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Priečky v rohu medzi kuchyňou, zadnou a prednou 
izbou zadného travé sú murované zo surovej tehly, čo 
zrejme nebolo prvotným riešením, keďže stĺpik v ich kúte 
má žliabky pre drážkovú výplň (obr. 13b). 

V západnom kúte stropu nad kuchyňou je zadebnený 
výstupný otvor na povalu (obr. 11b), zrušený zrejme kvôli 
vloženiu sem komína a jeho dymovodu na povale. Terajší 
výstup je v zadnej izbe zadného travé (VI). 

Zo stolárskych prvkov sa v celku i fragmente 
zachovalo 6 obojstranných dvojkrídlových okien. 
Interiérové krídla visia na tŕňových uhlových závesoch 
a opierajú sa o stredový stĺpik. Vonkajšie krídla visia na 
štíhlych zapustených závesoch. Sklenená výplň je vložená 

v drážkach. Z dverí sa zachovali iba vchodové v osi 
dvorovej fasády. Sú jednokrídlové, kombinované – z vonku 
rámové s horizontálnou doštičkovou výplňou, zvnútra 
zvlakové na dvoch dlhých závesoch a s krabicovým 
zámkom. 

Podlahy v izbách sú hlinené, len v prednej izbe 
predného travé (IV) sa zachovali podvaly drevenej (obr. 
12b). Drevenú podlahu nemožno vylúčiť ani pod nánosmi 
zeminy a sute v prednej izbe zadného travé (V, obr. 13a). 

Obr. 14: Koromľa (okr. Sobrance), č. 114, povala: a – pohľad k JV štítu, hambálkový krov a tehlový dymovod z komína 
v západnom kúte kuchyne (II) do zvyšku hlavného, pod strešnou rovinou len hlineného komína; b – rovné preplátovanie ham-
bálku a krokvy; c – stret priečnych, diagonálnych a pozdĺžnej krokvy vo vrchole JV valby (foto autor 2018, 2019). 
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Obr. 15: Koromľa (okr. Sobrance), č. 114, maštaľ s kôlňou stojaca oproti vchodu do domu: a – pohľad od severu (foto autor 
2013); b – SV stena maštale zvnútra, v pozadí dom (foto autor 2013); c – severné nárožie v úrovni vencových ližín; d – objekt 
v r. 1976; e – pozdĺžny rez; f – pôdorys; g – priečny rez; h – pôdorys krovu (a – c: foto autor; d: foto J. Hyčko 1976, citácia 
v pozn. 25; kresby autor).  
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Maštaľ s kôlňou 
Podľa miestnych pamätníkov chovali Gubnerovci 

kravy i kozy a Adolf „Abram“ Gubner mal zamlada, pred 
vojnou, i kone. Objekt, ktorý ustajňoval aspoň časť tohto 
statku stojí oproti vchodu do domu vo vzdialenosti 12,5 m, 
pri západnom okraji pozemku (obr. 4b, 15, 23b). Je 
dvojpriestorový, orientovaný rovnobežne s domom a má 
podobnú rámovú konštrukciu stien s drážkovou výplňou. 
Prahový rám zviazaný preplátovaním stojí na pásoch 
podkladových kameňov, severný prah pod stenou hľadiacou 
k ulici je vzhľadom na zvažujúci sa terén vertikálne 
zdvojený. Do prahov začapované stĺpiky (š. 14 – 22 cm, 
v. 180 cm) nesú na horných čapoch vencový rám. Steny sú 

zavetrené pásikmi plátovanými do stĺpikov a ližín 
klincovanými, krytými i nekrytými polorybinovými plátmi. 
Drážková výplň sa zachovala len na troch stenách južného 
priestoru – chlieva. Na štvrtej stene chlieva pod susedovým 
domom chýba výplň i osový stĺpik, doložený len dlabmi 
v ližinách. Výplň tvoria niekde hrubé, ručne opracované 
fošne, niekde štiepané, na koncoch zahrotené polguliače 
(ako na dome), niekde ich kombinácia. Priľnavosť hlinenej 
omietky na niektorých stenách poisťuje diagonálny raster 
líšt. Chliev má dverný otvor s doskovou obložkou zárubne, 
dverná výplň sa nezachovala. Len nad chlievom sú i stropné 
trámy, voľne položené či priklincované o vencové ližiny. 
Severný priestor, bližší k ulici, bol smerom do dvora zrejme 

