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Mesto Banská Štiavnica vzniklo uprostred kal-
dery niekdajšej sopky a od samého začiatku sa 
rozvíjalo na hospodárskej základni ťažby rúd, 
najmä striebra. Jeho podobu silne ovplyvňo-
vala stáročná banská činnosť v úzkom okolí 
vlastného sídla, ale aj v širšom regióne. Rozlo-
ženie v členitom teréne Štiavnických vrchov, 
nevhodnom na poľnohospodárstvo, dodnes 
prekvapuje návštevníkov. Na jednej strane ma-
lebnosť okolia, na druhej strane reprezentatív-
na sakrálna i mestská architektúra, vtesnaná 
do údolia medzi strmými kopcami. Montánny 
reliéf krajiny, prejavujúci sa viac-menej čitateľ-
nými stopami po zašlej sláve baníctva v tomto 
regióne, determinoval aj osobitý, vskutku jedi-
nečný urbanizmus Banskej Štiavnice.

Doteraz známe písomné pramene, ale aj 
najnovšie poznatky z archeologických či ar-
chitektonickohistorických výskumov doka-
zujú, že svetská aj sakrálna architektúra sa 
v meste musela rozvíjať minimálne od 12. sto-
ročia. Na základe množstva výskumov, ktoré 
sa snažili interpretovať slohový vývin jednotli-
vých stavieb na území dnešnej Banskej Štiav-
nice, môžeme konštatovať, že takmer každých 
sto rokov tu menili svoju hmotovo  – priesto-
rovú podobu. S tým sa nepochybne, možno 
vo väčších časových intervaloch, menila aj 
urbanistická podoba sídla. Všetky doterajšie 
výskumy a pokusy o interpretáciu sídelné-
ho vývinu mesta sa obmedzili iba na jednot-
livé stavby. Azda prvýkrát a komplexnejšie 

sa o interpretáciu urbanistického narastania 
mesta pokúsil Ladislav Šášky (1957)1, neskôr 
autori Súpisu pamiatok na Slovensku (1967)2 
a napokon Kultúrnohistorická topografia Ban-
skej Štiavnice 3 (1992). Vo všeobecnosti sa však 
pozornosť odborníkov, historikov architek-
túry či umenia, celé storočie najviac koncen-
trovala na prieskum a interpretáciu vizuálnej 
podoby sakrálnych stavieb v meste. Nadväzu-
júc na doteraz spracované materiály sa týmto 
výskumom usilujeme aktualizovať doteraj-
šie poznatky najnovšími zisteniami a podať 
čo najkomplexnejší obraz urbanisticko-archi-
tektonickej podoby mesta v jeho jednotlivých 
vývinových štádiách. Výskum sa samozrejme 
začal sústredením všetkého, čo bolo dosiaľ na 
túto tému uverejnené, a jeho vyhodnotením.

Najprv bol cieľom projektu pokus o vizu-
alizovanie sídla v jeho jednotlivých vývino-
vých fázach. Problematika je však oveľa zlo-
žitejšia, ako sa javilo na začiatku. Bez ohľadu 
na množstvo architektonickohistoricky pre-
skúmaných jednotlivých domov by sa archi-
tektonicko-urbanisticky zameraný výskum 
musel rozšíriť o špecifické skúmanie terénu 
poznačeného banskou činnosťou ako činite-
ľa, ktorý nepochybne ovplyvňoval architektú-
ru aj urbanizmus v jednotlivých vývinových 
etapách histórie mesta. Navyše okrem dvoch 
sakrálnych stavieb a zvyškov kláštora, ktoré 
historici umenia a architektúry svorne časovo 
zaraďujú do prvej tretiny 13. storočia, neboli 
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podrobnejšie identifikované stavby obytného 
charakteru – teda obydlia zákonite početného 
obyvateľstva takého rozvinutého mesta, kto-
ré sa mohlo pýšiť dvoma impozantnými stav-
bami kostolov s vyspelou architektonickou 
úrovňou.

Nie je isté, či sa podarí interpretovať vývi-
nové etapy mesta a vizualizovať ich, ale v kaž-
dom prípade sa o to v rámci tohto výskumné-
ho projektu pokúsime.

Dnes sa už z rozličných dôvodov neda-
jú zistiť jasnejšie kontúry vzhľadu mesta 
v 12. a 13. storočí, v tejto štúdii preto podá-
vame poznatky z výskumu dosiaľ zisteného 
najstaršieho osídlenia Banskej Štiavnice, a to 
z neskororománskeho obdobia, približne 
z prelomu 12. a 13. storočia. Vychádzame zo 
štúdia archívnych (už publikovaných) mate-
riálov, z vyhodnotenia archeologických výsku-
mov realizovaných v jadre územia a z vlastné-
ho terénneho výskumu. (→ 1)

PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY 
PREBIEHAJÚCEHO VÝSKUMU

1.  METODIKA
Na dosiahnutie cieľa bolo nevyhnutné stano-
viť si metodiku, t. j. postup a systém výskumu.

Prvá etapa výskumu preto spočívala v zhr-
nutí doterajších poznatkov z prameňov a li-
teratúry z nadväzujúcich archeologických 
a napokon architektonickohistorických 

výskumov. Sústredili sa v nej získané poznat-
ky o jednotlivých domoch. Na kritické vyhod-
notenie tohto materiálu nadviazal terénny 
výskum najstarších domov na jadrovom úze-
mí (asi 500 m dlhý pás medzi dvoma neskoro-
románskymi kostolmi), a to na dnešnej Ulici 
Andreja Kmeťa (z obidvoch strán) a na Strie-
bornej ulici. O tomto území sa predpokladá, 
že bolo osídlené približne v čase datovania 
dvoch neskororománskych bazilík, teda pred 
rokom 1230. Osídlenie sa muselo logicky roz-
kladať medzi týmito dvoma kostolmi. V čase 
uverejnenia tejto štúdie bola preskúmaná 
a zdokumentovaná len jedna strana predpo-
kladanej ulice jadrového územia (okolo kory-
ta potoka Štiavnica). Zostáva preskúmať ešte 
druhú stranu ulice a zástavbu na paralelnej, 
dnešnej Striebornej ulici, kde bol v tom ob-
dobí terén azda priaznivejší a dostupnejší na 
výstavbu obydlí.

Hlavné fázy prieskumu by sme mohli roz-
deliť na identifikáciu najstarších stavieb, na 
ich fotografické, architektonické a geodetické 
zdokumentovanie. Ako najkomplikovanej-
šia sa ukázala identifikácia, pretože pôvodné 
stavby sa dávno stali nečitateľnými po počet-
ných stavebných zásahoch, prestavbách alebo 
po pohromách (vyplienenie mesta roku 1442, 
zemetrasenie roku 1443). Po dokončení vý-
skumu a vyhodnotení aj ostatných strán para-
lelných línií s dnešnou Ulicou Andreja Kmeťa 
je cieľom vizualizovať alebo sa aspoň pokúsiť 

o hypotetickú hmotovú rekonštrukciu územia 
medzi dvoma kostolmi, ktoré by zodpovedalo 
13. storočiu. Ďalšie etapy výskumu by sa mali 
rozšíriť o vývin urbanizmu v smere na juh, 
ohraničeného ďalším kostolom (sv. Alžbety), 
čo by mohlo datovať rozsah mesta na začiatok 
14. storočia. (→ 2)

