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Hlava so šachovnicou

FRANTiŠEK VOLF
1897· 1983
Treboň

Po skončeni školy odišiel z vlastného záujmu pracovaťna Slovensko

ako učiteľ. Pôsobil v Bytči, v Dohňanoch, Bernolákove a Bratislave. Pri

pedagogickej práci sa venoval i písaniu učebníc slovenského jazyka a

vlastivedy, zostavoval výbery zo slovenskej a českej literatúry pre deti a

mládež, redigoval viaceré časopisy - Včielka, Slovenská otčina, Vlasti

vedný časopis. Písal i rozprávkové hry a pracoval ako redaktor Matice

slovenskej. Maľovaniu sa sporadicky venoval už v 30. rokoch, ale plnšie sa

umeleckej tvorbe oddal až po presťahovani sa do Čiech v roku 1938. Jeho

dielo je veľmirôznoro~.Nájdeme tu rozmanité techniky - tempery, gvaše,

akvarely, pastely, kriedy, uhoľ, olejomaľby i vlastnú, novú techniku vtiera

ného pig- mentu. Námetom pre jeho obrazy je život vo všetkej realite a

pravde, neuhýba pred skutočnosťou, i keď je drásavá. Zaoberá sa štúdiami

slovenského a českého folklóru, dominantné miesto v jeho tvorbe si

nachádza krajinomaľba, zobrazenie rodného kraja.

Hlava starca
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RAJECKÁ MUZEÁLNA SPOLOČNOSŤ
Ružena Rybáriková

I
I
I
I
I
I
I
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Vznik Rajeckej muzeálnej spoločnosti datujeme dňom

4.3.1992, kedy sa uskutočniloprvé stretnutie ľudí, ktorí sa
napriek nie najvhodnejšiej dobe rozhodli realizovať

myšlienku zriadenia múzea v Rajci.
Ing. arch FerdinandBučekna tomto stretnutípredložil

projekt múzea, hoci ešte v nie veľmi ostrých kontúrach,
ako i koncepciu fungovania Rajeckej muzeálnej spo
ločnosti. Projekt rámcovo riešil nielen prieskumnú a výskum
nú činnost; charakter a zameranie stálych expozícií, ale aj
materiálno-technické zabezpečenie, zriadenie podpor
ných fondov a podobne. Po priaznivom ohlase vo vedení
mesta a výdatnej pomoci pri zriadení múzea, bolo už na
členochRajeckej muzeálnej spoločnostipodrobne rozpra
covaťzámery a ciele spoločnosti.

Spočiatku to bola samozrejme obetavá práca pri zria
denía otvorenímúzea v júni roku 1993. Potom nastúpili úlo
hy zamerané na doplňovanie, obohacovanie, spracováva
nie zbierok apomaly sa začala rozbiehaťprieskumná činnosť.

Jadro spoločnosti tvoria ľudia so zdanlivo odlišnými
záujmami-prírodovedec a ochranár, archeológ-amatér,
architekt, historik a chemik, numizmatik, informatik i pe
dagóg. Toto na druhej strane umožňuje venovať sa múzej
níckej práci v'celej šírke apokúsiť sa spolu s ostatnými členmi
spoločnosti zachytiťživot v minulosti v celejjeho rovnanitosti.

Pre chod múzea má činnosťspoločnostinesmierny vý
znam, pretože personálne obsadenie múzeaje v'súčasnosti

nepostačujúce.Preto najmä prieskumná činnosť leží na ple
ciach muzeálnej spoločnosti, samozrejme za výdatnej po
moci odborníkov, ktorí sú ochotní s nami spolupracovať.

Na poslednom stretnutíčlenovRajeckej muzeálnej spo
ločnosti sme spracovali zámery do budúcnosti. Objavujú
sa tu veľmi zaujímavé akcie:

- spracovať historický pôdorys mesta, architektonické
a stavebné zaujímavosti s prihliadnutím na typickú dispo
zíciu domov - radová zástavba s podbrániami

- spracovaťproblematiku rajeckých rezbárov a rajec
kých vyrezávaných brán

- oživenie archeologického výskumu v okolí Rajca 
lokality Vraníny, Baba

- technológia spracovania a farbenia koží tzv. rajčo

viny, Z ktorej sa vyrábali známe rajecké čižmy kordovánky
- rajeckí rodáci - vedci, umelci, spisovatelia, národníbu

ditelia
- história rajeckého urbáru - cenzuálneho spolumaji

teľstva

Výsledky činnosti, hoci i čiastkové, chceme sprístupňovať

verejnosti fonnou krátkodobých výstav, cyklov prednášok,
besied.

Naším cieľom totižje, aby obrovskázručnosťa duchovné
bohatstvo našich dedov nebolo známe len úzkemu okruhu
odborníkov.

Rajecká muzeálna spoločnosť má dnes 20 členov.

Možno sa vám zdá, že je to málo. No my nemáme jediného
pasívneho člena. Každý si vytvoril "svoj" okruh spolupra
covníkov a samostatne pracuje na tej "svojej" téme. Naši
mi členmi sú ľudia, ktorí myšlienku múzea chcú a vedia
premeniť na skutočnosť. Verím, že sa nám bude dariť, že .
nestratíme podporu mesta i niektorých spolupracovníkov
Z odborných kruhov, a že sa budeme môcťv čo najkratšom
čase prezentovať výsledkami svojej práce, ktoré možno·
nebudú až tak veľa znamenaťv širšom meradle, ale Z náš
ho, regionálneho hľadiska budú iste obohatením a hlbším
poznaním minulosti.

I
I
I
I
I

Ministerstvo kultúry SR ako orgán príslušný podľa § 2 zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti po
posúdení stanoviska príslušného orgánu podľa § 3 ods. 1 zákona SNR č. 27/1987 Zb. nadväzne na zákon SNR č. 472/1990 Zb.
o organizácii miestnej štátnej správy v znení článku II. zákona SNR č. 295/1992 zb.

vyhlasuje dom meštiansky v Rajci, Nám. SNP č. 15
za kultúrnu pamiatku

Odôvodnenie: renesančne a barokovo upravovaný meštiansky dom so stredovekýmjadromje hodnotným dokladom vývoja
architektúry a urbanizmu a súčasťou historického stavebného fondu pamiatkovej zóny.

PhDr. Milan Jankovský, riaditeľ sekcie

SPRA VODA] MESTSKÉHO MÚZEA RA]EC 1/94
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Pohl'ad do povalového priestoru sypárne
s valenou klenbou

"FIERl CURAVIT IOSEPHUS HaLY CUM SUA CHA
RlSSIMA ANNA CONS. ANNa D. 1814 MENSE MAJO"

- čo vo voľnom preklade znamená:
"Postavil Jozef Holý so svojou drahou Annou, zvečnené

roku Pána 1814 v mesiaci máji".
Vďaka tomuto nápisu vieme presne vek objektu ( 180 rokov)

i kto ho postavil.
Povala spočívajúca na spomínaných drevených trámoch je

prístupná dreveným schodišťom umiestneným vo vnútri na vý
chodnom štíte a je po celej dlžke prekrytá valenou klenbou.
Z klenby visia obruče so žrďami. Objekt teda slúžil ako komora či

sypáreň, o čom svedčíi porovnanie s inými objektami podobného
druhu uvádzanými v literárnychprameňoch 3). Náš objektje však
charakteristický tým, že pri jeho stavbe sa uplatnili prvky
mestskej architektúry, konkrétne valená klenba charakteristická
i pre iné väčšie stavby z tohto obdobia na území mesta 2).

Na dokreslenie je nutné uviesť, čo nám hovorí o Jozefovi
Holom Kronika mesta l) : "Notária magistrátu rajeckého meno
vite Huljak Adam, Pažický Peter, Fábry Ján, Uhliarik Štefan a
posledný Hollý Jozef filozofične tak vyvinutý a štýlom Cu
riálnym tak ozdobený, že operatijejich žiadnej kritike popadnúť
nemohli, svedkom sú tie protokola, ktoré tieto v sebe obsahujú.
Štýl jejich latinský Ciceronizmu primeraný, vrchnosťou sto-.
ličnou schválený a perom vicisspánskym potvrdený bol "... Zdá
sa, že členoviamestského magistrátu v prvej pol9Vici 19. storo
čia zdatne vládli latinčinou a cez nápis Jozefa Holého môžeme
vychutnaťkrásu tohto pre nás väčšinou už neznámeho jazyka a
jeho realizáciu v rezbe (viď. detaily).

OJozefovi Holom nám zanechal správu aj JozefMachalický
vo svojich Pamätiach: "Zásluhy Jozefa Hollý, bývaléhorychtára
rajeckého, zvlášte ale pod časom revolúcie prekonané opísať

možný niw som, nech je dosť na tom,-keďnakrátko vyslovím
Hollý bol obeta obce Rajec! čo generácia včulejšia neuzná a
možno smiechu by vystavelaudalosti počítané.Už sme len dvaja
svedkovia zásluh jeho! A preto aspom ja zvolám slovom a Wa
som poslušným: Sláva Hollý Jozefovi!"

SPRA VODA] MESTSKÉHO MÚZEA RA]EC 1/94

Pravdou je tiež, že pamiatkový prieskum v nedávnej minu
losti bol nedôsledný, so zameraním sa na "veľké" stavby, bez
ohľaduna fakt, že menej hodnotný historický objekt z hľadiska

celoslovenského má obyčajne veľkú hodnotu miestnu.
I napriek skepse sa však zdá, že hľadanie.v tejto oblasti nie

je zbytočné a často pomôže aj náhoda, o čom svedčí aj nasle
dovný príklad.

Väčšina obyvateľov mesta určite zaregistrovala, že od pa
mätnej víchrice v minulom roku, bola odkrytá strecha "Feriančí

kovského domu" na rohu ulíc Hollého a Kostolnej. Zaujímavá
bola tým, že sajednalo asi o poslednú pôvodnú šindľovústrechu
v Rajci a tým, že "bola v dezolátnom stave". Dom i parcelaprešli
odvtedy na nového majiteľa, ktorý v januári (9.1.1994) pristúpil
k asanácii strechy i objektu. Pri asanáciach sa vo všeobecnosti
snažíme robiť obhliadkU likvidovaného objektu z hľadiska

záchrany možných dokladov histórie. Pri obhliadke tohto domu
nás však nezaujal asanovaný objekt, ale objekt vo dvore. Zvonka
ide o nenápadnú stavbu samostatne stojacu na hranici so su
sednou parcelou medzi zvyškami hospodárskych stavieb a hu
mnom. ObjektjeobdÍžnikový, orientovanýpozdÍždvora v sme
re východ - západ, s dvoma štítovými múrmi s malými okienka
mi, prekrytý sedlovou strechou s keramickou krytinou - škridľa

mi. VstUp je riešený z dlhšej strany od dvora a je netypicky
vysunutý a prekrytý tiež škridľovou strieškou. Dvere sú ma
sívne, kovové, osadené v drevenom ostení s jemne tvarovaným
držadlom - ružicou v strede. Dispozične ide o jeden priestor
vertikálne rozdelený povalou na drevených trámoch na časť

prízemia a povalu. Podlaha prízemia je z kamenných platní,
objekt je zvonka a zvnútra omietnutý a vcelku zachovalý. Dre
vené trámy, na ktorých spočíva drevená dosková povala, majú
skosené hrany ana jednom sa nachádza nádherný vyrezávaný
latinský nápis s červenohnedým podfarbením :

Pri pohľadena vývoj štruktúry zástavby mesta za posledné
desaťročia je jasné, že sa silne zúžila základňa pre eventuálny
nález hodnotnej historickej architektúry a "historických" stavieb
vôbec - takájerealitapo "nájazde" rôznych trendov výstavby v mi
nulosti.