Obr. 16: Krišovská Liesková (okr. Michalovce): a – Keresz, Mokcsa a Mogyoros ešte ako samostatné obce na liste 2. voj. 
mapovania z r. 1826, šípka označuje približnú polohu terajšieho domu č. 67 vo vtedajšej obci Keresz (zdroj: 
https://mapire.eu, navštívené 30. 9. 2019); b – severná časť miestnej časti Krížany, šípka označuje dom č. 67 (zdroj: 
https://sk.mapy.cz/, satelitný snímok datovaný r. 2016); c – dom č. 67 od SZ ešte s doskovým plotom a pergolou, vpravo pod-
pivničená murovaná komora pri ceste (foto P. Hriň 1997, zdroj: citácia v pozn. 12, č. neg. 111).  
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celkom otvorenou kôlňou či vozovňou.  
Priamo na vencových ližinách sú osedlané krokvy 

hambálkového krovu valbovej strechy. Hore sú spojené 
rohovým plátom, krokvy valby sú pripájané klincovaným 
lipnutím. Hambálky z guliačov sú do krokiev 
polozapustené nekrytými priamymi plátmi. Na krokvách 
v úrovni odkvapu sa zachoval pás prehrdzavenej plechovej 
strešnej krytiny, doloženej ešte v celku na zábere z r. 1976 
(obr. 15d).25 

Nosná konštrukcia stien hospodárskeho objektu je 
zmesou zjavne druhotne použitých prvkov. Niektoré 
prahové ližiny a stĺpiky majú záseky s profilom 

                                                           
25 Fotoarchív SNM v Martine, č. neg. 102565. 

asymetrického „W“ určené na osedlanie krokiev istených 
kolíkom, na stĺpikoch sú staršie dlaby po pásikoch 
napájaných z teraz nelogických smerov. V stĺpikoch je len 
zopár hĺbených drážok pre palankovú výplň, zvyšné sú 
dorábané pribitými lištami. Vencové ližiny majú 
na vnútornej hrane redšie rozmiestnené záseky po osedlaní 
krokiev nejakej staršej stavby. Že boli na funkciu prahov, 
stĺpikov i vencov recyklované práve vencové ližiny možno 
vysvetliť ich vysokou životnosťou v najchránenejšej pozícii 
v organizme stavby. Konečný zánik všetkých prvkov 
hospodárskeho objektu je v jeho terajšom stave bez strešnej 
krytiny otázkou najbližších rokov.  

 

Obr. 17: Krišovská Liesková-Krížany (okr. Michalovce), č. 67: a – dom od juhu, od ulice (foto autor 2012); b – južné nárožie 
(foto autor 2016); c – dom od severu, k rohu je pristavaná kôlňa, vzadu vpravo stojí pri ceste podpivničená murovaná komora 
(foto autor 2012). 