2. DOTERAZ UVEREJNENÉ POZNATKY 
O FORMOVANÍ MESTA – ZHODNOTENIE

Historické pramene zhodne uvádzajú, že Ban-
ská Štiavnica patrí medzi najstaršie banské 
mestá na území dnešného Slovenska (podľa 
niektorých je úplne najstaršie). A to aj na-
priek tomu, že o vzniku mesta, ako sme už 
spomenuli, neexistujú nijaké písomné pra-
mene, ktoré by rámcovali jeho mestotvorný 
proces. Archivári a historici vytrvalo pátrajú 
po nich v archívoch už vyše storočia. O za-
čiatkoch mesta sa dozvedáme z nepriamych 
zmienok o funkčnom banskom území a v sú-
vislosti s tým o pravdepodobnom osídlení. 
Jedny z prvých hodnotných historických 
štúdií a monografií sú od Václava Mencla4 
a J. O. Novotného5, pričom obidve vyšli v roku 
1937. J. O. Novotný vo svojich kultúrnohis-
torických kapitolách o strednom Slovensku 
naznačuje, že práve z oblasti dnešnej Banskej 
Štiavnice mohli s veľkou pravdepodobnosťou 
pochádzať „zlatníci“ spomínaní v listine opát-
stva sv. Benedikta (dnešný Hronský Beňadik) 
z roku 1075. V nej sa totiž nepriamo odkazuje 

1  Celkový pohľad na súčasnú panorámu mesta medzi 
dvoma najstaršími kostolmi 
Foto: Katarína Vošková
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na „zlatníkov“, ktorí asi pochádzali z blízkej 
Štiavnice. Rovnako nepriamo sa spomína teri-
tórium Banskej Štiavnice ako terra banensium 
(„zem baníkov“) v listine z roku 1156.6 Václav 
Mencl (roku 1937) a neskôr aj Ladislav Šášky 
(roku 1957) toto tvrdenie síce jednoznačne 
nespochybnili, ale pozerali sa naň kriticky. 
Spomenuli fakt, že o založení mesta sa neza-
chovala nijaká zakladacia listina a že na lis-
tinu ostrihomského arcibiskupa z roku 1156 
sa nemožno odvolávať, keďže sa nezachoval 
jej originál, iba prepis, ktorý vznikol takmer 
o dvesto rokov neskôr.7 Hlbšie do polemiky 
o prvej písomnej zmienke o meste vstupuje 
historická štúdia Mikuláša Čelka o začiatkoch 
mesta v monografii Banskej Štiavnice z roku 
2002.8 V podstate sa teda nič nové nedozve-
dáme, existujúce údaje sa už len interpretujú 
s väčšou opatrnosťou. Všetci sa však zhodujú 
v tom, že mesto sa formovalo a rozvíjalo vďa-
ka ťažbe drahých kovov už pred vpádom Tatá-
rov na naše územie (1239, 1241).

Najnovšie kritické zhodnotenia historio-
grafie uvádzajú, že prví kolonisti prišli na 
dnešné územie mesta z Tirolska, v ďalších 
vlnách zo Saska. Predpokladá sa, že prišli už 
do fungujúcich banských osád. Kolonisti sa 

v prameňoch spomínajú až roku 1222. Mesto 
Schebnyzbanya sa uvádza vo výsadnej listine 
pre Banskú Bystricu9 roku 1255.

Vznik mesta v každom prípade súvisel 
s rudným bohatstvom Štiavnických vrchov. 
Tak ako nie je známe presnejšie obdobie zalo-
ženia sídla ani rok získania kráľovských vý-
sad10, nie sú celkom jasné ani okolnosti loka-
lizácie mestského sídla. Archívne stopy nás 
vedú k názvom dvoch osád „Bana“ a „Štiavni-
ca“. Takisto historici zhodne predpokladajú, 
že hradisko vystavané na mieste, kde ústili 
na povrch rudné žily (Špitáler a Bieber) s ná-
zvom „Bana“, spolu s mestskou štruktúrou 
nazývanou „Štiavnica“, ktorá sa formovala 
v údolí potoka Štiavnica, boli jedným hos-
podársko-administratívnym celkom. Banský 
a administratívnosprávny útvar „Štiavnica“ 
plnil zrejme obytnú funkciu, „Bana“ alebo 
„Zemnica“ ako opevnené územie povrchovej 
ťažby, chránené obranným objektom na vr-
chu Glanzenberg, sa pokladá za mladšie. Ide 
o dnešnú archeologickú lokalitu Staré mes-
to. Staršie sídlo „Štiavnica“ sa formovalo na 
pomerne prudko svahovitom teréne v údolí 
pod vrchmi Paradajs a Glanzenberg, pozdĺž 
rovnomenného potoka, ktorý zberal vodu 

2  Vyznačenie najstaršej zástavby mesta  
na súčasnej priestorovej mape  
Autor: Katarína Vošková  
Graficky spracovala: Uršula Ivanová 
Mapový podklad: Marcel Mészáros

Archeologická lokalita „Staré mesto“ 
pôvodná osada „Baňa“ alebo „Zemnica“

Súčasný „Starý zámok“ pôvodný Kostol 
Panny Márie (1. tretina 13. stor.)

Kláštorný areál dominikánov  
s kostolom sv. Mikuláša  

(1. tretina 13. stor.)

Predpokladané najstaršie  
osídlenie z 12. –  13. storočia  

s názvom „Štiavnica“
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z okolitých svahov. Ide o dnešné jadro his-
torického mesta, konkrétne o Ulicu Andreja 
Kmeťa a časť Radničného námestia. Rozsah 
najstaršieho osídlenia možno ohraničiť dvoma 
vyspelými sakrálnymi architektúrami, ktoré sú 
od seba vzdušnou čiarou vzdialené asi 500 m. 
Existencia dvoch kultúrne a architektonicky 
vyspelých sakrálnych stavieb v tej dobe, v pr-
vej tretine 13. storočia, svedčí o vyspelej kul-
túrnej úrovni, porovnateľnej s architektúrami 
podobného typu v hornom Podunajsku.

3. KOSTOLY AKO POMOCNÝ 
NÁSTROJ LOKALIZÁCIE SÍDLA

V tejto štúdii sa nebudeme podrobnejšie za-
oberať analyzovaním sídla na Glanzenbergu. 
Ide o dnešnú archeologickú lokalitu Staré 
mesto, ktorá sa systematicky archeologicky 
skúma od roku 1956. V ďalších podkapitolách 
sa pristavíme azda len pri objavených a odkry-
tých fragmentoch obytných stavieb.