PRÍSPEVOK K DEJINÁM STAVANIA V RAJCI
Ferdinand Buček

Pohlad - sypáreň vo dvore parcely č. 828
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OBJEKT SYPÁRNE VO DVORE PARCELY č. 828

Drevený trám s nápisom



Annajančovičová
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šie informácie, p. Surovej za prácu s nápisom ap. Uhlárikovi za
vyhotovenie fotodokumentácie.

Použitá literatúra :

1. Kronika mesta Rajec
2. Herout, J.: Století kolem nás. Praha, Panoráma 1981
3. Mend, V.: Lidová architektúra v Československu. Praha, Acadernia

1980
4. Gambrich, E. H.: Príbeh umení. Praha, Odeon 1989

Otec bol nepokojný vynaliezavý typ remeselníka. Vybadal,
že syn Jozef od malička prejavoval záujem a chuť ku ko
žušníctvu. Zistil, že bude jeho nasledovateľoma pokračovate

ľom firmy: Matúš Jančovič, kožušnícka dielňa, Rajec (Slo
vensko). V robotníckej knižke č. 27/924 vydanej Priemyselným
Sborom v Rajci dňa 12. októbra 1924, podpísanej Jozefom'
Jakubekom, priemyselným notárom a Viktorom Madovčíkom,

priemyselným predsedom, vyčítame, že kušni'ersky pomocm1<:
Jozef Jančovič, vyučený v dielni svojho otca, môže ísť k iným
majstrom pracovať a zdokonaľovať sa v remesle. Hneď po po
vinnej vojenskej službe pracoval u firmy: František Horáček,

kožešníctví - Kurschnerei, Komárov - Kumrowitz, Brno, ďalej

dňa 23. decembra 1926 skončil pracovný pomer u Dezidera
Ufera, importný obchodný dom pre kožušiny akože, Košice,
IDavná 9. V pracovnej knižke je uvedené jeho pracovné hodno
tenie, viď ukážku z osvedčenia o práci. Posledné miesto jeho
vandrovky bola firma: Ján Chrištof, chemická barvírna kožešín,

Vyškov - Morava. Dátum prepustenia: 27. 4.1929, osvedčenie
o práci: "Po celou dobu pracoval k úplné mé spokojenosti !"

Keď Jozef skončilvandrovku, otec ma145 rokov. Spoločný

mi silami si otvorili prosperujúcu firmu: KOŽUŠNÍCTVO,
Matúš Jančovič a syn. Reliéf farebnej líšky pod názvom firmy
lákal zákazníkov a zdobil viac rokov rodný dom na Hollého
ulici, č. 45. Práce bolo veľa, preto každý člen rodiny pomáhal,
ako mohol. Bol to najmä brat Viktor, ktorý bol dobrým kresli

čom a popri svojom zamestnaní na železničnej stanici v Rajci

6

Prostredníctvom tohto objektu k nám skutočnezaujímavým
spôsobom prehovorila história. Objekt je naozaj rozsahom ne
veľký, ale je v rámci mesta po objekte tzv. synagógy ďalším

prvkom v mozaike objektov dokumentujúcich spôsob stavania
v jednotlivých historických obdobiach a významným príspev
kom k samotnej histórii mesta. Je to tiež výzva aj ďalej pokúšať

"skrytú históriu".
Na záver by sme sa chceli poďakovať p. Poláčkovi, vďaka

jeho pochopeniu sme mohli uskutočniťzákladný prieskum ob
jektu ajeho zdokumentovanie, p. Jančovičovejza preklad a ďal-

NAČIERAM DO STUDNICE SVOJICH PREDKOV

Naše mladé novozaložené Mestské múzeum má dosť vzác

nych exponátov. Myslím, že by bolo potrebné o niekoľkých z nich

postupne podať vysvetlenie. Každý, i ten najmenší umiestnený

predmet je dôkazom určitej časti histórie nášho Rajca V príspev

ku chcem priblížiť najmä mladej generácii majstrov rajeckého

kožušníckeho (kušnierskeho) remesla, veď z neho pochádzam.
Asi v 14. storočí našej historickej doby územie nášho mesta

bolo osídľované na základe nemeckého kolonizačného práva,
vtedy osvedčeného.Nemeckí kolonizátori sa rýchlo zžili s na
šimi predkami. Je isté, že v mestečku Rajec okrem Nemcov sa
usadili i príslušníci iných národov. Mnohí etnológovia, a medzi

nimi i náš rodák František Šujanský, uznávaný filológ, tvrdí
medzi iným i to, že moji predkovia Jančovičovcipochádzajú zo
Srbska, lebo ich priezvisko sa končí slabikou -vič, ktoré sa
vyskytuje špeciálne v Srbsku (Smetanovič,Točkovič,Paulovič

atď.). Prišli k nám v pletenej obuvi, a tak to boli oni, ktorí sa
potom zaoberalipletenímkošov a iných okrasných a užitkových
predmetov k dennému životu. Postupom časuzistili, že výrobou
lykových krpcov neuživia svoje rodiny. Začali sa zaoberaťvý

robou kožených čižiem, veď čižmársky (ševcovský) cech bol
Aajstarším cechom v Rajci.

Pri zostavovaní rodokmeňa som zistila, že i môj dedo Ján

JanČoviČ,narodenývRajci4.9.1836bolčižmárom.Nužnečudo,

že jeho syn Matúš Jančovič (1874 - 1956), môj otec, sa vyučil

kožušníckemu remeslu, ktoré malo veľa podobného s čižmár

stvom. Roku 1872 boli zrušené cechy a nahradila ich manu

faktúrna výroba.

Môj otec ako 19-ročná sirota sa musel prebíjať sám ťažkým

životom. Vybral sa do sveta, aby vnikol do tajov kožušníckeho

remesla. Dva roky chodil po tzv. vandrovke ku skúseným

kušnierskymmajstrom (Liptov a okolie Zvolena).

Keď cítil, že má dostatočnévedomosti osamostatniťsa, ako

22-ročný sa oženil s 20-ročnou Máriou Smieškovou, ktorá ho

obšťastnila8-mi deťmi. My deti sme veľmi rešpektovali prísnu

výchovu otca a naša starostlivá upracovaná mama bola vždy

pre nás útočiskom v radostiach a starostiach. Moji najstarší

súrodenci (Kornélia, Viktor a Jozef) sa narodili v rodičovskom

dome na Hollého ul. č. 45. Tento dom všestranne vyhovoval

technike výroby koží. Od jari do neskorej jesene "voňal" v ňom

pach spracovávaných koží.
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_ Ukážka Z osvedčenía O prácí

Väčšiu časť dňa str- 'l' . 'ed' d' d'v edú ' bovk b kb' k ' Sl Dk k rú' 'ad'lBola to s'In _ aVI a l so svoJou J IDOU cerou u ro lCOV. v Clffi po C y ans o ystríc ej ove y, to Sl zn l
pri vše~ a vyPracovaná žena, ktorá bola vždy pravou rukou v prednej časti svojho domu, aby v nej odpredával rôzny dopln
mladších ;ch kOžušníckych prácach a mame pri výchove kový tovar kožušníckeho remesla.

Vžd ÚXodencov. Keď prišiel neslávny rok 1950 a s ním i dlhotrvajúce nespra-
nahrad/~eď~rišielseptember,vôňakvasu pri výrobe koží bola vodlivé šikanovanie, bratov dom č, 348 bol daný pod správu
Varštakna Pn.Jemnou vôňou koží, Il}anufaktúrne vyrobených. Domovej správy v Rajci. Obchod prešiel do rúk Márie Vavák:o

i VYŠíVač~ksta~ ~ dielň~) sa ~ap~al~o~ocm~a,neskôr vej amajitefJozefJančovič dlhé roky odvádzal Domovej správe
majster M: v (MarIa ROJíkova, Stefama Janusova), aby v Rajci mesačnú sumu 680 Kčs. Tých príkorí bolo veľa, ale
jarmoky datúš !ančovič mohol ísť s plným vozom tovaru na pokojnou vyrovnanosťou, často však i zdravie podlamujúcou,
rodine! J o blízkych miest. To bol vždy očakávaný deň v brat Jozef všetky očividné krivdy prežil. S uznanlivým súhla
prijatý " a, vako najmladší, nečakaný, ale s kresťanskou láskou som prijal správu dcéry Marty Mládenkovej o zriadení, vlastne
tovar, al;~SI<t:abok", som hneď vycítila, či otec predal všetok obnovení obchodu SLOVENKA. I tu sa podarilo dedičstvootca
dobrôt, k o nI~. Keď áno, tak moja zásterka bola plná rôznych zachovať! A myslím, ak život bude pulzovať normálnym tem
detskÝmi :~~~, tak mamina zástera bola zmáčaná mojimi pom, i druhá časť zriadenej prevádzky bude nám pripomínať

Roky p~'. brata Jozefa, ktorý dokončil svoj pozemský život roku 1992.
návratnos . Ynuli, mama roku 1946 spokojne odišla do ne- Aby sa v rodine zachovala tradícia kožušníckeho remesla,
nárku pô tI. "!ychoVala syna - kňaza a dcéru Jozefínu - misio- dal Jozef syna Štefana na Chemické učilištev Žiline, lebo vtom
znášal vä SObI~CUVArgentíne (Buenos Aires). Otec veľmi ťažko čase nebol na Slovensku učebný odbor kožušník pre výrobu a
roku 195~enle,syna Antona a myslím, že to urýchlilo jeho skon spracovanie kožušín. Po jeho skončení šiel pracovať do ko
domu bI' Krasna firemná tabuľa z priečelia rodičovského žušníckej fabriky KARA Trutnov. Tu vyštudoval večemúprie
lovskouo a Odstránená, Brat Jozef sa oženil s Antóniou Keb- myslovku s maturitou. Tu si osvojil si všetky pracovné operácie
____zo Svedemíka, prevzal otcovské remeslo do svojich farbenia a zošľachťovania kožušín. Od roku 1965 sa začal

-----------------------------------------------
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intenzívne zaujúoať o všestranné hodnotenie výkupu surových
koží. Výkup robil osobne v rôznych štátoch Európy, Ázie a inde.

S plynutúo času sa zvyšovala Štefanova odbornosť a rástla
i jeho autorita (hoci Slováka) v podniku KARA - Bohuslavice
n. Úpou, kde bol riaditeľom závodu surovinových zdrojov. Po
roku 1991 KARA vyWásila zúženie činnosti podniku, vrátane
nákupu a výroby surových koží.