M. Volovár – Dva dvojtraktové domy rámovej konštrukcie na východnom Slovensku 

  DĚJINY STAVEB  2019 16



M. Volovár – Dva dvojtraktové domy rámovej konštrukcie na východnom Slovensku 

DĚJINY STAVEB  2019   17

Obr. 18: Krišovská Liesková-Krížany (okr. Michalovce), č. 67, grafická dokumentácia: a – nárys uličnej, JZ fasády, vpravo 
pri odmyslení strešného plášťa a hlinenej zložky stien; b – pozdĺžny rez; c – priečny rez; d – pôdorys; e – pôdorys krovu 
(kresby autor); 
Tesárske prvky: H – hambálok; k – krokva; Kč – krátča; P – pásik; PL – prahová ližina; Pž – paždík; R – rozpera; s – stĺpik; 
ST – stropný trám; SV – stĺpik vešadla (vešiak); ŠS – šikmý stĺpik; T – tyč osnovy výpletu; Vä – väznica; VL – vencová liži-
na; VL2 – druhá vencová ližina; VT – väzný trám; VTd – diagonálny väzný trám; Vý – výmena. 
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Obr. 19: Krišovská Liesková-Krížany (okr. Michalovce), č. 67, detaily drevenej konštrukcie v úrovni vencových ližín
a parapetu: a – skladba prvkov na zadnej, SV fasáde domu; b – východné nárožie; c – otvorený „rez“ stenou nad kuchynským 
oknom; d – vsadenie tyče výpletu do stĺpika a vencovej ližiny na stĺpik; e – JZ stena, parapet okna; f – JV stena, detail 
v úrovni parapetu (všetko foto autor 2016). Skratky prvkov ako v popise k obr. č. 18.  
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Obr. 20: Krišovská Liesková-Krížany (okr. Michalovce), č. 67, kuchyňa (II): a – pohľad na JZ stenu, ku vchodu; b – pohľad 
do severnej časť, vpravo je výklenok vytvorený rozšírením kuchyne na úkor komory (III), bodkované čiary naznačujú priebeh 
pôvodnej priečky (obe fotografie autor 2019).  
Popis konštrukcií: 1 – priečka medzi kuchyňou (II) a komorou (VI); 2 – tehlový komín pre oddymenie piecky v prednej izbe 
zadného travé (V); 3 – obvodová stena; 4 – tehlová priečka medzi kuchyňou (II) a predsieňou (I); 5 – tehlový komín pre od-
dymenie sporáka v kuchyni (II) a piecky v prednej izbe predného travé (IV); 6 – priečka medzi kuchyňou (II) a prednou izbou 
predného travé (IV); 7 – profil zrušenej drevohlinenej priečky (5) medzi kuchyňou (II) a komorou (III); 8 – priečka medzi 
rozšírenou kuchyňou (II) a prednou izbou predného travé (IV), pôvodne medzi neskrátenou komorou (III) a izbou (IV); 9 –
tehlová priečka druhotne rozšíriaca kuchyňu (II) na úkor komory (III); 10 – stĺpik obvodovej steny s dlabmi po tyčovej osnove 
výpletu zrušenej priečky. 
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Obr. 21: Krišovská Liesková-Krížany (okr. Michalovce), č. 67, krov hambálkovej konštrukcie s centrálnym vešadlom 
a stredovými väznicami na šikmých stĺpikoch: a – pohľad do východnej časti krovu, v strede nohavicový komín nad kuchyňou; 
b – severná hrana komína a pri jeho vložení zrezaná krokva prostrednej plnej väzby, šípka označuje prázdny dlab po hambál-
ku; c – západná hrana komína a pri jeho vložení skrátený hambálok. Do vešiaka sú plátované pásiky a hambálok a čapované 
rozpery a krokvy; d – prahový trámový rošt krovu pod SZ valbou. Severný diagonálny väzný trám (vpravo) bol pri prerazení 
druhotného výstupu na krov skrátený na kútový úsek; e – šikmý stĺpik pod väznicou, stopy po tesárskom opracovaní (a: foto 
autor 2016, b – e: foto autor 2019).  
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Krišovská Liesková-Krížany, č. 67  
Druhý východoslovenský dvojtrakt rámovej 

konštrukcie je vzdialený od Koromle 24 km vzdušnou 
čiarou JZ smerom. Stojí v prírodne i etnicky odlišnom 
prostredí. Obec Krišovská Liesková leží na 
Východoslovenskej nížine v n. v. 100 – 104 m,26 na 
náplavovom vale Uhu, ktorého dolný tok krátko pred 
sútokom s Laborcom je severným okrajom jej extravilánu. 
Na JV susedí s mestečkom Veľké Kapušany.  

Obec vznikla zlúčením troch pôvodne samostatných, 
od stredoveku doložených sídel (obr. 16a). Ako prvé sa v r. 
1914 spojili obce Mokča (Mokcsa) a Krížov (tiež Krišov, 
maď. Kerész), tvoriace dn. miestnu časť Krížany (maď. 
Mokcsakerész), a v r. 1960 sa k nim pripojila Liesková 
(maď. Mogyoros). Zjednotená obec má dnes 920 
obyvateľov.27 

Dom č. 67 sa nachádza pri severnom konci miestnej 
časti Križany (obr. 16b), postavený bol ešte v samostatnej 
obci Krížov, ktorá má prvú písomnú zmienku z r. 1321.28 
Zo starších mapových podkladov sa nám podarilo získať 
len nekolorovaný náčrt katastrálnej mapy z r. 1863,29 kde je 
na mieste terajšieho č. 67 prázdna parcela vlastníka Lászla 
Sárkozyho bytom v Mogyorosi (dn. m. č. Liesková). 