Na získanie predstavy o rozsahu a aspoň ur-
banistickom charaktere sídla môžu poslúžiť 
dva sakrálne objekty. Starší bol Kostol sv. Mi-
kuláša, postavený na južnom okraji vtedajšie-
ho sídla a pri hradskej. Druhý, zrejme mladší, 
bol vtedajší farský Kostol Panny Márie, posta-
vený spolu s Kaplnkou sv. Michala a karne-
rom nad vidlicou dvoch údolí s potokmi pod 
vrchom Paradajs. Podľa architektonických 
slohových znakov sa obidve stavby zaraďujú 
do prvej tretiny 13. storočia. Svojou mierkou 
a proporciami tieto architektúry patria me-
dzi naozaj impozantné. Porovnaním mierky 
a proporcií kostolov, ktoré boli v tom období 
alebo o čosi neskôr postavené v najbližšom 
okolí, vo Zvolene a v Krupine, sú banskoštiav-
nické románske baziliky oveľa väčšie (pôdo-
rysne aj hmotovo-priestorovo). Obidva kostoly 
boli trojloďové baziliky s architektonickými 
znakmi neskororománskeho slohu. Až done-
dávna bol Václav Mencl posledný skúmateľ 
týchto objektov – v prvej polovici 20. storočia 

ich (zrejme iba obhliadkou) preskúmal, ana-
lyzoval a graficky zachytil zistené poznatky 
(vyhotovil pôdorysy, pohľady a rezy obidvoch 
kostolov a karnera). Zdokumentoval ich aj 
fotograficky. Tieto výsledky napokon publi-
koval v diele Stredoveká architektúra na Sloven-
sku, vydanom roku 1937.11 Až v rokoch 2016 
a 2017 realizovali architektonickohistorický 
výskum Kostola sv. Mikuláša (dnešný Kostol 
Nanebovzatia Panny Márie) Michal Šimkovic 
a Zuzana Zvarová, ktorí poznatky o jeho ďal-
šom architektonickom vývine rozšírili o nové 
zistenia.12 Roku 2018 sa naskytla jedinečná 
príležitosť na podrobnejšie archeologické pre-
skúmanie kultúrnych vrstiev pod podlahou 
presbytéria pri stavebných úpravách, ale in-
vestorom obmedzené časové možnosti umož-
nili preskúmať iba dva hroby.

Takisto ako Kostol sv. Mikuláša, Václav 
Mencl náležite zdokumentoval a vyhodnotil aj 
stavebnohistorický vývin Kostola Panny Má-
rie a asi 30 m vzdialenej Kaplnky sv. Michala 
s karnerom. Celý areál dnešného Starého zám-
ku zdokumentoval, ako sme už spomenuli, 
približne v rokoch 1910 – 1913 budapeštian-
sky architekt Koloman Lux, ktorý na prípravu 
zriadenia mestského múzea navrhoval a vie-
dol obnovu hradu.13 Ďalší rozsiahlejší archi-
tektonickohistorický výskum areálu bývalého 
kostola realizovala v 80. rokoch 20. storočia 
historička umenia Mária Kodoňová. K lepšie-
mu interpretovaniu stavebného vývinu areá-
lu dnešného Starého zámku prispeli arche-
ologické a reštaurátorské výskumy, ktoré sa 
v posledných troch desaťročiach realizovali 
v súvislosti s lokálnymi stavebnými úpravami 
jednotlivých častí areálu.

3.1. Kostol sv. Mikuláša (kláštorný kostol 
dominikánov)
Kostol sv. Mikuláša14 bol postavený tak-
mer presne vo vidlici dvoch prístupových 
ciest do mesta, v jeho severovýchodnej časti. 

V listinných prameňoch sa spomína roku 
1275, keď mal byť odovzdaný žobravej reholi 
dominikánov. Vychádzajúc zo slohových zna-
kov románskej architektúry sakrálneho typu, 
Václav Mencl jeho vznik datuje do obdobia 
príchodu dominikánov do Uhorska (1222) 
a vpádu Tatárov (1241).15 Pri dominikánskom 
kostole najnovšie štúdie spochybňujú inter-
pretáciu archívneho prameňa, podľa ktorého 
bol kostol „vrátený“ dominikánom roku 1275, 
teda po niekoľkoročnej prestávke v ich pô-
sobení v meste, azda pre nepokoje súvisiace 
s vpádom Tatárov. Bibiana Pomfyová reinter-
pretuje archívny prameň a kriticky prehodno-
cuje od čias Václava Mencla (1937) až dosiaľ 
opakované tvrdenia. Prikláňa sa k predpokla-
du, že kostol, ktorý postavilo mesto a ktorý sa 
zrejme dlhšie nevyužíval, odovzdali do užíva-
nia dominikánom až roku 1275: „Dominikáni 
dostali v Banskej Štiavnici už existujúci a v tom 
čase zrejme nevyužívaný kostol, vedľa ktorého 
začali so stavbou kláštorných budov.“16 Výstavbu 
kláštora pri kostole výrazne sťažoval svahovitý 
terén. Ten obmedzil pôvodný kláštor na dve 
pravdepodobne už v tom čase dvojpodlažné 
krídla, severné a východné. Výškový rozdiel 
medzi kláštorným rajským dvorom a podla-
hou kostola bol až 2,5 metra. Rajský dvor bol 
z troch strán obkolesený krížovou chodbou, 
ktorej výstavbu datuje archeológ Milan Hanu-
liak až do 14. storočia.17 Kláštor bol viackrát 
prebudovaný a dostavovaný. Dominikánom 
slúžil do roku 1536.18 Vo všeobecnosti platí, že 
sídla reholí bývali situované tesne na hranici 
mesta, zväčša doslova prilepené k hradbám zo 
strany mesta. Prestavby budov kláštora súvise-
li aj so zmenou reholí, ktoré ich vlastnili, ale-
bo so zmenou ich funkcie. Napríklad jezuiti 
ich prestavali na svoje gymnázium, po odcho-
de jezuitov bol kláštor pridelený piaristom. 
Celé 20. storočie nepristupovalo k objektom 
kláštora a jeho záhradám priaznivo. Roku 1911 
bolo už na časti hradobných múrov postavené 

3  Bývalý dominikánsky kostol s ruinami kláštora 
Foto: Ľubomír Lužina
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reálne gymnázium a hradby zanikli bez akej-
koľvek možnosti archeologického zisťova-
nia. Roku 1933 dlho nevyužívanú budovu 
kláštora pre nepriaznivý stavebno-technický 
stav a statické poruchy zbúrali. Od začiatku 
90. rokov 20. storočia sa v lokalite realizova-
lo niekoľko etáp archeologických výskumov, 
obmedzovaných limitmi meniacich sa inves-
torov. Ani dnes lokalita nie je celoplošne ar-
cheologicky preskúmaná, ba ani zabezpeče-
ná proti degradácii. Dnes sa nachádza v časti 
lokality provizórne asfaltové parkovisko. Za-
chovaná a len provizórne prekrytá je iba časť 
kláštora (východné krídlo torzálneho stavu 
poschodia). Pôvodné prízemie východného 
krídla sa stalo suterénom a síce zachované, 
ale bez údržby a statického zabezpečenia 
klenieb je už desaťročia vystavené poveter-
nostným vplyvom, a tak hrozí odkrytým ar-
chitektúram zrútenie.