Tu sa Štefan jednoznačne rozhodol využiť svoje vedomosti
a skúsenosti pre Slovensko. Po dohode s vedúcimi pracovníkmi
KARA Trenčín začal od 1. januára 1993 organizovať vÝ.kupnú
a nákupnú činnosť na Slovensku. Pri zisťovaní maximálnych
surovinových zdrojov zo Slovenska, spoločnosť KRAKO s r.o.
Trenčín otvorila spoločný podnik na Ukrajine NORA, ktorého
hlavnou činnosťou je nákup surovín a predaj hotových vý
robkov. A to je starosťouŠtefana Jančoviča.

O výrobnom družstve Rajčanka sa s určitou nostalgiu vy
jadruje, že jeho rodný Rajec by nemal dopustiť, aby došlo kjeho
úpadku a nebodaj k zániku! Odborný personál s prirodzenou
autoritou, poriadok vo výrobe, technológii, organizácia práce a
používanie ľudského rozumu a rúk môžu byť zárukou zachova
nia tradície družstva Rajčanka. Pri písaní tejto poslednej state

rezonujú vo mne príjemné pocity. Sú to spomienky na 13 
ročného cWapca, ktorého vlastná matka zavrWa ako 3 - mesačné
batoľa a viac sa oň nezaujímala. Z nemocnice v Košiciach bol
chlapec daný na výchovu do Podbranča, okres S.enica.

Na výzvu vtedajšieho vdp. farára Alojza Marsinu,brat Jozef
si vzal roku 1940 toto opustené dieťa na výchovu do svojej
rodiny, v ktorej už bolo 5 detí. Osvojený chlapec menom La
dislav Bičár bol veľmi vnímavý, poslušný chlapec. V bratovi a
v jeho manželke našiel nových rodičov a stal sa novým členom

rodiny. Je ním doteraz, hoci na diaľku.

Narodil sa 15. januára 1927 v Košiciach. U brata sa naučil

kožušníckemu remeslu a praxoval na viacerých miestach, aby
sa vo svojom remesle čo najviac zdokonalil. Po vojenskej
službe (dôstojník) nastúpil do práce vo VD Rajčanka v Rajci.
Tu sa osvedčil v rôznych funkciách, ba v rokoch 1955 - 1957
bol jeho predsedom. Roku 1952 sa oženil s Jozefínou UWáriko
vou a od roku 1960 žije v Liptovskom Mikuláši.

Tu pracoval v rôznych riadiacich funkciách. Roku 1991
odišiel do dôchodku, žije v Mikuláši v usporiadanej rodine. Má
dve deti a na rodičov a súrodencov Jančovičovcov spomína so
synovskou láskou a vďačnosťou.

Miloslav Smatana
RAJECKÉ NÁREČIE

II
Časť prvá:
Z HISTÓRIE VÝSKUMU RAJECKÉHO NÁREČIA

NárečieRajca očami Pastmkovho Študovania slovenčiny

Rajecké nárečie ako samostatný celok ostalo akoby bokom
záujmu slovenskej dialektológie. Bolo síce predstavované ako
súčasť hornotrenčianskych nárečí, no v histórii výskumu slo
venských nárečí mu nebola venovaná dostatočná pozornosť.

Jednou z príčin zhromaždenia mála poznatkovo nárečí v Rajci
bola relatívna zemepisná izolovanosť mestečka, ale aj samotnej
Rajeckej doliny. Avšak ani o hornotrenčianskych nárečiach,

ktorých organickú súčasť skutočne rajecké nárečie tvorí, ne
jestvuje nijaká monografia ii okrem kysuckej oblasti nie je
publikovaný podrobnejší opis nijakej lokality.

Vzácne sú preto všetky čriepky, ktoré sa podarilo v histórii
nárečových výskumov nájsť, a ktoré môžu po ich zhromaždení
a ucelení podať informáciu o najstaršej podobe rajeckého nárečia

Prvým týmto vzácnym čriepkom sú zmienky o rajeckom
nárečí v dialektologickom projekte Františka Pastrnka z konca
minulého storočia.

F. Pastmek získaval údaje o slovenských nárečiach pomocou
dotazníkovej akcie. Jeho dotazník obsahoval 16 otázok, zamera
ných najmä na výskum Wáskovania, nieko&o viet, a neskôr aj
prepis rozprávky F. ŠUjanského Hvezdár, felčiar a hodinár na
dedu;.e, ktoré bolo treba doslovne preložiť do príslušného nárečia.

Dotazníky rozosielal F. Pastmek na adresy slovenských vzde
lancov. Niektorí informátori sa sami prihlásili na'základe jeho

II
SLOVO NA ÚVOD

Pri príležitosti osemstého výročiaprvej písomnej zmienky
o Rajci boli v mesačníku Rajčan uverejnené dve časti článku

s názvom O rajeckom nárečí (Rajčan 6, 7 - 8/ 1993). Na tejto
pomerne malej ploche sa dali len ťažko charakterizovaťa bližšie
opísať znaky tohto nárečia. Hoci sa to v spomenutom článku

sčastipodarilo, výsledokje, ako môže čitateľposúdiť,len akýmsi
náčrtom a stručnou charakteristikou rajeckého dialektu.

Čoraz viac sa žiada, aby bolo toto nárečie opísané a predsta
vené čo najkomplexnejšie. Dôvod je zrejmý - nárečie citeľne

ustupuje a spolu s najstaršími obyvateľmiRajca, jedinými jeho
pamätníkmi, bohužiaľ, pomaly vymiera. Bola by škoda, keby sa
nepodarilo zachytiť jeho čo najvernejší obraz a zachovať ho,
podobne ako iné vzácne pamiatky minulosti, pre nasledujúce
generácie.

Privítali sme preto aktivitu Mestského múzea v Rajci, ktoré
sa popri svojej mimoriadne záslužnej činnosti zbierania, vysta
vovania a o{?atery všetkého, čo súvisí s minulosťou Rajca, po
dujalo zachytiť vo svojom muzeálnom Spravodaji bližší opis
rajeckého nárečia. Vzniká tak priestor pre sériu vedecko - popu
lárno - náučných článkov, ktorých cieľom bude čo n~viac

priblížiť niektoré zaujímavé fakty súvisiace s minulosťou, vývi
nom a súčasným stavom jazyka rajeckého ľudu.

Dúfame, že toto čítanie prinesie nielen poučenie, ale aj ra
dosť, zamyslenie a zábavu všetkým, ktorí sa o históriu a prítom
nosť tohto pozoruhodného nárečia zaujímajú.
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výzvy v časopisoch a novinách a iných získaval prostredníc
tvom svojich spolupracovníkov.

Výsledky svojich bádateľských snažení uverejňoval Pastr
nek v sérii svojich článkov, ktoré vychádzali na pokračovanie

v Slovenských pohľadoch v rokoch 1893 - 1897 pod názvom
Študovanie slovenčiny. Z nich môžeme čerpať poznatky o niekto
rých charakteristických hláskoslovných a gramatických znakoch
a lexikálnych osobitostiach, ktoré sú mimoriadne cenným zdro
jom pre poznanie nielen hornotrenčianskych nárečí, ale i náre
čia rajeckého. Tieto vzácne informácie nám môžu zároveňslúžiť

aj ako príspevok k národopisu a kultúrnej histórie severozá
padného nárečového areálu Slovenska.

Z oblasti hornotrenčianskych nárečí mal Pastrnek pomerne
málo informátorov. Ozvali sa mu napríklad z Čierneho pri Čadci,
Skalitého, Mikušoviec, Bytče a i. Pre nás zaujímavými sú infor
mátori z Rajeckej doliny a najmä z Rajca.

ZO Stránskeho sa ozval tamojší rodák učiteľ JozefB. Ďurjan.
Pastmek od neho postupne obdržal niekoľko listov. Ich obsahom
bol vyplnený dotazník spolu s informáciami o nárečí, opise kroja
a nárečovým textomrozhovorumedzi Stráňancoma obyvateľom
Kamennej Poruby. Ďurjan reaguje aj na Pastrnkove informácie
uverejnené v Slovenských pohľadoch a pripája niektoré svoje
ďalšie poznámky ku študovaniu slovenčiny. Tvrdí, že podobné
nárečie, akým sa hovorí v Stránskom je rozšírené vo všetkých
obciach od V. Bytče až ku Fačkovu. Vo Fačkove už vyslovujú
ťe, ďe, ťi, ďi, no v Stránskomje ce, ci, dze, dzi, (toto je správny
a stále platný postreh o rozšírení asibilácie v Rajeckej doline
a o jej južnej hranici výskytu). Z Ďwjanových poznámok vyplý
vajú aj niektoré podstatné rozdiely medzi nárečiami v Strán
skom a v Kamennej Porube. V Stránskom je : ňevidzel, prišvol,
ňepvom (=nepôjdem),pojce, hňeská, veždi (=vždy), zemjakvov,
vochterek, verivel1l ... oproti výrazom z Kamennej Poruby: ňe

vidzol, ňemisľo~ príšiol, natrpol, vňeská (=dnes), zemákóv,
ververu, vioráväc oo. a pod. IDavný rozdiel v nárečiach týchto
dvoch susedných obcí vidí v zakončeníniektorých tvarov slovies
v minulom čase (Stránske: trpel, vidzel, misľel, hľadzel oo., K.
Poruba: trpol, vidzol, misľol, hľadzol .oo).

Všetky tieto poznatky sú dôležité aj pre výskum nárečia

v Rajci. I keď obce v okolí Rajca tvoria svojské, relatívne sa
mostatné nárečové celky, súhrnne patria všetky podtypy pod
celok rajeckého nárečia. Toto konštatovanie sa budeme usilovať

potvrdiť v ďalších častiach nášho príspevku.
O Rajci sa F. Pastmek dozvedel z údajov dvoch infOlmátorov.
Jedným z nich bol rajecký rodák, povolaním účtovník a re

daktor, Andrej Černiansky (1841 - 1923). Pastrnek ho pokladá
za bystrého pozorovateľa. Od Černianskehoobdržal vyplnený
dotazník s ukážkou pozdravov, súvislého nárečového textu i opi
som histórie mestečka.

A. Černianskyprirovnáva rajecké nárečie k nárečiu Púchov
skej doliny. Tvrdí, že takýmto nárečím sa hovorí po celej hornej
Trenčianskej župe až po Považskú Bystricu a okolie. Uvádza
jeho niektoré zaujímavé zvláštnosti:

1. Plur. gen. znie v okolitých dedinách chlapvov, pánvov...,
v Rajci však: chlapvoch, mužvoch a pod.

2. Slová nášho, nášmu vyslovujú v Rajci a okolí ako nážo,
nážmu.

3. časté elidovanie (vypúšťanie) hlásky h: dám-o (=dámho),
chiď-o (=chyť ho), ab-o (aby ho) a pod.
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4. Podobne aj časté elidovanie i: ab-ca (aby ťa), am-ma
(=aby ma) 5. Používanie tvarov pôm, pôš, pô, resp. pvom, pvoš,
pvo (=pôjdem, pôjdeš, pôjde) atď.