V r. 1900 mal Krížov 204 prevažne maďarskojazyč-
ných obyvateľov žijúcich v 36 domoch, z ktorých bolo 32 
dreveníc. Strechy 7 domov pokrýval šindeľ, 27 slama či 
tŕstie a 2 nehorľavá krytina.30 

O desať rokov tu bývalo 217 obyvateľov v 56 do-
moch, z ktorých už len 26 bolo drevených a šindeľ, zacho-

                                                           
26 Bošková, M.: Územný plán obce, obec Krišovská Liesková, 
zmeny a doplnky č.1, Textová časť. Michalovce 2011, s. 24. 
27 http://www.krisovskalieskova.sk [19. 7. 2019]. Údaj o počte 
obyvateľov je na stránke datovaný dňom 4. 6. 2019. 
28 Uličný, F.: Dejiny osídlenia Užskej župy. Prešov 1995, s. 131. 
29 Feldskizzen der Gemeinde Kerész, Aufgenommen Moritz Gla-
dyzowski Ytv, Ausgepflokt Adjuct. 2. Classe Rudolf Pastl, 1863, 
list 4. Uloženie: Geodetický a kartografický ústav Bratislava, i. č. 
Už 78. 
30 Citácia v pozn. 10, s. 256–257. 

vaný i pod plechovou strechou domu č. 67, pokrýval 17 
domov.31 

Podobný stav uvádzajú štatistiky aj v Mokči, tvoriacej 
s Krížovom len administratívne predelenú jednoliatu uli-
covku, a za pozornosť stojí tiež údaj, že iba pár stovák 
metrov vzdialený Mogyoros (dn. m. č. Liesková), nemal 
v r. 1900 drevený ani jeden zo 70 domov, ale v r. 1910 mu 
k počtu 77 domov prispeli 3 drevenice. 

V r. 1965 prebiehal v obci národopisný výskum Ma-
ďarskej akadémie vied vedený Attilom Paládi-Kovácsom. 
Ako dokladá zoznam jeho fotodokumentácie na stránke 
Maďarského národného archívu, pozornosť zrejme pútal 
i dom č. 67 uvádzaný ako „dom s pletenými stenami“ 
(sövényfalú ház).32 Na prosbu o sprístupnenie zaheslovanej 
dokumentácie žiaľ správcovia stránky zatiaľ nereagovali. 

V r. 1997, pri terénnom prieskume Národného pa-
miatkového a krajinného centra, vytvoril dve zábery domu 
Pavol Hriň (obr. 16c).33 

Posledným obyvateľom domu bol Ladislav (Lászlo) 
Galgóczy (1911 – 1991). Ovdovel už v r. 1953 a sám vy-
chovával dve deti. Syn sa v r. 1965 oženil do Veľkých 
Kapušian a dcéra sa v r. 1966 vydala do Košíc.  

                                                           
31 Citácia v pozn. 11, s. 256–257. 
32 https://en.mandadb.hu/tetel/167251/Ung_varmegye_Mokcsak 
eresz [30. 9. 2019]. 
33 Citácia v pozn. 12, č. neg. 111. 

Obr. 22: Soňa Švecová, náčrt troch najpoužívanejších 
konštrukcií krovu na východoslovenskom vidieku v 1. polo-
vici 20. storočia a ich názvoslovie v obci Trnava pri Labor-
ci (okr. Michalovce): a – krov komory; b, c – krovy obyt-
ných domov (citácia v pozn. 38, obr. 8 a 11).  
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Obr. 23: Skladba konštrukčných prvkov a tesárske spoje v axonometrii: a, b – Koromľa (okr. Sobrance), č. 114, južné nárožie 
domu (rekonštrukcia) a hospodárskeho objektu (terajší stav); c – Krišovská Liesková-Križany (okr. Michalovce), č. 67, južné 
nárožie domu (kresby autor). Skratky prvkov ako v popisoch obr. 7 a 18. 
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Podľa miestnych pamätníkov boli Galgóczyovci ze-
mianska rodina, pred kolektivizáciou vlastnili 200 ha pôdy 
a na dnes prázdnom pozemku severne od domu (obr. 16b) 
stála ešte v 70. rokoch ich dlhá murovaná maštaľ. Finančná 
kompenzácia za znárodnený majetok údajne vystačila na 
pokrytie šindľovej strechy plechom, datované týmto úda-
jom zhruba do záveru 50. rokov.  