Otázka datovania postavenia kostola a ne-
skôr aj kláštora dominikánov zostáva teda 
stále otvorená. Je však isté, že kostol bol 
postavený v meste ako prvý a že jeho podoba 
sa stala vzorom pre postavenie ďalšej – tiež 
trojloďovej baziliky pod vrchom Paradajs. 
(→ 3, 4a, 4b)

3.2. Kostol Panny Márie nad jadrom stre-
dovekého osídlenia
Na vyvýšenine nad krížením dvoch údolí, 
takmer na úpätí vrchu Paradajs, bol postave-
ný farský kostol zasvätený Panne Márii. Išlo 
o impozantnú stavbu trojloďovej baziliky, 
ktorú podľa tradovaných povestí vybudovali 
na bývalom pohanskom obetisku a pohrebis-
ku. Priame datovanie výstavby alebo vysvä-
tenia kostola sa nezachovalo. Historiografia 
však potvrdzuje, že kostol fungoval ako farský 
už roku 1240. Je to rok, keď sa spomína jeho 
niekdajší farár Gerardus ako ostrihomský 
prokurátor a kanonik.19 Pri kostole bola po-
stavená dodnes zachovaná románska dvoj-
podlažná stavba kruhového pôdorysu – Ka-
plnka sv. Michala. Je to izolovaná stavba len 
pár metrov od kostola. Jej prízemie slúžilo 
ako karner – pohrebná kaplnka pri cintoríne 
priliehajúcom ku kostolu. Napoly zapustený 
suterén, zaklenutý na stredný kamenný pilier, 
slúžil ako kostnica (osárium), kde sa uklada-
li kostrové zvyšky z cintorína. Až pri neskor-
ších stavebných úpravách sa kaplnka dostala 
do sústavy hradobného múru. Archívny pra-
meň z roku 1514 udáva, že tu stála aj Kapln-
ka Všetkých svätých.20 Tá sa nezachovala ani 
archeologické výskumy ju zatiaľ nepotvrdili. 
V pohnutých časoch po spustošení Banskej 

4a Pôdorys Kostola sv. Mikuláša 
Zdroj: Václav Mencl, 1937

4b Hypotetická rekonštrukcia Kostola sv. Mikuláša   
(dominikánsky kláštorný kostol) s areálom kláštora 
Autor: Katarína Vošková 
Graficky spracoval: Michal Vaňo
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Štiavnice roku 1442 vojskami nepriateľov 
kráľovnej vdovy Alžbety a po zemetrasení 
roku 1443, ale najmä z obavy pred blížiacou 
sa tureckou ofenzívou pôvodný farský Kostol 
Panny Márie už nebol obnovený na svoj pô-
vodný účel. Začali sa prípravy jeho prestavby 
na citadelu. Zachované stavby – Kaplnka sv. 
Michala a ďalšie dve stredoveké veže (Him-
melreich a dnešná zvonová veža) – boli vkom-
ponované do pristavanej hradbovej sústavy 
s ďalšími baštami. Z románskeho kostola sa 
zachovalo obvodové murivo, asi 50 cm pod 
súčasnou úrovňou dlažby v niekdajšej hlav-
nej lodi aj masívne kamenné pätky stĺpov, 
ktoré niesli klenbu. Z neskororománskych 
architektonických prvkov treba spomenúť 
i triumfálne oblúky, ktoré oddeľovali hlavnú 
loď od polygonálnej svätyne a bočné lode od 
polkruhových apsíd. Apsidy sa nezachovali, 
ale pri rekonštrukcii podlahy mladšej stredo-
vekej sakristie archeologický výskum potvrdil 
kamenné murivo pôvodnej apsidy. Hoci veža 
kostola nad centrálnou polohou predsiene sa 
nezachovala, čitateľné je jej masívne kamenné 
murivo najmä v podstrešnej časti. Hypotetic-
kú textovú rekonštrukciu neskororománskej 
podoby kostola, ako sme už spomenuli, usku-
točnil Václav Mencl vo svojej knihe Stredoveká 
architektúra na Slovensku.

Zhrnutie doterajších poznatkov o dvoch 
veľkých kostoloch – farskom Kostole Panny 
Márie nad údolím s potokom Štiavnica a Kos-
tole sv. Mikuláša, vzdialenom len 500 m, pri 
ktorom sa usadila žobravá rehoľa dominiká-
nov,21 nám umožňuje približne určiť rozsah 
vtedajšieho sídla, ktoré sa zrejme formovalo 
ako súbor obydlí spomínaných ťažbárov – ko-
lonistov. (→ 5a, 5b, 6)

4. ZAČIATKY STREDOVEKÉHO OSÍDLENIA 
VO SVETLE ARCHEOLOGICKÝCH 
A PAMIATKOVÝCH VÝSKUMOV

Prvé archeologické výskumy sa začali na hra-
disku nad mestom (dnešnom Starom mes-
te), na temene vrchu Glanzenberg, kde sa 
formoval obranný charakter sídla. Spájajú sa 
s menom významného archeológa Bela Pol-
lu, ktorý ich výsledky publikoval roku 195822. 
V archeologických výskumoch Starého mes-
ta pokračoval a stále pokračuje asi od konca 
80. rokov 20. storočia Jozef Labuda. Výsledky 
systematického výskumu lokality uverejnil 
v poslednej monografii Staré mesto.23 Ďalej sa 
analýzou tejto lokality nebudeme podrobnej-
šie zaoberať. Výnimkou sú nedávno archeolo-
gicky odkryté jednopriestorové kamenné stav-
by so vstupnou úzkou chodbou (šijou), ktoré 
výskumník interpretoval ako „dom skúšača 

5  Obrázok 5a Pôdorys Kostola Panny Márie 
Zdroj: Václav Mencl, 1937 
Obrázok 5b_1Hypotetická hmotová rekonštrukcia 
Kostola Panny Márie podľa Václava Mencla 
(Stredoveká architektúra na Slovensku, 1937) 
Autor: Katarína Vošková. Graficky spracoval: Michal 
Vaňo 
Obrázok 5b_2Hypotetická hmotová rekonštrukcia 
Kostola Panny Márie podľa Václava Mencla 
(Stredoveká architektúra na Slovensku, 1937) 
Autor: Katarína Vošková. Graficky 
spracoval: Michal Vaňo

5b Hypotetická hmotová rekonštrukcia Kostola 
Panny Márie podľa Václava Mencla (Stredoveká 
architektúra na Slovensku, 1937) 
Autor: Katarína Vošková  
Graficky spracoval: Michal Vaňo

5a Pôdorys Kostola Panny Márie 
Zdroj: Václav Mencl, 1937

ALFA_2_2019.indd   9 03/01/2020   16:39



VÝSKUM NAVRHOVANIA

10 ALFA 2 / 2019

rudy“. Bude zaujímavé totiž poznať jeho ča-
sové zaradenie a je zrejmé, že architektonic-
ké porovnávanie jeho rozmerov, materiálo-
vej skladby a použitej stavebnej technológie 
s najstaršími stavbami obytného charakteru, 
identifikovanými v suterénnych priestoroch 
v meste, môže byť prínosom.

V 70. a 80. rokoch 20. storočia sa v Pamiat-
kovej rezervácii Banská Štiavnica začala pri-
pravovať „komplexná pamiatková obnova“ 
budov v centre mesta. Prípravy na jej reali-
záciu odborne viedla vtedajšia organizácia 
pamiatkovej starostlivosti. S tým súviseli 
rozsiahle pamiatkové a archeologické výsku-
my ulíc a niektorých domov na dnešnej Ulici 
Andreja Kmeťa a domov na Námestí Svätej 
Trojice. Štefánia Tóthová vo svojich nálezo-
vých správach a v publikovanom článku uvá-
dza niekoľko pozoruhodných nálezov, kto-
ré potvrdzujú prítomnosť zástavby v polohe 
medzi dvoma románskymi kostolmi (dnešná 
Ulica Andreja Kmeťa). V meste pod Glanzen-
bergom, konkrétne v komplexe Komorského 
dvora, sa prvé archeologické výskumy začali 
v rokoch 1968 – 1970. Od roku 1979 v nich sys-
tematickejšie pokračovala Štefánia Tóthová. 
Priame archeologické doklady predstavujú len 
sporadické a fragmentárne nálezy kamenných 
architektúr datované do prelomu 12. a 13. sto-
ročia. Podľa názoru Štefánie Tóthovej treba 
za najstaršie jadro mesta považovať „záver 
vidlicovitého údolia na mieste styku dvoch 
potokov odvodňujúcich okolité svahy“24 (po-
loha dnešného Starého zámku). Vďaka tomu, 
že Štefánia Tóthová v 80. rokoch 20. storočia 
rozšírila svoj výskum z domov a ich parciel 
aj na parcely ulíc a námestí, podarilo sa po-
tvrdiť materiálnu kultúru z 12. a 13. storočia, 
a to „v južnej časti Námestia Svätej Trojice 
a západne od radnice (t. j. pod vyvýšenou po-
lohou baziliky)“25. Archeológovia predpokla-
dajú rozlohu najstaršieho sídelného útvaru 

s dĺžkou 500 m a s prevýšením jeho okrajo-
vých polôh asi o 60 m (pôvodný farský  
Kostol Panny Márie – dnešný Starý zámok:  
632 m. n. m., dolné nádvorie Komorského 
dvora: 573 m. n. m.).