6. Particípium: chodzel, robel, slúžel (oproti okolitým ob
ciam, kde je často chodzol, robol, slúžol).

7. Deminutíva: srdenko, srdenenko, srdelenko, sladunlá,
pekunkí a pod.

Vari najcennejšími boli príspevky druhého pripisovateľa,

rajeckého rodáka a katolíckeho kňaza Františka Šujanského
(1832 - 1907), popredného slovenského filológa, ktorý sa zao
beral históriou, etymológiou slovenských slov a zbieraním slo
venskej frazeológie. Poslal F. Pastrnkovi nárečový text Dve
smrcki, rozprávku Hvezdár, feľčiar a hodzinár na dzedzine a
vysvetlivky neznámych slov. Okrem toho mu poskytol Dodatky
o homotrenčínském náŤečí (originál písaný po česky), kde
uviedol hlavné znaky rajeckého dialektu.

F. Šujanský vymedzuje hranice hornotrenčianskeho nárečia

v Trenčianskej stolici od severnej hranice po celej šírke na juh
po Belušu, pozdÍž Váhu (na Považí) a po ľavej strane celou
Rajeckou dolinou po Fačkov a Čičmany, po hranicu Nitrianskej
stolice. Rozoznáva tzv. podnárečie kysucké a vlastné t.j.
hornotrenčianske nárečie, ktoré by podľa neho mohlo byť bližšie
špeciftkované ako rajecko - žilinské (!). Zajeho podstatné znaky
pokladá:

1. zmenu c za t: dz za ď.: dzeci, vodzic. Tvrdé t, d zostáva
nezmenené: ten, teho, temu, ti svätí, rohatí čerci, zubatí chlapci,
ti chlapi, ti ženi, ti dzeci, ti hovädá, tilo, tíždzeň, dech dich,
daľeko, deska, do vodi, roboti a pod.,

2. výskyt l aj ľ: dlaba, poval, lom, lusk; ľak, moľ, poľom,

ľúbím vyslovuje l, ale nastáva tu aj zámeno l na u: jabuko, bucha
(blcha), duhí, hubokí, huce, tuče s túkom. Zostáva však vľk, vľčí

apod.,
3. je tu zdÍžené í, ŕ: víča, omízac (mäkká výslovnosť ľ),

omŕzac, pŕška a i.,
4. výskyt dž: džbám, džubem, džavocú vrabce, strídža,

ráždžie a pod.,
5. prehlasovanie hrdelníc: mančin, macošin, susedzin, na

lúce, v riece, v ruce, noze ..., ale aj v ruke, nohe ... a pod.,
6. prítomnosť skupín šč-, čer-: ščascie, ščava, ščípe, ščeká,

ščep .oo, čerep, čereňoví, čerieslo, čerevľa, Čeremošné "',
7. mäkkosť perníc pred ä považuje za umelo vymyslené a ne

slovanské): bábä, mäso, mäd, päc (=peť),päta ..., podobne ako
ďasnové spoluhlásky: hádza (=háďa), páňa, pahoľa ... za
rozložené ä považuje ia: bábiatká, piatí.

Uki;lZUje sa, že na základe týchto tvrdení (Ďurjan, Šujanský)
fungovalo vo výslovnosti obyvateľov Rajeckej doliny na prelo
me storočí ä. Takto to zhodnotil aj koordinátor dotazníkovej
akcie, keď v svojich správach o nárečí na Slovensku v Slo
venských pohľadochuviedol rozsah používania výslovnosti ä v
Trenčianskej stolici: podľa neho sa ä vyslovuje v Stránskom,
v Rajci, a v celej hornej časti stolice, od V. Bytče až k Fačkovu

(z vtedajšieho hľadiskapravdepodobne mierne nepresné, z hľa

diska dnešného už neplatné zhodnotenie);
8. u, ú v inštr.: se mnu, s tebu, s pravú ruku, z ľevú nohu,

podal hu ze sebu oo.,
9. prítomnosť ia, ie ako v strednej slovenčine: svieca, žiaľ,

naľievá, naľial. V gen. pI. fem. je é za ie po tvrdých spo
luhláskach: hodzinék, desék, sľive1c ..., po mäkkých ie: hrušiek,
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HVEZDÁR, FEl:ČIAR A HODZINÁR NA DZEDZIŇE.

F. Šujanský týmto pomerne presne popísal aj hlayné znaky
nárečia v Rajci na prelome minulého a súčasného storočia.

Okrem cenných poznatkov v tomto opise získavame aj dôkaz
o tom, že už v tom čase sústreďovalo v sebe rajecké nárečie

celkom prirodzene jazykové znaky väčšiny okolitých obcí,
najmä však obcí Rajeckej doliny. Mestečko Rajec totiž už od
stredoveku tvorilo prirodzené zemepisné, administratívne a·ob
chodné centrum doliny, a preto i pri formovaní tamojšieho
každodenného dorozumievania zohralo (v súčasnosti aj zohrá
va) kľúčovú úlohu.

Ako ozdobu k prvému čriepku poznatkov o výskume ra
jeckého nárečia uvádzame prepis poviedky F. Šujanske'ho
Hvezdár,feľčiara hodinár na dedine do nárečia,akým sa v Rajci
s najväčšou pravdepodobnosťou hovorilo na prelome XIX. a
XX. storočia. Text bol uverejnený na stránkach XIV. ročníka

Slovenských pohľadov v r. 1894, ako súčasť článkov o slo
venských nárečiach s názvom Študovanie slovenčiny.Pôvodný
príspevok so Šujanského nárečovým textom napísal F. Pastmek
21.12.1893 vo Viedni.

čože robic, museľi zavolac babu, nuš a tá s boskú pomocú
obom spornvohla,

Bolo uš dze ňeskoro v noci, i spituvaľi sa, kec prišjel k sebe,
hodzinára, keľo je hodzín. Ale f tem déždži presjakľi mu hod
zinki a zastaľi, nuž ňevedzelmilí hodzinár, keľo je hodzín.

A f tem kohút na poľjeňí (na povale, na pvojďe) zaspjeval.
Prví ras hlásí kohút, hodzina s polnoci, ozve sa domácí hlas.
O chvíľu znova zaspjeval kohút.
- Hodzina druhá, ozval sa zasek domácí hlas.
Na trecí spev kohúcí uš stávaľi domácí.
- No, páňi, prereče jeden s tích troch, uš vjeme keľo bilo!

Darebná tu naša hodzina! Tu z nás, dze je cap hvezdárom, baba
feľčjaroma kohút hodzinárom, tuje z nás ňeňi ňičeho!

I vráceľi sa, otkúľ boľi prišľi, do mesta.

(pozn.: Pri prepise nárečovýchslov a textov využívame tzv.
zjednodušenú fonetickú transkripciu, t.j. zapisujeme len jedno
i, mäkkosť zaznamenávame vo všetkých pozíciách (ak sa vysky
tuje apod.)

V ďalšej časti predstavíme matičnú akciu V. Vážného
z 30-tych rokov tohto storočia, zameranú na výskum slo
venských nárečí, z ktorej sa podarilo jej iniciátorovi získať aj
niektoré zaujímavé poznatky o nárečí v Rajci ajeho okolí.
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kožiek. Podobne é v gen. a dat. adjektív: dobrého, dobrému ...,
božieho, božiemu, ...dobréj, peknéj. Dlhé é je aj v podobách:
susedéch, kováčéch, koláréch Kavcéch, Mädovčíkéch a pod.,

10. krátke e v slovesách: žeňe, ňese, vľeiie, veze, streŽe...,
v miestach prirodzenej dÍžky je ie, ia: smie, vie, smia, vedzia.
podobne veňec, koňec a pod.;

11. e za i v min. čase: robel, -a, -o, -i, info robic, hovoric je
tu hovorel, učel tiežzedel, spadel (e za o oproti strednej slovenči
ne: se, ze, zedral, zebudzil, zezdal, žebrák, chlapček, šúľek,
pahoľek a pod.,

12. viac dlhých samohlások po sebe : bielí, čiemí, dává,
ponúkáňie, stávavá, robievává a i.,

13. gen. pI.: chlapvoch, susedvoch ... tiež -vov: rodzi
čvoch / rodzičvov ale aj rodzičí grajcárí, toliarí ... a i.

Ako niektoré ďalšie osobitosti uvádza Šujanský nasledujúce
tvary: stáča, pI. stáčence (vtáča), ščela, ščas, ráno, maškrtní,
na tejtoj straňe, na temtom svece, toj tutok, semek, poti (potiaľ),

posi (potiaľto), kaje, šaje, keb som, keb'si, keb's, višiej, nižiej,
ľepšiej, horšiej i horjej.

Zrekľi sa ti traja, že pvojdú do vrchvof, tam po koľvarkvoch

a dzedzinách medzi sprostími ľudzmi ščascje skúšac.
Kedz_išľi, súnko svjecelo a hrjalo, že to ľíscje od horočosci

vädlo, a hím sa ľen tak s kički kadzelo, a smät maľi veľikí.

Radzi teda bori, kec došľi g jednému žbéru (úlu, kadlubu),
s kerého čerstvá vodzička chochlom vivjerala. Tam si ch tvoňi

pot strom posedaľi a odichovaľi pri speve ftáčeňjec a ihraňí

fšeľijakích zvereňjec.

Tu vám naraz_z medze viskočí s kŕdľom rozehnatí valach,
a ten náhle uzrel pocesních, s krikom na ňích volal: Nože skvor
ucekajce a ňemeškajce, ľebo vás hňec príval zachvácí.

A na ňebi, tam medzi vrchámi ľen na úsko nad hlavú otvo
reném, ňebolo vídac aňi mráčka.

- Tebeje ľebo ch_hlave mračno, aľebo sa ci sna rozum čiscí.

- Dze, čo? šak ňeňi aňi obláčka, aňimárneho znaku na déšč,

porohal sa valachovi hvezdár, kukajúci pri tom cesjakúsik céfku
na šecki strani do ňeba.

- Ba namudušu mi verce, kedz aha toj ten cap bäkoce a
s chvostom ňespokojňemrdá, to vám_e istí znak, že sa búrka
bľíži, riekol a š-šš !! s treskom preč uháňal.

Vismjevaľi sa s ňeho, sprostého blázna, aľe nestačeľi poísc
pár krokvof, tu hrom udzerí, vícher zahučí, zecmje sa a f tem
začnú padac kropaje jako žaludze, naposľedi spuscel sa déšč,

as_sa tak ľjalo z oblakvof.
Dodze ňici zmoknutí a f téj tvŕdzi ot cvodze celí utrmácaní

z horkú núdzú dodrápaľi sa do najbľikšieho staväňja.

Chudobní obivaceľizdzačňeprijaľi a privítaľi hoscích, maľi
žjaľ nad ňimi, ňeborákrniňevoľníkmi, daľi sa him osušic, a čo

maľi, s tím hí ponukľi, s chľebom a z mľjekom.

Aľe s teho, čo na cesce vistáľi ftéj sloce, zľeprišlo aj hvezdá
rovi aj hodzinárovi, prvému čažoba, a druhému ščípaňjev žalútku.

~ Dobre že som tu! ohláseI sa feľčjar, i dávalochorelím kapki
aj ešče čocik inšjeho užívac, aľe to šecko niš ňeosoželo, a teda,



11

JÁN FRIVALDSKÝ, ŔAJECKÝRODÁK A MÚZEJNÍK
Ružena Rybáríková

V tomto čísle začíname predstavovať rajeckých rodákov,
ktorí sa profesiálne či amatérsky venovali zbierkovej činnosti

a múzejníctvu vo všetkých jeho oblastiach.
Ako prvého vám chceme predstaviť človeka, ktorý vykonal

na tomto poli snáď najväčší kus práce. Je to prírodovedec 
zoológ a múzejník Ján Frivaldský.

