poňatí fasád podáva 

vo svojej zmienke A. Lombardini v roku 1884 „Všetky brá-

ny, vchody a obloky zámku sú okrášlené rozličnými do malty 

vyškrabanými arabeskami a ľudskými podobami, ktorá or-

namentika ešte i dnes je dobre zachovaná a zámok kedysi 

veľmi okrášľovala.“ 

Bohaté sgrafitové pasparty okien, portálov a nároží boli vy-

tvorené s rozmanitým renesančným dekórom s postavami, 

pozoruhodné boli námety v metópach korunnej rímsy, kde je 

možné vidieť mimoriadnu pestrosť tém - od okrídlených an-

jelských hlavičiek, cez reálne aj mýtické zvieratá, groteskné 

figúry, znamenia zverokruhu, hudobné nástroje a pod.

Obdobne kvalitná a bohatá je výmaľba tanečnej sály, reali-

zovaná v šedo-čierno-bielej farebnosti (grisae). Predstavuje 

iluzívnu architektúru okolo okien a v nadpraží- dvojice (popri 

arkieri štvorica) stĺpov nesie profilovanú rímsu so širokým 
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vlysom, v ktorom sa striedajú oválne a okrúhle medailóny (kedysi s výjavmi 

portrétov a antických krajiniek ) a medzi nimi bol aplikovaný pod oknami ty-

pický renesančný  beschlagwerkový (vybíjaný) ornament, nepravidelne strie-

daný s vegetabilným rozvilinovým dekorom. Všetky vnútorné ostenia okien sú 

vyzdobené maľovanou iluzívnou bosážou tzv. diamantový vzor. Celý priestor 

tanečnej sály je prekrytý mohutným hrazdeným kazetovým stropom. 

„Exteriérová časť budovy je kompletne spracovaná technikou sgrafito (sgra-

fiáre – tal. škriabať, preškrabávať). Na pripravenú stenu sa natiahla tenká 

vrstva tmavej sivočiernej omietky (prifarbovala sa mletým dreveným uhlím), 

na ktorú bola následne natiahnutá tenučká vrstva omietky bielej, na povr-

chu zahladenej. Keď omietka zavädla (nie uschla) ostrým predmetom sa biela 

omietka preškrabávala na podkladovú čiernu. Na základe kontrastu ponecha-

nej povrchovej bielej a preškrabanej čiernej omietky vznikal samotný dekor. 

Pripomínam, že táto technika v našej lokalite s častými zmrazovacími cyklami 

v zimných mesiacoch nie je veľmi vhodná, pretože preškrabané časti omiet-

ky sú pomerne nasiakavé a vystavené poveternostným vplyvom často rýchlo 

degradujú. Hovorím o pôvodnej technológii sgrafita, ktorá k nám prišla zo sl-

nečného Talianska, kde podobné problémy v zimných mesiacoch nepoznajú. 

Preto sme všetky reštaurované časti dodatočne petrifikovali. 

Ďalším problémom bolo reštaurovanie kamenných častí architektúry, t. j. ka-

menných šambrán okien a reštaurovanie hlavného a zadného portálu. Hlavný 

vstupný portál je bohato zdobený reliéfnym rastlinným motívom a nad hlav-

ným predkladom doplneným trojrozmernými figúrami. Prieskumom sa na 

hlavnom portáli zistila farebná polychrómia a dokonca i zlátenie. Rovnako aj 

kamenné články sme reštaurovali rekonštrukčným spôsobom.

Chcel by som sa aj takto poďakovať pracovníkom Krajského pamiatkového 

úradu v Žiline, ktorí prispeli podstatnou mierou k zvládnutiu tejto zložitej ob-

novy, a tiež aj pracovníkom Žilinského samosprávneho kraja za ich ústretovú 

spoluprácu,“ dodáva M. Flaugnatti.

Podlahu sobášnej sály tvorí nová dubová palubovka v pôvodnej farebnosti, po obvo-
de sú vložené dubové mriežky, pod ktorými sa nachádzajú registre uložené v kanáli 
ústredného kúrenia.

Aj pri výmene okien a dverí sa museli dodržať podmienky pamiatkového úradu. Keďže 
okná nie sú z exteriéru oplechované, spodný rám je vložený do špeciálnej plechovej 
vaničky. Pri demontáži a montáži okien bolo treba zachovať a nepoškodiť kamenné 
okenné ostenia. 

r e k o n š t r u k c i a  h i s t o r i c k e j 
p am i a t k y

78



m ode r n á
s am osp r á v a

1/ 2010

SOBÁŠE V SOBÁŠNOM PALÁCI?

Zámer žilinskej krajskej samosprávy sprístupniť palác širokej verejnosti 

a obyvateľom celého kraja sa podaril. V zrekonštruovaných priestoroch, kde 

len tanečná sála poskytuje kapacitu 300 miest, vzniklo multifunkčné spolo-

čenské centrum a Sobášny palác sa stane kultúrnym stánkom zastrešujúcim 

koncerty, divadelné predstavenia, výstavy, kultúrne a vzdelávacie podujatia. 

Objekt budú môcť využívať mladí umelci, ako aj záujmové a vzdelávacie orga-

nizácie pôsobiace v regióne. 

V Sobášnom paláci sa v súčasnosti nachádza stála expozícia PM. „Naším 

cieľom je vyprofilovať Sobášny palác v Bytči ako multispektrálne kultúrne 

a reprezentatívne zariadenie s významnou spoločenskou reputáciou nielen 

v intenciách regiónu alebo kraja,“ vyjadril sa Boris Schubert, riaditeľ PM.  

„Návštevníkom je prístupný dennodenne počas celého roka... Chystáme tiež 

projekt, ktorý umožní záujemcom práve tu spečatiť manželstvo. Samozrejme, 

za rešpektovania podmienok, že počas desiatich rokov má palác slúžiť verej-

nosti bez akýchkoľvek finančných nákladov pre tých, ktorí ho budú využívať,“ 

dodal J. Blanár. •

V snahe obnoviť priestorovú pôsobivosť bola vstupná sála zaklenutá šiestimi lomenicovými krížovými klenbami na dva stredné stĺpy.

Schodisko z prízemia na poschodie ostalo konštrukčne nezmenené, vynovená je dlažba schodiska
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