4.1. Prelomový výskum Silvie Paulusovej
Na začiatku 90. rokov 20. storočia nadvia-
zala na staršie historické, architektonicko-
historické a archeologické výskumy (najmä 
V. Mencla, V. Jankoviča, A. Avenária, Š. Tót-
hovej a J. Labudu) historička umenia Silvia 
Paulusová. Výsledky jej výskumu právom po-
kladáme za prelomové, pretože poopravili 
a spresnili datovanie najstarších jadier nie-
ktorých domov v línii Ulice Andreja Kmeťa. 
Architektonickohistorické výskumy poľských 
reštaurátorských ateliérov začiatkom 80. ro-
koch 20. storočia (Pracownie Konserwacji 
Zabytków) identifikovali románske domy len 
vo dvoch prípadoch, a to v dome 20/ I a 21 / I 
a jeden múr v dome 27/ I. Silvia Paulusová 
spolupracovala pri terénnych výskumoch 
s ďalšou skúsenou odborníčkou Máriou Smo-
lákovou. Skúmali a porovnávali architekto-
nické články, druh použitého kameňa, spô-
sob jeho opracovania a ukladania, proporcie 
vstupných ník a tvar portálov, ale aj príbuz-
nosť týchto stavebnokonštrukčných charak-
teristík s murivom a jeho detailmi (portál, 
nika), ako ich uplatnili pri výstavbe karnera 
blízko niekdajšieho Kostola Panny Márie. Vý-
sledok výskumu znamenal teda nielen formu-
lovanie hypotézy o priebehu zástavby, ktorá 
bola systematizovaná v jasne vytýčenej línii, 
ale pokúsil sa aj o charakterizovanie pozná-
vacích znakov románskej zástavby, podľa 
ktorých možno identifikovať časti najstarších 
domov i pri ďalšom výskume v súčasnosti. 
V jadrách suterénnych priestorov meštian-
skych domov autorka identifikovala alebo 
predvídala najstaršie časti jednopriestorových 

domov, ktorých pôdorysný rozmer sa pohy-
buje v rozmedzí 5,5 – 6,5 až 7,5 – 8 metrov. 
Výskumom sa v niektorých prípadoch potvr-
dil vstupný koridor – úzka prístupová chodba 
k vstupnému portálu do domu. Fasády domov 
boli odsadené, zasunuté oproti dnešnej ulič-
nej čiare až o 8 – 20 m. Predpokladá sa, že išlo 
o dvoj- a trojpodlažné stavby, zväčša postave-
né izolovane.

Stavebnokonštrukčné, materiálové a ar-
chitektonické poznávacie znaky románskych 
stavieb boli charakterizované ako „prostý 
polkruhový portál, rovné špalety (dvernej 
niky) z opracovaných kamenných kvádrov 
s vyhĺbeninou na závoru, vytesané z rovnaké-
ho sivozeleného andezitu“26 (pozn. autorky: 
rovnakého ako murivo v karneri na Starom 
zámku). Silvia Paulusová v zhrnutí predpokla-
dá, že tieto najstaršie stavby obytného charak-
teru museli byť „pre svoju pravidelnú pôdo-
rysnú väzbu“ vybudované „podľa jednotného 
urbanistického konceptu, pravdepodobne 
v súvislosti so silným kolonizačným procesom 
na začiatku 13. storočia“.27 (→ 7)

4.2. Zhrnutie archeologických a stavebno-
historických výskumov, poznatky zo súčas-
ného výskumu
Historici a historici architektúry či umenia sa 
dosiaľ zaoberali len spomínanými sakrálnymi 
stavbami. Žiadne uverejnené písomné prame-
ne ani odborná literatúra (s výnimkou výsled-
kov archeologických výskumov publikovaných 
ako stručné články v časopisoch alebo ako ná-
lezové správy v archívoch) nespomínajú stre-
dovekú obytnú zástavbu, v ktorej muselo žiť 
početné obyvateľstvo kultúrne aj hospodársky 
rozvinutého mesta. Poznanie vyspelých sak-
rálnych architektúr však svedčí o čulom živote 
mesta, jeho kultúrnej rozvinutosti a už vyso-
kej prosperite baní. Ladislav Šášky dokonca 
vyslovuje domnienku, že „okrem kostolov sa 

6  Rezoaxonometria karnerom (Kaplnka  
sv. Michala) pri Kostole Panny Márie 
Zdroj: podľa Václava Mencla  
Graficky spracoval: Marcel Mészáros

7  Situovanie románskej zástavby v juhozápadnej 
časti Ulice Andreja Kmeťa podľa Silvie Paulusovej 
(prevzaté z článku Pamiatky a múzeá, č. 5 a 6, 1994)
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nezachovala nijaká murovaná stavba, že prvé 
meštianske domy boli drevené alebo hrazde-
né“28. Výskum Silvie Paulusovej v 90. rokoch 
20. storočia sa odôvodnene sústredil najmä 
na ulicu, ktorá bola hlavnou komunikačnou 
spojnicou medzi trojloďovými románskymi 
bazilikami, teda na dnešnú Ulicu Andreja 
Kmeťa. Podľa jej zistení sa výstavba prvých 
obydlí logicky viazala na potok Štiavnica (asi 
od 16. storočia zregulovaný do mestskej kana-
lizácie) a na blízke exploatované rudné žily. 
Domy boli jednopriestorové, dvojpodlažné, 
vymurované z miestneho lomového kameňa 
s použitím väčších andezitových blokov sivo-
zelenkavej farby. Mali pomerne jednoduchú 
pôvodnú dispozíciu. Prízemie bolo napoly 
zapustené (alebo sčasti zapustené do terénu) 
a vstupovalo sa doň z dnešnej Ulice Andreja 
Kmeťa cez vstupnú „šiju“ – úzky schodiskový 
priestor, ktorý od priestrannej izby oddeľoval 
oblúkový portál s typickou nikou, ktorú mož-
no proporciami, typom použitého kameňa aj 
opracovaním porovnávať s kamennými portál-
mi a ich nikami románskeho karnera dnešné-
ho Starého zámku.(→ 9, 10)

Spomínané archeologické a architekto-
nickohistorické výskumy ( s výnimkou poľ-
ských výskumov z 80. rokov 20. storočia, 
ktoré boli azda mylne vyhodnotené v da-
tovaní začiatkov stavebnej etapy) nemajú 
podrobnejšiu grafickú dokumentáciu. Silvia 
Paulusová publikovala výsledky svojich vý-
skumov v pomerne stručnom článku v časo-
pise Pamiatky a múzeá29, kde v schéme naz-
načila do rozvinutého uličného pôdorysu 
výskumom zistené alebo len predpokladané 
obrysy najstarších stavieb.