Narodil sa 17. júna 1822 v Rajci. Po skončeníľudovej školy
v rodisku odišiel na gymnaziálne štúdiá do Trenčína, neskôr do
Trnavy a Levíc; dve najvyššie triedy absolvoval vo Vacove.

Roku 1840 sa dostal do Pešti k pnôuznému Imrichovi Fri
valdszkému, ktorý pracoval v prírodovednom oddelení Ná
rodného múzea a súčasne viedol i rozsiahly obchod s prírodni
nami, najmä s chrobákmi; Imrich Frivaldszký mal svojich po
verencov, ktorí pre jeho obchod zbierali chrobáky nielen v U
horsku, ale aj v Malej Ázii a inde. Ján Frivaldský sa zoznámil
s technikou zberu i preparácie, pomáhal pri balení a expedícii,
ba časomi sám začalv okolí Budapešti zbieraťhmyz pre obchod
svojho príbuzného. Získaná prax sa mu neskôr zišla.

Zverenou prácou bol značne zaťažený, no i tak sa na nalie
hanie svojho príbuzného zapísal do iDŽinierskho kurzu, ktorý
organizovala filozofická fakulta peštianskej univerzity. Kurz
absolvoval roku 1842, ale iDŽiniersky diplom dostal až roku
1848 po zložení rigoróz. V tom čase však už bol pevne rozhod
nutý pre prácu v oblasti zoológie.

Zberateľskýmprácam sa venoval od roku 1843. Prvú väčšiu

zberateľskúcestu podnikol roku 1844 spolu s priateľom Andre-

jom Terrenom na ostrov Kréta. Stadeto prešli po desiatich me
siacoch do Malej Ázie, zastaviac sa predtým v Smyrne a v Brus
se, kde preskúmali Olymp. Na jar 1845 sa vrátili s bohatou ko
risťou domov.

V nasledujúcom roku Ján Frivaldský v spoločnosti svojho
pnôuzného uskutočnilzberateľskúcestu po európskej i ázijskej
časti Turecka. Navštívili aj Bulharsko, južné svahy Balkánu,
Istanbul, Smyrnu i Brusse a všade zbierali. Hodlali cestovaťešte
aj na Krétu a do Egypta, no Imrich Frivaldszký ochorel, a tak sa
cez Korfu, Maltu a Taliansko vrátili domov. V Taliansku vy
stúpili na Etnu i na Vezuv, študovali entomologické zbierky
múzeí a súkromných zberateľov, pričom časť svojho materiálu
aj vymenili.

Spracúvanie množstva nazbieraného materiálu zabralo Jáno
vi Frivaldskému veľa času. Roku 1850 samu podarilo dostať do
služieb Národného múzea; spočiatku ako volontér zastupoval
chorého pnbuzného a po jeho odchode do dôchodku sa stal na
jar 1852 pomocným, ba koncom roku už riadnym kustódom
prírodovedných zbierok. Roku 1872 ho menovali za riaditeľa

prírodovedného oddelenia.
Ján Frivaldský mal 30 rokov, keď dostal miesto kustóda,

ktoré mu zaisťovalonezávislé hmotné postavenie a plne zodpo
vedalo i jeho záujmom. V službách múzea vytrval až do konca
života. Venoval sa sústavnému výskumu fauny, zberu a zveľa

ďovaniu muzeálnych fondov. S osobitnou obetavosťousa staral
o zbierky hmyzu, ktoré obohacoval aj vlastnými zbermi z okolia
Budapešti i zo vzdialenejších oblastí. V zberateľskej činnosti sa
nezameriaval len na hmyz; všímal si faunu vôbec, čo bolo
potrebné tým viac, že po smrti Jána Š. Petényiho - Petiana spra
coval aj expozíciu stavovcov.

V poloviciminulého storočiavzbudili pozornosťodborníkov
nálezy slepých chrobákov v niektorých slovinských jaskyniach.
Uhorské jaskyne neboli v tomto smere ešte preskúmané, no
podujali sa na to obaja Frivaldszkovci. Roku 1853 navštívili
jaskyňu Aggtelek, kde síce našli niekoľko slepých živočíchov,

no chrobáky medzi nimi neboli. Až pri výskume biharských
jaskýň r. 1856 sa im podarilo objaviť aj viacero slepých chrobá
kov. V týchto výskumoch neskôr pokračoval Ján Frivaldský
sám. Ich výsledky publikoval roku 1865, ale aj v neskorších
rokoch.

Frivaldský takmer každoročnepodnikal výskumné cesty do
rozličných krajov Uhorska. S osobitným záujmom študoval
entomofaunu v Temeši, v okolí Mehádie a v Požegskej, Marma
rošskej i Kraššovskej župe. Roku 1867 robil výskumy v Liptove
a na Trenčiansku.

Pri faunistických výskumoch preferoval Frivaldský pre
dovšetkým chrobáky. Zrkadlí sa to i v jeho publikačnejčinnosti.

Opisoval Coleoptera, Hymenoptera, Orthoptera, Hemiptera,
Myriopoda, Arachnoidea, Chrustacea a Vennes. Medzi nimi je
vyše 30 druhov a 4 variety, ktoré boli pomenované na počesť

Jána Frivaldského. Najväčšiu pozornosť venoval chrobákom
Coleopterám. Hodlal monograficky spracovať faunu Coleoptér
Uhorska, no výsledky dlhoročných výskumov publikoval iba
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Rajecký učiteľAlexanderMatušík:, člen Spoločnosti ochrany
prírody sa spolu s RNDr. Andrejom Štollmannom zaslúžil o to,
že práca, ktorú Ján Frivaldský vykonal na poli vedy bola doce
nená občanmimesta aspoňpri príležitosti 150 - teho výročiajeho

narodenia. Vyjadrením tejto vďaky bola pamätná tabuľa, ktorú
slávnostne odhalil 17.6.1972 Ing. Miloš JURKOVIČ zo SNM
v Bratislave. Oslavy 150 - teho výročia pokračovali odborným
seminárom zameraným na problematiku entomológie a ochrany
prírody. Uskutočnila sa i exkurzia do chránenej krajinnej oblasti
Kľak.

Dnes je pamätná tabuľa umiestnená na budove Mestského
múzea.

Aby meno a práca Jána Frivaldského zostali vo vedomí
najmä mladých ľudí a podnecovali ich k tvorivej práci i hrdosti
a úcte k svojim predkom, organizuje MsKS v spolupráci s Mest
ským múzeom a Základnými školami v Rajci prírodovednú
súťaž "O cenu Jána Frivaldského". V tomto roku prebieha užjej
tretí ročm1<.

Cieľom súťaže je nenásilnou a príťažlivou formou priblížiť a
spoznať prírodu Rajeckého regiónu, pestovať v mládeži pozi
tívny vzťah k nej a preWbovať v nej ochranárske vedomie a cí
tenie.

Použitá literatúra :

1. Jurkovič, M.: Ján Frivaldszký. In: Vlastivedný zborm1< Považia XII
Martin, Osveta 1976, s. 249 - 252

2. Kronika mesta Rajec, I. diel

sú slabo sľudnaté, miestami piesčité, tvoria polohy mocnosti (20

- 50 cm).

Lokálne sa vyskytujú vo flyšovom súvrství i zlepence.

Vo vyšších polohách sa vyskytujú polohy organogénnych

vápencov až brekcií označované ako numulitové brekcie. Ich

významnou zložkou - miestami až 75% horniny sú organické

zvyšky foraminifer, rias, machoviek a úlomkov makroschránok.

Pre vyššie polohy flyša sú typické i polohy menilitových vrs

tiev (Stránske, Konská) a sedimentárnych mangánových rúd, kto

ré však tvoria len tenké polohy do 20 cm s obsahom Mna do

6%.

Flyš Rajeckej kotliny možno zaradiť do stredného až vrchné

ho eocénu, pričom podstatná časť sedimentovala vo vrchnom

eocéne. Ílovce, ktoré sú prevažujúcou zložkou vo flyši Rajeckej

kotliny poznáme ako sivé, sivomodré polohy, ktoré rýcWo

podlieh~ú procesu zvetrávania, strácajú pôvodnú pevnosťa me

nia sa až na íly. Obyvatelia ich poznajú pod pojmom "žabec"

alebo "žabacie mydlo".

v rámcových štúdiách. Vydal však monografiu Orthoptér Uhor
ska.

Pri pnležitosti II. medzinárodného ornitologického kongre
su, ktorý sa konal roku 1891 v Budapešti, spracoval Frivaldský
katalóg uhorskej avifauny. Dielo vyšlo pod názvom Aves Hun
gariae.

Frivaldský sa často zúčastňovalna putovných zhromažde
niach uhorských prírodoyedcov, ba na viacerých aj prednášal.

Roku 1870 sa prírodovedné oddelenie Národné múzea
rozdelilo na tri skupiny (botanika, zoológia, geológia). Fri
valdský sa stal vedúcim zoologického oddelenia.

Pri príležitosti dvadsaťpäťročného jubilea muzeálnej služby
r. 1887 poctili Jána Frivaldského titulom kráľovský radca. Jeho
rozsiahlu vedecko-výskumnú, publikačnúa organizačnú činnosť

ocenili aj viaceré domáce a zahraničné ustanovizne. Uhorská
akadémia vied ho r. 1865 zvolila za člena-korešpondentaar.
1873 za riadneho člena. Bol tiež členom stálej matematicko-prí
rodovednej komisie Akadémie, ďalej členom Geologického
ústavu, Lekársko-prírodovedného spolku v Bratislave a iných.
Za svojho člena ho prijali ~ viaceré zahraničné inštitúcie, napr.
Zoologicko-botanická spoločnosť vo Viedni, Entomologická
spoločnosťv Štetíne, Prírodovedná spoločnosťnemeckej akadé
mie Karola Leopolda, Entomologická spoločnosť nemecká a
berlínska.

Ján Frivaldský, významný rajecký rodák, zomrel 29. marca
1895 vo veku 73 rokov. Takmer pol storočia usilovne pracoval
v oblasti zoológie a faunistiky. Zanechal po sebe prácu trvalej
hodnoty, a preto mu právom patrí čestnémiesto v dejinách našej
prírodovedy.
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NEŽIVÁ PRÍRODA·RAJECKÉHO REGIÓNU Ú)
Ružena Rybáríková

V predchádzajúcich číslach Spravodaja mestského múzea

som sa zaoberala neživou prírodou horskej obruby Rajeckej

kotliny - Malej Fatry a Strážovských vrchov. V tomto čísle

uzatváram tento "miniseriál" o geológii regiónu základnými

informáciami o samotnej Rajeckej kotline.

Rajecká kotlina je južným výbežkom Žilinskej kotliny.

Rozprestiera sa od prielomu Rajčianky v skupine Skaliek po

oboch stranách rieky až po záver doliny v Čičmanoch.

Rajecká kotlina je synklinálna panva vyplnená paleogénny

mi sedimentami. Jej vlastnú náplň tvorí tzv. centrálno - karpat

ský paleogén.