Nadviazať na výskumy po dvadsiatich šty-
roch rokoch s cieľom dôsledne zdokumento-
vať identifikované najstaršie obydlia a pokúsiť 
sa aj o rekonštrukcie ich pôvodného vzhľa-
du nebolo jednoduché. Najstaršie murované 

8  Hypotetická rekonštrukcia zástavby sídla  
„Štiavnica“ v 13. storočí 
Graficky spracoval: Michal Vaňo

9  Interiér karnera s románskymi portálmi  
s nikami a ich rovnými špaletami, vymurovanými 
z kamenných blokov sivozelenkavej farby  
Foto: Ľubomír Lužina

10  Portál v karneri 
Foto: Ľubomír Lužina

11  Zameranie suterénov s vyznačením vyskúmaných 
románskych obydlí na Ulici Andreja Kmeťa.  
Dokumentácia počas Jesennej univerzity architektúry  
v roku 2018. 
Spracovali: Marcel Mészáros, Róbert 
Erdelyi a Barbora Vachová
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domy počas svojej takmer osemstoročnej his-
tórie sa postupne ocitli v útrobách už zväčše-
ných a prestavaných meštianskych domov.

Výskum v rokoch 2017 – 2019 nadväzuje 
na výsledky historických, archeologických 
a stavebnohistorických výskumov, dosiaľ re-
alizovaných na tomto území. Niektoré z nich 
boli len kresbovo načrtnuté a do pôdorysných 
náčrtov vyznačené iba schematicky. Z toho 
dôvodu sme identifikované najstaršie obytné 
domy v tejto fáze výskumu detailnejšie fo-
tograficky zdokumentovali, architektonicky 
vykreslili, geodeticky vytýčili a zasadili do sú-
radníc v rámci zdigitalizovaného rozvinutého 
uličného zamerania. Takéto exaktné zakres-
lenie predpokladaných románskych stavieb 
do rozvinutého súčasného uličného pôdory-
su domov aj vo vzťahu k priebehu niekdajšie-
ho potoka (pri výstavbe gotickej a neskôr re-
nesančnej kanalizácie zregulovaného) dáva 
predpoklad exaktnejšieho čítania súvislostí, 
najmä vzťahu medzi polohou kostolov, prie-
behu ulice, situovania domov, ich lokalizá-
cie, pravdepodobného vytýčenia a podobne.

Pomerne náročná sa ukázala úloha iden-
tifikácie hmotových substancií najstarších 
(predpokladaných románskych) obydlí na 
Ulici Andreja Kmeťa. Na identifikácii sa 
v rámci tohto výskumného projektu zúčast-
nili skúsení odborníci – Michal Šimkovic, 
Jaroslava Žuffová (výskumníčka románskych 
domov v Trnave), Jozef Labuda (archeológ), 
Ľubomír Lužina (banský inžinier). Opäť sa 
podrobne, zatiaľ len obhliadkou preskúmali 
domy s číslami 20/ I – 27/I30 na Ulici Andreja 
Kmeťa a výsledky starších výskumov sa po-
rovnali s týmito súčasnými zisteniami. (→ 8)

KAMMERHOF
 V budove Komorského dvora (Kammerhofu) 
sa už v minulosti podarili dva významné ar-
cheologické nálezy: na hornom nádvorí zrej-
me jednopriestorová kamenná stavba s hrúb-
kou muriva 100 cm, dĺžkou 7,5 m. Šírka sa 
nedá zistiť, keďže objekt bol narušený pri výs-
tavbe gotickej kanalizácie. Na dolnom nádvorí 
architektonickohistorický výskum (Cidlinská, 
Kalafus, 1969) identifikoval obytnú vežu s hrúb-
kou muriva 100 cm, s rozmermi 7,5 × 7 m, ktorá 
bola neskôr včlenená do rozvíjajúcej sa stavby 
Kammerhofu.

MEŠTIANSKY DOM NA ULICI 
ANDREJA KMEŤA 20/I
Archeologický výskum potvrdil na parce-
le existenciu stavebného objektu výrobného 
charakteru – hutnícku pec. Nález bol ( a pred-
pokladáme, že stále je) situovaný na nádvorí, 
blízko renesančného kamenného stĺpa. Ka-
menná stavba s kruhovým pôdorysom s prie-
merom vnútorného priestoru 2 m, s hrúbkou 
múrov 70 cm + 30 cm (plenta) sa našla pri-
bližne v hĺbke 2 m pod súčasnou úrovňou 
terénu. Archeologička Štefánia Tóthová da-
tuje stavbu do časového rozmedzia polovice 
12. storočia až začiatku 13. storočia. Vyslovila 
predpoklad, že hutnícka pec bola súčasťou 
väčšieho hutníckeho komplexu, situované-
ho medzi cestou a potokom. Ďalej sa nazdá-
va, že hutnícka prevádzka bola azda v súvis-
losti s urbanisticky rozvíjajúcim sa mestom 
v 14. storočí presunutá inam.31

Poznatky o vývinovo najstaršej stavbe obyt-
ného charakteru na parcele výskumom po-
tvrdila Silvia Paulusová začiatkom 90. rokov 

20. storočia a do širšieho uličného pôdorysu 
vyznačila jeho polohu.32

Počas výskumu v roku 2018 bol identifiko-
vaný a architektonicky aj geodeticky zachova-
ný celistvý pôdorys domu s celistvo zachova-
ným polkruhovým portálom s dvernou nikou 
v interiéri domu s rovnou špaletou, vymurova-
nou z charakteristických kamenných blokov 
zo sivozelenkavého andezitu. Žiaľ, po staveb-
ných zásahoch predchádzajúcim majiteľom 
došlo k zabetónovaniu podláh, čo znemožňu-
je archeologický výskum, a charakteristický 
vstupný koridor, ktorý pôvodne ústil pri por-
táli, je za murovanou stenou a situáciu za ňou 
nebolo možné preskúmať a zdokumentovať. 
Zostáva ešte preskúmať miestnosť o poscho-
die vyššie – z hľadiska získania poznatkov, či 
šlo o jednu stavebnú etapu – románsku dvoj-
podlažnú stavbu.

MEŠTIANSKY DOM NA ULICI 
ANDREJA KMEŤA 21/I
Jediná stopa z minulých výskumov je v nále-
zovej správe z obhliadkového výskumu Sil-
vie Paulusovej, kde je objekt vyznačený na 
mapke zobrazujúcej zástavbu medzi dnešnou 
Ulicou Andreja Kmeťa a Striebornou ulicou. 
Súčasným výskumom sme identifikovali frag-
mentárne zachovanú vstupnú niku s rovnou 
špaletou, ktorá bola z väčšej časti narušená 
prestavbou; pôvodné kamenné riadkované 
murivo miestnosti sa zachovalo, zato vstupný 
úzky koridor (šija) bol znečitateľnený vstava-
ním schodiska. V súčasnosti sa identifikovaná 
miestnosť nachádza asi v dvoch tretinách pod 
niveletou Striebornej ulice. Pri budúcich vý-
skumoch zostáva zamerať osobitnú pozornosť 

12a Objekt 23 / I na Ulici Andreja Kmeťa. 
Interiér najstaršej časti domu s oblúkovým 
portálom a nikou s typicky rovnou špaletou 
z kamenných blokov. 
Foto: Ľubomír Lužina, 2018

12b Pôdorys pravdepodobne najstaršej časti 
miestnosti s románskym portálom. 
Pôdorysne bola miestnosť prestavbami 
zúžená. Priebeh jej pôvodného muriva by 
mohol overiť archeologický výskum vo 
dvore. Murivá potvrdené ako románske 
sú označené plnou červenou čiarou.
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na sondážne preskúmanie priestoru nad tou-
to miestnosťou s cieľom overenia podlažnosti 
pôvodného románskeho domu. Odporúča sa 
tiež realizovať zisťovací archeologický výskum 
v kontaktných miestnostiach.

MEŠTIANSKY DOM NA ULICI 
ANDREJA KMEŤA 22/I
K západnému okraju parcely je pričlenený 
objekt identifikovaný ako vrcholne gotický 
(s architektonickými článkami toho obdo-
bia), avšak na murovaných stenách pomer-
ne úzkeho koridoru sú čitateľné odtlačky po 
schodisku, ktoré ústilo na ulicu. Predpokladá 
sa, že miestnosť mohla byť neskôr prestavaná 
a „zmodernizovaná“ novými architektonický-
mi prvkami (gotický portál s lomeným oblú-
kom). Súčasné prestavby silne narúšajú čita-
teľnosť stredovekého priestoru. Odporúča sa 
archeologický výskum a vyhodnotenie miest-
nosti z hľadiska jej stavebnohistorického vý-
voja – vo vzťahu k predpokladanej románskej 
uličnej zástavbe. Miestnosť so vstupnou chod-
bou a náznakom schodiska bola zameraná.

MEŠTIANSKY DOM NA ULICI 
ANDREJA KMEŤA 23/I
Z hľadiska výskumu sú v okruhu záujmu na-
poly zapustené suterény východného aj zá-
padného krídla domu. V tejto fáze bol sprí-
stupnený len východný suterén domu. V ňom 
sa potvrdil zachovaný románsky úzky vstupný 
koridor s celistvo zachovaným jednoduchým 
kamenným poloblúkovým portálom s rov-
nou špaletou so segmentovým záklenkom 
z opracovaných kamenných kvádrov sivoze-
lenkavého kameňa. Portál ústi do niekdajšej 

už pôdorysne zredukovanej miestnosti. Jej 
kolmý múr na vstupný portál sa rozširoval 
pôvodne smerom do dnešného dvora. V po-
lohe dvora sa odporúča overiť priebeh múra 
románskeho domu archeologickými sondami. 
Súčasné využitie to nedovoľuje a pamiatko-
vá obnova domu pred pár rokmi túto šancu 
v podstate nevyužila. V západnom krídle ne-
bolo možné robiť výskum, ale miestnosť, kto-
rá sa odhaduje byť románskou, má pokračo-
vanie do rozsiahleho banského diela, odkiaľ 
sme získali aspoň fotografickú dokumentáciu 
(Ľubomír Lužina v roku 2018).

MEŠTIANSKY DOM NA ULICI 
ANDREJA KMEŤA 25/I
V suteréne objektu sa zachoval stav s kamen-
ným portálom a rovnou typickou špaletou 
z kamenných opracovaných blokov. Portál aj 
špaleta sú v hornej časti narušené, miestnosť 
románskeho domu už prešla prestavbami, 
z pôvodnej budovy sa zachovala možno iba 
soklová časť a úzka prístupová chodba (šija), 
ktorá ústila na ulicu (dnešnú A. Kmeťa), bola 
rozšírená západným smerom. Zachovala sa 
južná stena pôvodnej vstupnej šije, vymuro-
vaná z lomového kameňa. V budúcnosti by pri 
stavebnej činnosti mohla byť archeologicky 
overená západná stena vstupného koridoru 
smerom k portálu.

MEŠTIANSKY DOM NA ULICI 
ANDREJA KMEŤA 26/I
Nedávny architektonickohistorický výskum 
budovy (Michal Šimkovic) potvrdil dvojpod-
lažný románsky dom, ktorý bol primknutý 
k východnej hrane parcely. Tu sa zachovala 

pomerne autenticky vstupná „šija“ (vstupný 
úzky koridor, ktorým sa od ulice zostupova-
lo schodiskom do napoly zapusteného jed-
nopriestorového polosuterénu. Zachovala sa 
sčasti rovná špaleta z kamenných opracova-
ných blokov, portál bol už vymenený za nov-
ší. V miestnosti ostala nika (asi na svetlo) 
zabudovaná v stene hneď vedľa niky portálu. 
Realizoval sa tu archeologický výskum, ktorý 
však nepotvrdzuje románske obdobie (Jozef 
Labuda).

MEŠTIANSKY DOM NA ULICI 
ANDREJA KMEŤA 27/I
Práve v tomto prípade hovorí o románskom 
dome a zachovaných prvkoch hneď niekoľko 
dokumentov: Podľa Tóthovej boli pri dome 
27/ I – konkrétne pod tehlovým plášťom bu-
dovy v severozápadnej stene fasády „...nájde-
né keramické nálezy od polovice 12. do polo-
vice 13. storočia“33. Ako pri dome 20/ I a 21/I, 
aj tu potvrdili jadrá románskych domov poľ-
ské výskumy z roku 1980. Silvia Paulusová 
uvádza, že „Dr. L. Šášky pri dome 27/ I uvá-
dza dokonca románsky portál s hlavicou“34. 
Pri súčasných výskumoch sa zdokumento-
vali predpokladané priestory, identifikovala 
sa vstupná „šija“, ktorá však bola už niekoľ-
kokrát stavebne upravovaná a obohacovaná 
o rôzne mladšie (gotické) portály. Typický 
románsky portál ani špaleta neboli identifi-
kované. Počas nového výskumu bolo súčasťou 
aj archeologické overenie priebehu muriva 
od vstupnej chodby západným smerom, a to 
k hrubej obvodovej stene smerom k súčasné-
mu námestiu. Archeologická sonda nepotvrdi-
la priebeh muriva od šije v tejto polohe, a tak 

12c Rez vstupnou šijou, ktorou sa od ulice  
vstupovalo cez kamenný oblúkový 
portál do obytnej miestnosti.

12d Rez miestnosťou s pohľadom na kamenný 
oblúkový portál s nikou a rovnou špaletou 
z kamenných blokov a segmentovým záklenkom. 
Prah portálu nebol zachytený, v súčasnosti je 
prah portálu pod úrovňou súčasnej podlahy.

12e Pôdorysný detail steny s portálom medzi 
vstupnou šijou a obytnou miestnosťou
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zostáva archeologicky overovať polohu steny 
v ďalších etapách výskumu.