Bázu tvoriazlepence a brekcie prevažne vytvorené z valúnov

dolomitov, vzácnejšie vápencov s kalcitovým a dolomitovým

tmelom.

Bazálne zlepence sú strednoeocénneho veku.

V nadloží zlepencov sa nachádza flyšové súvrstvie ílovcov

a pieskovcov, ktoré sa v spodnejších polohách rytmicky strie

dajú. Vo vyšších polohách majú výraznú prevahu ílovce. Ílovce
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Profil vrtu RK - 22 (Rajec); zosta
vil I. Šalaga.

Vysvetlivky:

l - štrk (kvartér);
2 - ílovce s polohami pieskovca;
3 - pieskovce s polohami ílovca;
4 - organogénne vápence;
5 - zlepence a brekcie (2 - 5 paleogén);
6 - prítoky podzemnej vody;
7 - flyšové súvrstvie;
8 - súľovské zlepence (7 - 8 paleogén);
9 - hlina a suť (kvartér na mapke).

Vlastnosti podložia, morfológia terénu a klíma podmieňuje

vznik a typ pôdy. Preto uvediem kvôli komplexnosti i najrozší

renejšie typy pôd v Rajeckej kotline. Na celej nive Rajčiankysú

rozšírené nivné karbonátové pôdy. Najväčšiu plochu kotliny

tvoria hnedozeme. Na okrajoch pohorí sú charakterizujúcim

pôdnym typom rendziny až hnedé rendziny. V miestach s nedo

statočnými odtokovými pomermi vznikajú často zamokrené či

močaristé územia. Týmto ojedinelým mokradným územím je

Paleogénna výplň Rajeckej kotliny nebola výraznejšie tekto-

nicky porušená, úklony vrstiev nepresahujú 100 (s výnimkou

styku s antiklinálou Skalky, kde je úklon až 700
).

Zo zlomov je najvýraznejší rajecko - teplický zlom, ktorý

smerom k Rajcu rýchlo vyznieva a v katastri R!tica sa už nepre

javuje, a malofatranský zlom na východnom ohraničeníkotliny.

Je zaujímavé na tomto mieste uviesťvýsledky vyhľadávacie

ho lG - prieskumu Rajeckej kotliny, konkrétne vrtu Veronika (I.

Šalaga, 1974). Tento sa stal neskôr zdrojom vody pre termálne

kúpalisko toho istého mena. Vrt, pracovne označený ako RK

22, je situovaný na severnom okraji mesta, jeho hÍbka je 1308 m.

Profil vrtu, jeho situovanie i so širšími vzťahmi je veľmi pekne

znázornený na obrázku zostavenom I. Šalagom.

Vyhodnotenie vrtu potvrdilo, že ílovcovo - pieskovcové

súvrstvie je veľmi slabo priepusttlé a veľmi nízko zv.odnené.

Lokálne zvodnené horizonty sú viazané na pieskovcové polohy

s intenzívnym tektonickým porušením. Naproti tomu bazálne

zlepencové súvrstvie (od 1064 m) má dobré kolektorské

vlastnosti. Petrografické zloženie zlepencov (karbonáty) a ich

priaznivé tektonické porušenie podmieňujúkrasovo - puklinový

obeh podzemnej vody. Skúškami bola overená výdatnosť 20,6 l/s

a teplota 27 De, čo vodu charakterizuje ako vlažnú akratotermu.

Z chemického hľadiska sa jedná o vodu hydrouh1ičitanovo

-vápenatú s vyšším obsahom horčíka, slabo mineralizovanú s cel

kovou tvrdosťou 17,61.

Paleogénna výplň kotliny je prektytá kvartémym materiá

lom. vývoj v kvartére, teda v štvrtohorách podmienil ter!tiší ráz

kotliny. Modelácia reliéfu je výsledkom procesov prebie

hajúcich práve v tomto najmladšom období. Erózna činnosť

(rozrušovanie materiálu vplyvom vody, tepla, mrazu, gravitácie,

rastlín a pod.) sa striedala s akumulačnou činnosťou (ukladanie

materiálu na dne tokov, prípadne pri päte svahov). Povrchovými

formami n!timarkantnejšie zastúpenými v kotline sú produkty

činnosti tokov. Je to v prvom rade aluviálna niva Rajčianky

lemujúca tok rieky v šírke 0,5 - 1,5 km. Vyp1nenáje štrkovým

materiálom stredne až dobre opracovaným, ktorý je z petrogra

fického hľadiska tvorený najmä karbonátmi (vápence, dolomi

ty), menej inými typmi. Mocnosť aluviálnej nivy sa v okolíRajca

pohybuje okolo 1,5 - 3, Om; je teda pomerne tenká.

Nivu po dvoch stranách lemujú terasy Rajčianky (Vrchná,

BukOVina). Materiál terasy sa od nivného materiálu h"ši najmä

vYššímpodielom hlín a ílov a menšou opracovanosťouštrkového
materiálu.

'Ďalšou formou reliéfu sú náplavné kužele prítokov Rajčian
ky. najmä pravobrežoé, kde majú potoky bystrinný charakter.
N"ajVÝtaznejšíje kužeľ Ďurčanky.

Doteraz spomínané činnosti vznikali vplyvom činnosti

tO'Kov. Namodelácii reliéfu sa však:podieľajú i činitele ako voda,
v:
č~e~r, mráz, gravitácia a v neposlednom rade i rastlinstvo. Tieto

~telePodmieňujúvznik uloženín vo forme hlín, ílov, či kame

:~C~, sutí. Tieto materiály sú výsledkom zvetrávania hornín
Ud~ucich priľahlé svahy kotliny.

-----------------------------------------

I
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I
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Použitá literatúra:

prírody, ale i na tú neživú budete pozerať inými 'Očami človeka
majúceho o nej aspoň základné vedomosti a chápajúceho vzá
jomnú previazanosťa podmienenosť prírody ako celku.

1. Mazúr E.: Žilinská kotlina a priľahlé pohoria, Bratislava, SAV 1963
2. Kolektív autorov: Rajec. Monografia k'SOO - ročnici mesta. MsÚ

Rajec, 1992
3. Geologická mapa 1 : 25 000 -list Rajec
4. Regionálna geológia Západných Karpát. Bratislava, Geologický

Ústav Dionýza Štúra 1976

mostu. Obyčajnáteplica v Rajeckých Tepliciach má ráz krasovej
vody 3) formovaná v značných hÍbkach za výdatnej účasti obehu
vody v dolomitoch. Je to typ vody zemitej s podielom horčíka,

okolo 50 % podielu vápnika so zvyšným obsahom iontov S04-2 .

Mineralizácia vápnitých zdrojov sa pohybuje asi do 890 mg.rl

až 980 mg.rl . Obsah voľného C02 kolíše od 75 do 150 mg.rl .
(HenseI, J. 1951, Hameljak, G. 1940).

Mineralizácia sa približuje najvyššej možnej hranici obsahu
rozpustených tuhých látok prostých teplíc do 1 g.rl ako vody
veľmi slabo mineralizované ( Ivanov, V.V. 1971) a iní2). vý
datnosťprameňov je okolo 10 l . s-l.

Geologické podmienky formovania výverov akratotermy
v Rajeckých Tepliciach podrobne vyložil (Andrusov, D. a
Kuthan, M. 1944). Na severozápadných svahoch Veľkej lúky
Uadrové pohorie - Malá Fatra) zostupuje vS~,aknutá zrážková
voda v relatívne vysokej nadmorskej výške z vápencov a dolo
mitov stredného triasu do Wbokej depresie pod palogén vlastnej
rajeckej synklinály. Plytšia zostupujúca vetva je pričítanák ba
zálnej polohe chočskéhopríkrovu, hlbšia vetva bazálnej polohe
spodnejšieho príkrovu Jpižňanského. Plytšia vetva je uzavretá

1000 sexi o 2 3 k
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RAJECKÁ SYNKLINÁLA

v Rajeckej kotline Šujské rašelinisko. Jeho charakteristika i s jeho

zvláštnosťamije predmetom ďalšieho prfupevku, preto sa mu nebu

dem bližšie venovať.

Cieľom mojich príspevkovo geologických pomeroch Ra
jeckej kotliny a jej horskej obruby bolo oboznámiť čitateľa so
základnými údajmi o stavbe územia, najrozšírenejších horni
nách, moďologickýchpomeroch i zaujímavostiach či zvláštnos
tiach. Snažila som sa voliť čo najprístupnejšiu formu doplnenú
obrázkovým materiálom, aby príspevky boli prínosom pre
každého čitateľa.Verím, že sa mi to podarilo a pri prechádzkach
krásnou Rajeckou kotlinou budete vnímať nielen krásu živej
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Schematický prierez žriedlovou šrtuktúrou obyčajnej teplice v Rajeckých Tepliciach.

Geologická výplň rajeckej synklinály: 1 - paleogén flyšového vývoja, 2 - súľovské zlepence, 3 - jura až alb, 4 - vápence a dolonllty stredného
triasu s tvorením akratotermy v zostupnom prúdení z oblasti na lV od rajeckej synklinály a s rýchlym výstupom sformovanej akratotermy na
rajecko - teplickej zlomovej poruche, ktorá ohraničuje synklinálu zo SZ, 5 - spodný trias, perm a karbón v obale kryštalického jadra Veľkej

lúky(podľa D. Andrusova a M. Kuthana.)

NIEKTORÉ POZNATKY OVÝSKYTE TERMÁLNYCH VÔD
V RAJECKÝCH TEPLICIACH

Pri severozápadnom okraji Rajeckej kotliny v Rajeckých
Tepliciach sa pretlačilak povrchu sústava prírodných výronov
prostej teplice freatickou vodou údolného náplavu Rajčiankypri

jej sútoku spostranným pravostranným prítokom Bystričkou.

Paleogénna Rajecká kotlina so svojím druhohorným kopcovi
tým okolím tvorí prírodné prostredie kúpeľov.