Na základe poznatkov z archeologických 
a architektonickohistorických výskumov sa 
podarilo utvoriť zatiaľ aspoň hmlistú predsta-
vu o podobe ulice na rozmedzí 12. a 13. storo-
čia. Podľa nej boli domy ťažbárov a mešťanov 
z kameňa, s masívnymi múrmi. Celok bol ur-
banisticky neorganizovaný, výstavba sa pri-
spôsobovala členitým terénnym podmienkam. 
Hoci spočiatku stáli voľne, vždy však boli 
v bezprostrednom susedstve. (→ 11)

ZHRNUTIE A ZÁVERY Z VÝSKUMU
Na základe poznania z archeologických a ar-
chitektonickohistorických výskumov sa vytvo-
rila aspoň hmlistá predstava o podobe ulice 
na prelome 12. a 13. storočia. Domy ťažbárov 
a mešťanov alebo na začiatku aj výrobné ob-
jekty úpravní rudy boli murované z kameňa, 
s masívnymi múrmi. Črtá sa tu aj isté urba-
nistické organizovanie domov pozdĺž potoka, 
hoci ich výstavba sa prispôsobuje členitým te-
rénnym podmienkam, aj keď spočiatku voľne 
stojace, ale v bezprostrednom susedstve. Po 
geodetickom „osadení“ najstarších predpok-
ladaných románskych domov sa tu dá čítať 
určitá línia uličnej čiary, ktorá bola v prieme-
re asi 10 metrov zasunutá južným smerom 
oproti dnešnej uličnej línii. Vnútorné rozme-
ry domov mali vnútorné priestory s rozmermi 
5,5 až 6,5 × 7,5 až 8 metrov. Pôvodné príze-
mie domov bolo napoly zapustené do svahu 
a prístupné od dnešnej Ulice Andreja Kmeťa 
cez dlhšiu úzku chodbu (šírky asi dvoch met-
rov). Z ulice sa do zapustených priestorov 
zostupovalo schodmi. Dĺžku vstupnej chod-
by („šije“) sa nám nepodarilo zatiaľ zachytiť. 
Predpokladá sa, že románske domy boli dvoj- 
až trojpodlažné. Dvojpodlažnosť potvrdil pa-
miatkový výskum pri dome 26/I. Kompletne 
sa zachovali kamenné portály s rovnými ni-
kami (špaletami) z kamenných blokov v 20/ 
I a 23/ I ( v 20/ I priestor s nikou bez vstupné-
ho koridoru, ktorý je za zamurovanou stenou 
možno zasypaný; v 23/ I sa, naopak, zacho-
val vstupný koridor s portálom a nikou v in-
teriéri niekdajšieho románskeho domu, ale 
jeho pôdorys bol neskôr rozšírený). Z týchto 
dvoch prípadov možno zatiaľ rekonštruovať 
aspoň pôdorysnú podobu domu, jeho archi-
tektonickú znakovosť – portál a niku – archi-
tektonicky aj materiálovo analyzovať a porov-
návať so zachovanými románskymi portálmi 

na románskom karneri v banskoštiavnickom 
Starom zámku.

Výskum vychádzal z vyššie analyzovaných 
odborných štúdií – či už teoretického charak-
teru –, opierajúce sa o archívne a pramenné 
informácie, ale aj z neuverejnených, no ako 
rukopisy alebo nálezové správy archivovaných 
výsledkov archeologických a architektonicko-
historických výskumov realizovaných na jed-
notlivých domoch v ťažiskovom území, a nad-
väzoval na ne. Identifikácia najstarších domov 
a ich dokumentovanie nadväzovali na výsku-
my historičky umenia Silvie Paulusovej, kto-
rá ich identifikovala ako prvá v roku 1994.35 
Poopravila tak dovtedajšie výsledky výskumov 
poľských odborníkov z 80. rokov 20. storočia, 
ktorí suterény domov a ich najstaršie časti 
na hlavnej a veľmi pravdepodobne najstaršej 
Ulici Andreja Kmeťa datovali do obdobia go-
tiky alebo až renesancie (14. – 16. storočie) či 
dokonca svoje datovanie posúvali až do ne-
skorej gotiky (16. storočie) a renesancie (16. 
– 17. storočie).

Po súčasnom výskume a dokumentova-
ní (počas študentského workshopu Jesenná 
univerzita architektúry roku 2018) možno 
konštatovať, že ani jeden z týchto domov sa 
neuchoval vo svojej celistvosti. V niektorom 
sa zachoval iba portál, ktorého nika zo strany 
interiéru je už dodatočnými prestavbami ob-
murovaná, a teda nepreskúmateľná, v suteré-
ne iného pretrvala napríklad len interiérová 
vstupná nika a vstupná schodisková chodba 
sa dá iba tušiť a pod. Predstava o hmotovo-
priestorovej podobe románskeho obytného 
domu sa dá rekonštruovať len na základe 
poznatkov všetkých preskúmaných domov. 
K doplneniu predstavy o vzhľade románskeho 
domu v Banskej Štiavnici si môžeme pomôcť 
poznatkami o lepšie zachovaných román-
skych domoch napríklad v Spišskom regióne 
(Levoča, Spišské Podhradie), ktoré bližšie 
špecifikuje vo svojej odbornej štúdii historik 
umenia Štefan Oriško36.

V odbornej verejnosti sa téma identifiko-
vania polohy a pokusu o hmotovú vizualizá-
ciu najstarších obytných murovaných domov 
Banskej Štiavnice otvára po prvýkrát. Podrob-
ne architektonicky aj geodeticky bolo zame-
raných a zakreslených sedem z doteraz devia-
tich identifikovaných románskych obydlí. Na 
základe predchádzajúcich výskumov študenti 
architektúry a geodézie spolu so svojimi pe-
dagógmi a s odbornou pomocou skúsených 

expertov na architektonickohistorické výsku-
my, archeológiu a históriu architektúry v roku 
2018 podrobne zdokumentovali zachované 
torzá, v niektorých prípadoch našťastie aj celé 
zachované priestory, ich architektonické de-
taily a jednoduché dispozície domov z 13. sto-
ročia. (→ 12a, 12b, 12c, 12d)

ZÁVER
Projekt zahŕňal obhliadkový výskum, štu-
dentský workshop s cieľom dokumentácie, 
obmedzený archeologický výskum (sondy 
v jednom dome), výstavu a prezentáciu vý-
sledkov výskumu odbornej aj laickej verej-
nosti. Výskum nie je ešte zďaleka ukončený. 
Doterajšie poznatky vyvolávajú ďalšie otázky, 
a preto dávajú odporúčania, kde by mali pa-
miatkové úrady spozornieť a na spresnenie 
architektonickohistorických výskumov zabez-
pečovať aj archeologické zisťovacie výskumy. 
Výskum a workshop ako jeho časť iba načrtli 
potrebu ďalších výskumov a poskytli platfor-
mu na spoluprácu pamiatkarov, archeológov 
a výskumníkov historickej architektúry. Pre 
komplexnejší pohľad na románsku obytnú ar-
chitektúru v Banskej Štiavnici bude nevyhnut-
né skúmať ešte domy na protiľahlej strane 
Ulice Andreja Kmeťa či na Striebornej ulici, 
alebo aj rad meštianskych domov oproti rad-
nici. Nevylučuje sa, že bude potrebné ešte raz 
stavebnohistoricky preveriť i najstaršie domy 
na Námestí Svätej Trojice. Len systematický 
výskum, založený na spolupráci historikov 
architektúry, archeológov, historikov umenia 
a v prípade Banskej Štiavnice aj historikov 
baníctva a banských technológií, môže vniesť 
do tejto problematiky viac svetla. Jedine sys-
tematický výskum, a na multidisciplinárnej 
báze, môže v budúcnosti viac osvetliť nejas-
né kontúry vizuálnej podoby mesta v jeho 
počiatkoch.

Výskum sa realizoval v rámci projektu Románska 
architektúra Banskej Štiavnice – výskum 
s prispením Fondu na podporu umenia v rokoch 
2018 a 2019.
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