Prírodné výrony termy boli využité na kúpeľnéúčely. Podľa
(Jahn, 1. 1924) tvorili sústavu pôvodných prírodných výronov
prameňGizela 36 ° C, prameňValéria 35°C, podružný prameň
Karol 27 °C, ktorý bol využívaný k pitnej liečbe. V roku 1927
- 31 a 1941 - 42 sa v Rajeckých Tepliciach začalo s novým
využitím teplice s použitím výskumných vrtov, odvŕtaných

čiastočneuž pred rokom 1927. Teplica bola vyvedená k povrchu
zo strednotriasového dolomitového podkladu údolných nápla
vov Wavne neWbokými vrtmi. Nové studne získali termu z úzkej
hydrologickej spojitosti s plytkou prostou vodou údolného
náplavu za dosiahnutia zdrojov minerálnej vody pomerne

. štandardných vlastností s teplotou od 38,5 do 39,5 oCo Z pô
vodných prírodných výverov sapo novom skúmaní zachoval len
nepatrný výron na ľavombrehu Rajčianky blízko železničného

-
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Wbky s teplotou 45 - 48°C, bolo zistené v dobe pred radi
kálnym zvýšením využitej výdatnosti vrtmi. Kedysi na široko
rozvetvenom výstupe si mohla teplica udržať vysokú teplotu.
Prechod teplice nádržou štvrtohornej vody bol zaťaženývšetký
mi nevýhodami využitia roztriešteného výstupu minerálnej
vody do freatickej vody menlivého režimu. Hydrogeologický
prieskum tejto oblasti z posledných rokov prináša nové poznat
kyavýsledky o režime minerálnych termálnych vôd v Rajeckej
kotline.
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celkom vodotesne zvrchu paleogénom flyšovej fácie v rajeckej
synklinále a zo spodu celkom relatívne nepriepustným
súvrstvím jury až albu. Toto súvrstvie je zároveň stropom
spodnej zostupnej vetvy, jej relatívne nepriepustným podkla
domje spodný trias a perm v obale kryštalického jadra Veľkej

lúky. V obidvoch vetvách zostupujú prúdy krasovej 'Vody do
synklinoriálneho priehybu pod paleogénom rajeckej synkliná
ly. Po ceste zostupu získavajú teplotu a mineralizáciu. Na
rajecko - teplickom zlome, ktorý zo severozápadu urezáva
paleogénnu rajeckú synklinálu, sa prúdy už Wbkovo sformova
nej teplice náhle vzdúvajú a obracajú k rýchlemu výstupu na
tomto zlome k povrchu v nízkej nadmorskej výške. Pomerne
rýchle prúdenie v popísanom typickom termálnom sifóne
centrálnych Karpát a len nízky obsah C02 krasovej vody sú
príčinou, prečo mineralizácia neprekračuje kritérium prostých
teplíc. Pre ľahkú rozpustnosťvápencov a dolomitov sa k tomuto
kritériu približuje. K výskytu termy v nádrži freatickej vody
údolného náplavu Rajčianky dochádza v povrchovej dblomito
vej silne rozlámanej troske zo severozápadnej strany rajecko 
teplického zlomu. Formovanie termy v dvoch vetvách rôznej

SPRA VODA] MESTSKÉHO MÚZEA RA]EC 1/94

Fačkov okolo roku 1908

Dnes úplná samozrejmosť nášho života, pre iných zbera- hlaví s obrázkom. Takto vznikali ilustrované korešpodenčné

teľský koníček, nazývaný filokartia. Aj pohľadnica má však lístky prevažne na obchodné účely.

svoju minulosť. Dalším vo vývoji pohľadnice je rok 1885, keď bolo možné
Už pred rokom 1869 sa v obálkach často ilustrovaných pohľadice tlačiť bez zvláštneho povolenia, a tým došlo k veľké

posielala drobná graftka s rozličnými námetmi. za priameho mu rozšíreniu pohľadníc. V tomto období bolo ešte málo
predchodcu pohľadníc sa však považuje korešpodenčný lístok obrázkových časopisov, nastal hlad po pohľadniciach, takmer
vydaný roku 1869 rakúsko - uhorskou poštou. Krátko po jeho v každej lepšej rodine bol album pohľadníc, ktoré sa ponúkali
vydaní začali naň podnikatelia a obchodníci tlačiť reklamné hosťomnapozeranie. Objavujú sa aj prvé amatérske pohľadnice,
obrázky. Nápad zdobiť korešpodenčné lístky pramenil pravde- nakoľko sa začali vyrábať fotopapiere s predtlačenou adresou.
podobne z úspechu, ktorý mali dopisné papiere opatrené v zá- Pretože náklady na výrobu a rozširovanie pohľadníc boli po-
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Kľak okolo roku 1944

merne malé a zisk značný, rozmáha sa podnikavosťa konku
rencia. Vydavatelia sa predháňajú vo vymýšľaní nových náme
tov. Vznikajú hodnotné pohľadnice, ale aj gýče, ktoré však
časom získali určitý pôvab. Pohľadnice informovali, propago
vali, poučovali, zachytávali mnohotvárnosť sveta a života ľudí.

Toto "najskromnejšie umenie", ako sa niekedy o pohľadniciach

hovorí, je malým darčekom, tým skôr, že môže byť obohatené
o peknú poštovú známku, pečiatku, nálepku, či podpis význam
ného človeka.

Rubová strana pohľadnice Z r. 1944 s pečiatkou a príplatnou
známkou pre SLÓVAKOTUR

Najstaršie pohľadnice sú tlačené litografiou, veľmi skoro sa
prechádza na svetlotlač. Od prelomu storočí sa začína používať

kníhtlač. Po roku 1900 sú pohľadnice tlačené hÍbkotlačou,
ďalšou technikou je bromografia, ktorej Wavný rozmach spadá
do obdobia medzi vojnami. Po druhej svetovej vojne sa začína

používať ofset, ktorý dnes úplne prevláda.
Pohľadnice prekonali aj vývoj po stránke formálnej. PÔ

vodne celá lícna strana tvorila obrázok a rubová strana miesto
pre adresu (tzv. pohľadnice s dlhou adresou), takže na správu
nezostávalo miesto alebo len veľmi málo okolo obrazu na lícnej
strane. Okolo roku 1905 dochádza k dôležitej zmene. Miesto pre
správu sa presúva na rubovú stranu, najskôr asi na 1/3, okolo
roku 1907 sa rubová strana delí na dve rovnaké polovice tak ako
pohľadnicu poznáme dodnes.

Pohľadnice sú vyrobené nielen z papiera, ale aj z dreva,
plastov, kovových fólií ap. Niekedy bývajú skrášlené reliéfmi

s nalepenými kovovými fóliami alebo inými materiálmi, niekto
ré súpriesvitné iné vydávajú zvuk (ako gramoplatne ) .V podobe
rôznych skladačiek im nie je odopretý ani tretí rozmer. Môžeme
povedať, že všetko, čo sa dá vyfotografovaťalebo namaľovať

nájdeme na pohľadniciach.

SúčasťoupoWadnice je poštová známka a poštová pečiatka,

ktoré nám zároveň dokumentujú činnosť poštovej služby. Na
pohľadniciachmôžeme nájsť aj pnležitostnú pečiatku, pečiatky

turisticky zaujímavých miest. V cene súčastnýchmiestopisných
pohľadníc je zahrnutý príspevok v prospech cestovného ruchu.
Tento príspevok môžeme objaviťuž na pohľadniciachz obdobia
Slov. štátu, kedy sa platil formou príplatnej známky.

Staré pohľadnice sa dnes považujú za starožitnosť.Sú však
nielen potešením pre zberateľov, ale i dôležitým materiálom pre
bádateľov. Sú obrazovým svedectvom doby, informáciou, ktorá
je charakteristická presnosťou, zreteľnosťou a objektívnosťou

konkrétnej situácie. Pohľadnice sú súčasťou dokumentácie mi
nulosti aj prítomnosti, a preto je potrebné ich v maximálnej
miere uchovávaťpre budúce pokolenia.

Zachovalých pohľadníc z nášho regiónu je pomerne málo.
Preto ak nájdete doma starú pohľadnicu, neodhadzujte ju ako
nepotrebnú zbytočnosť. Filokartistom a múzeám pomôže rozší
riť poznanie našej minulosti.

pohľadnice - archív autora

Poštovépečiatky dokazujú, že už začiatkomstoročiapošta pracovala
rýchlo - Faclwv 30. 12. 1908 - Trenčianske Teplice 2. 1. 1909

I
I
I
I
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Prehl'ad metód konzervácie mu%eálnych predmetov %dreva
Radomír Blažek

SPRA VODA] MESTSKÉHO MÚZEA RA]EC 1/94

Všetky materiály podliehajúl) prirodzenému starnutí vply
vom chemických a fyzikálnych podmienok, v ktorých sa vysky
tujú. PôsobenÚll vody, teploty, svetla sa postupne mení ich
štruktúra až k ich úplnému zániku. V poslednej dobe sa pri
rodzené podmienky značne zhoršili výskytom kyslých plynov,
pôsobenÚll ktorých sa urýchľuje hydrolýza prírodných materiá
lov. Proces starnutia nie je možné zastaviť. Je možné ho iba
spomaliť vhodnými konzervačnýmimetódami. Prírodné mate
riály, používané v minulosti na tento účel už nie sú schopné
odolávaťnovýmzhoršenýmpodmienkam arýcWe strácajú svoje
spojivové vlastnosti, menia farbu a podobne. Jedným z vhod
ných smerov ako konzervovaťa reštaurovať predmety je použi
tie moderných materiálov. Konzervácia každého objektu je
individuálny problém a voľba najvhodnejšej metódy závisí od
predchádzajúceho spracovania, histórie jeho uloženia, druhu
poškodenia, ale aj od veľkosti a tvaru. K najčastejšie vysky
tujúcim sa materiálom muzeálnych predmetov patrí drevo.

Drevo je anizotropný materiál. Jeho základnou stavebnou
jednotkou sú odumreté bunky, ktorých nosnú kostru tvorí z 50 %
celulóza. Reťazce celulózy sú usporiadané do nadmoleku
lárnych štruktúr - kryštalitov tvoriacich vláknité útvary.
Vnútornú časť bunečných stien tvorí hemicelulóza. Jej celkový
obsah v dreve je 20 - 30 %. Pevnosť drevu dáva lignín tým, že
spojuje vlákna do kompaktného celku. Ostatné látky vysky
tujúce sa v dreve ako živice, tuky, protefuy, minerálne látky a
iné nie sú súčasťoubunečných stien.

V dreve je prítomná voda voľná, ktorá vyplňuje póry a ka
piláry a voda viazaná v bunečných stenách. Celkový obsah vody
v suchom dreve závisí od relatívnej vlhkosti vzduchu, viď

obrázok. A od obsahu vody v dreve sú do značnej miery závislé
jeho fyzikálne vlastnosti ako pevnosť v tlaku, v ťahu a v ohybe,
ktoré sa so zvyšujúcim sa celkovým obsahom vody v dreve
znižujú.

Závislosť obsahu vody v dreve od relatívnej vlhkosti vzduchu
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Hemicelulóza a celulóza, Wavnejej amorfná časť, podliehajú
kyslej hydrolýze, výsledkom čoho je tvorba jednoduchých vo
vode rozpustných cukrov. Lignín je odolný hydrolýze, ale je
citlivý na oxidáciu a v bežných poveternostných podmienkach
získava drevo šedivé sfarbenie práve vyplavovanÚll zoxidova
ných produktov lignínu.

Voda spôsobuje nielen chemickú, ale aj fyzikálnu degradá
ciu dreva. Fyzikálnu degradáciu dreva spôsobuje napätie v rôz
nych smeroch, vznikajúcepriperiodickej nerovnomernej zmene
obsahu vlhkosti v dreve. Miera zosychaniaje najmenšia v smere
vlákien, v radiálnom smere je 100 krát väčšia a v smere tan
genciálnomje 200 až 300 násobná.

Tepelnou degradáciou dreva pri zvýšenej teplote je najviac
postihnutá hemicelulóza, ale aj celulóza a lignín. Degradácia
predstavovaná úbytkom hmoty suchého dreva 1 %prebieha pri
teplote 250°C 1 hodinu, pri 155 °c deň a pri 110°C jeden
mesiac.

Ďalšími z faktorov spôsobujúcich znehodnocovanie dreva
sú faktory biologické. Červenú alebo hnedú hnilobu dreva spô
sobujú drevokazné huby celulosovorné. Celulózová zložka
dreva sa rozkladá, napadnuté drevo hnedne od uvoľneného

lignínu, krehne, stráca na váhe a objeme a často kockovito
praská. Iné rody húb sú lignovorné, napadajú lignín a spôsobujú
bielu hnilobu. Drevo svetlie, stáva sa mäkkým a drobivým, so
stratou hmotnosti neubúda na objeme a nepraská. Okrem dre
vokazných húb vážne nebezpečenstvo pre drevo predstavuje
drevokazný hmyz. V našich podmienkach to sú najmä larvy
chrobákov z čeÍadí črvotočov (Anobiidae), fúzačov (Ceramby
cidae), Lyctidae, Bostrychidae, Ptinidae a iných.

Drevo sa proti škodcom impregnuje najčastejšienatieranÚll,
postrekom, ponorenÚll, injektážou, vákuovou impregnáciou.
Ako impregnačné prostriedky sa používajú látky, ktoré majú
toxický účinokproti parazitom. V minulosti sa používali ZnCh,
HgCh, zlúčeniny na báze fluóru, arzénu, chrómu a ich zmesí
ako napr. Bolidenava soľ. V poslednej dobe na trh uvedenéWol
manit CD alebo Synpregnit CBZ sa môžu používaťaj v kombi
nácii s nitrozlúčeninami alkalických kovov. Špeciálne proti
drevokaznému hmyzu sa používajú komplikované zlúčeninyna
báze organofosfátov, organothiofosfátov, karbamáty a iné.

Medzi látky účinnéproti hubám a pliesňam patria prípravky
na báze bis(tri-n-butylcfu)oxidu, u nás vyrábané pod názvom
Lastanox. Špeciálne proti pliesňam sa použíya Orthosan BF.
V najmodernejších konzervačných vodou riediteľných pro
striedkoch ako je napr. LignofIx-Eko-extra2) sa využíva prekrý
vajúci sa a synergický účinok jednotlivých zložiek. Iné pros
triedky ako Plamor3

) dávajú možnosť chrániť drevo proti ohňu.
Pri pôsobení plameňa sa na povrchu dreva vytvára penová
ochranná vrstva, ktorá zabraňuje jeho horeniu, prípadne ďalším

negatívnym vplyvom teploty. Posledný tu predstavovaný pros
triedokFlamgrad4

)umožňuje ochranu proti všetkým uvedeným
negatívnym vplyvom.

Ožiarovanie dreva a toxické plyny sa na sterilizáciu použí
vajú iba vynúnočne, pričom účinky sterilizácie nie sú trvalé.
Dôležitým faktorom pre ochranu drevených objektov je regulo
vaná atmosféra, v ktorej sa nachádzajú.

.Napadnuté drevo, ktoré stratilo do určitej miery svoju
pevnosť, je potrebné spevniť. Na tento účel sa v minulosti
používali napr. šelak, glej, vosky a vysýchavé oleje. V dnešnej
dobe sa na spevňovaniedreva najviac osvedčujú5) akrylové a
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metakrylové polyméry, ktoré majú vynikajúcu stálosťa možnosť
zmien vlastností vhodným výberom a kopolymerizáciou. Dajú
sa na rozdiel od epoxidov a polyesterov z dreva dobre vylúho
vať. Monoméry týchto zlúčenÚ1, prípadne v zmesi s rozpúšťadla
mi, dobre prenikajú do dreva, kde sa vykoná ich polymerizácia.
Polymerizácia sa vykoná prídavkom iniciátora (napr. l - 2 %
dibenzoylperoxidu) a zvýšením teploty na 65 - 80 GC, alebo pri
normálnej teplote v prítomnosti aktivátora. Najlepšie výsledky
sú dosahované iniciáciou zmesi gama žiarením dávkou 50 kGy
(rýchlosťou 1 kGy/h).

Špecifickým problémom6) je konzervácia dreva dlhodobo
uloženého v prostredí nasýteným vodou, kedy už došlo ku
značným štrukturálnym zmenám. Takéto drevo zložené skoro
výhradne z lignfuu vystavené atmosfére s obsahom vlhkosti
menším ako 98 % začne strácať svoju voľnú vodu, čím môže
dôjsťkjeho samovoľnémuzrúteniu a nenávratnému poškodéniu
objektu. Pre úspešné vykonanie konzervácie je nutné odstrániť

vodu bez viditeľných zmien štruktúry a zabezpečiť stabilitu
vhodným spevňovacímprostriedkom.

Drevo sa zbavuje vody mýčastejšie postupnou výmenou
vody za rozpúšťadlo a rozpúšťadla za monomér s iniciátorom,
napr. acetón (prípadne etanol) - metylmetakrylát. Doba výmeny
kvapalín je úmerná veľkosti objektu. Iniciácia polymerizácie sa
vykoná zvýšením teploty alebo radiačne.

Spevňovanie vodou nasýteného dreva sa môže vykonať aj
látkami rozpustnými vo vode. Napríklad výmenou vody horú
cim roztokom kamenca (síran hlinito-draselný) s prímesou gly-

cerínu a nasledovným ochladením, alebo roztokom močovino

alebo melamíno-formaldehydovej živice s nasledovným nevrat
ným vytvrdením roztokom NH4CI. Na tento účel sa používa aj
polyetylénglykol (napr. PEG 4000) s počiatočnou koncentrá
ciou 10 %. Kúpeľ sa postupne zahusťuje prídavkom PEG, pri
čom výmena tekutín sa môže urýchliť zvýšením teploty. Proces
je ukončenýkeď sa PEG už nerozpúšťa.

Výber metódy ochrany a konzervácie dreva je podriadený
nielen vhodnosti vybranej metódy, ale i daným a v neposlednom
rade aj ekonomickým možnostiam. Všeobecne vhodná metóda
zatiaľ navrhnutá nebola.
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New print in 1994 year brings brief information about Rajec Museum
Association plans for new year - collect information and facts about wood
carvers, old architecture, archeologicallocalities and others.

Building of the Town Museum wasdeclare as Cultural memorial by Ministry
of Culture of Slovak republic.

In Rajec there was an exposition of painter František Volf and one of his
works is portrait of Rajec's craftsman Mikuláš Uhlárik.

In the article from architect Ferdinand Buček there is description of old
agricultural building from the begining of 19 th century. There was found original
inscription on wooden timber in Latin language.

Miroslav Smatana explains using typical Rajec's dialect and compares it with
Slovak literary language.

History offamily offurrierM. Jančovičis revivied in essay ofAnnaJančovičová
Jan Frivaldský was famous Rajec's biologist in last century. He worked in

Budapest National Museum and discovered new kinds of beatles.
In third part of the article Lifeless nature Ružena Rybáriková writes about

geological conditions in Rajec's valley and about geological structure of thermal
bore Veronika.

Minera! waters in spa Rajecké Teplice are the subject of article of Peter Dobeš.
Radomír Blažek writes about some special methods used in conserving the

wood and wooden things in museal exposition.
Old Rajec's postcards with their seals are the subjects of special collections,

writes collector Milan Revilak.

Ing.arch. Ferdinand Buček, 1950, Obvodný
úrad životného prostredia Rajec, zakladateľ

Rajeckej muzeálnej spoločnosti.

PhDr. Miloslav Smatana, 1959, pracovník
Jazykovedného ústavu SAV v Bratislave.
Anna Jančovičová, 1924, učiteľka, dlho
ročná kronikárka, zaoberá sa kultúrnymi tra
díciami a históriou Rajca.
RNDr. Ružena Rybáriková, 1954, absol
ventka PFUK, vedúca Mestského Múzea
v Rajci.
RNDr. Peter Dobeš, 1957, absolvent PF UK
Bratislava, fyzická geografia a kartografia.
Ing. Radomír Blažek, 1951, absolvent VÚT
FT Gottwaldov.
Milan Revilák, 1950, venujesazberateľstvu
pohľadníc, mincí.
PhDr. Gabriela Podolanová, 1958, vzdela
ním informatik, v súčasnosti kultúrny pra
covník v Rajci
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l.strana obálky - Detail drevenej pernikárskej formy z Pribišovej dielne
4.strana obálky - Detail prepúšťacej listiny po 12 - ročnej službe v armáde Rakúsko-Uhorska, (Trenčianska župa 1908)
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HISTÓRIA JEDNEJ VÝSTAVY
Gabriela Podolanová

Priestor nasej zemegule sa zdá popretkávaný hustou sieťou

ľudskýchvzťahov a kontaktov, stretnutí a rozchodov, chodníčkami,

ktoré vedú od jedného človeka k druhému. A tak sa darí stretnúť

ľuďom, ktorí o sebe nevedeli, spáj a ich však spoločnýzáujem, práca

či známi.

Na prelome nového roka Galéria Mestského múzea privítala

návštevníkov na výstave obrazov zaslúžilého umelca Františka

Volfa. Na túto výstavu sa organizátorom podarilo zabezpečiť aj

obraz zo súkromného vlastníctva rodiny Uhlárikovej. Ide o portrét

známeho rajeckého remeselníka z prvej tretiny 20.stor. - farbiara a

obchodníka Mikuláša Uhlárika.

ČlenoviaRajeckej muzeálnej spoločnostipri prehliadke klasického

remeselníckeho domu a bývalého objektu farbiarne natrafili v obýva

cích priestoroch na obraz, ktorý ich zaujal. Od potomkov sa dozve

deli, že niekedy na začiatku 30.rokov sa starý pán Uhlárik - vtedy

asi 75 ročný - stretol cez prázdniny na jednej oravskej fare s ma

liarom Volfom, ktorý ho tam portrétoval. Avšak ďalšie informácie

o umelcovi či o datovaní udalosti nevedeli povedať. O niekoľko

týždňov smenáhodnevo vysielanírozhlasu zachytili informáciu o osla

vách 750.výročia Púchova, počas ktorých tu bola Ľudovou školou

umenia a vznikajúcou galériou zorganizovaná výstava obrazov z pa

zostalosti Františka Volfa. Nasledovali telefonické rozhovory apo

bližšom zisťovaní sa vedúca Mestského múzea v Rajci dozvedela

ďalšie potrebné podrobnosti. Porozprával nám ich pán Pála, učiteľ

púchovskej ĽŠU, osobný priateľ Volfovej rodiny, jeden z organizáto

rov novovznikajúcej púchovskej galérie. Stretli sme sa teda s ochotou

organizátorov a vlastníkov tejto zaujímavej zbierky obrazov a bolo už

len otázkou času pripraviť výber z obrazov aj v Rajci.

Mikuláš Uhlárik

. Túto výstavu veľmi rôznorodých techník i tém si prezreli členovia

Klubu priateľov umenia i profesori a učitelia rajeckých škôl so

svojimi žiakmi. Mnohým z nich sprostredkovala prvé dotyky s vý

tvarným umením.

František Volf veľa pracoval s deťmi, takmer 20 rokov prežil na

Slovensku, učil, zbieral ľudové zvyky a tradície, písal diela pre deti.
Vďaka zaujímavej zhode životných okolností sa stretnutie Mikuláša

Uhlárika a Františka Volfa zachovalo aj pre ďalšie generácie.

I
I
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