Na základe uvedeného možno dom nazvať kúriou. Že 
na zmienenej katastrálnej mape z r. 1863 ešte chýba 
a nebola sem ani dodatočne prenesená, potvrdzuje zatiaľ len 
rámcové dendrochronologické datovanie jej nosného stavi-
va medzi r. 1894 – 1911.34 Krížovská drevená kúria je teda 
o čosi mladšia než dom koromlianskeho rabína. 

Dispozícia oboch objektov je zhodne symetrická 
i rozmerovo blízka (v Koromli 7,5 x 15,3 m; v Krížanoch 
7,6 x 14,6 m), jedna z nuáns súvisí s ich orientáciou k ulici: 
Koromliansky dvojtrakt je osadený štandardne prieč-
ne, predná izba dvorového traktu hľadí dvoma oknami do 
ulice a jedným do dvora (obr. 8a), čo sa symetricky repliku-
je v zadnom travé (obr. 8c). Krížianská kúria je dlhšou 
stranou rovnobežná s ulicou, oddialená od nej, snáď kvôli 
reprezentácii, 20 m dlhou predzáhradkou (obr. 16b). I tu 
hľadia predné izby do ulice dvoma (+ dvoma) oknami, ale 

                                                           
34 Ako citácia v pozn. 23. 

z dlhšej fasády (obr. 16c, 17a). Podobne orientovaných, ale 
murovaných kúrií stojí podnes v Krížanoch viac. 

Nosná konštrukcia stien kúrie je zhruba zhodná 
s koromlianskou, v niektorých detailoch je náročnejšia, 
v iných jednoduchšia. Prahový rám je tu už plne pohltený 
terénom (obr. 17a, 17b, 19e, 19f). Horné čapy stĺpikov sú 
v dlaboch vencov istené kolíkmi (obr. 19d). Steny uličného 
traktu sú zavetrené len hore, pásikmi, oproti Koromli sú tu 
však inak poňaté paždíky. Nie sú čapované v hrúbke steny 
medzi stĺpiky na spôsob rozpier, ale sú štíhlejšie a do stĺpi-
kov iba zvonku zapustené nehlbokým klincovaným preplá-
tovaním (obr. 19e, 19f). Konštrukčne sú prakticky identické 
s pásikmi, akurát že sú horizontálne a v úrovni parapetu. 
Miestne maďarské názvoslovie prvkov nepoznáme a zrejme 
už nezostavíme,35 v okolitých slovenských obciach by sa 
takýto paždík nazval zhodne s pásikmi, vzperami 
i hambálkami „vjazanka“, dokonca hlavná.36 Zárubňu okien 
tvoria riadne stĺpiky na plnú výšku steny, nadpražie chýba – 
medzeru pod vencovou ližinou vyplňuje len okenným rá-
mom nesená domurovka zo surových tehál. 

                                                           
35 Miestni informátori uvádzajú pri definovaní stavebnej osobitosti 
domu č. 67 len pojem „rőzse“, teda raždie, tvoriace výplňovú 
osnovu jeho stien.  
36 Citácia v pozn. 22, obr. 1 na s. 289. 

Obr. 24: Krišovská Liesková-Križany (okr. Michalovce), č. 67, z vybavenia domu: a, b – gauč a posteľ v prednej izbe predné-
ho travé (IV); c – krabicový zámok dverí z predsiene (I) do prednej izby zadného travé (V); d – kovaný záves dverí 
z predsiene (I) do prednej izby predného travé (IV); e – lampa v predsieni (I), dnes už odrezaná a nezvestná (všetko foto autor 
2016).  
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Steny kúrie sa od koromlianskych líšia najmä výpl-
ňou. Do stĺpikov sú vyhĺbené 3 – 4 asi 3,5 cm hlboké dlaby 
pre zapasovanie tyčí (obr. 19d – 19f), ktoré tvoria horizon-
tálnu osnovu pre vertikálny výplet prútím. Typ výplne 
súvisí s prírodným rázom lokality: kým v Koromli svedčí 
drážková výplň stien palankami-polguliačmi o prevažne 
zalesnenom chotári, v Krížanoch núkajú mokrade a staré 
ramená riek hojnosť vŕbového prútia pre pletenú výplň 
stien.  

Hlavný rozdiel medzi domom koromlianskeho rabína 
a krížianskou kúriou však nájdeme nad ich stenami – 
v tvare, zostave a spôsobe osadenia krovu (obr. 23a, 23c). 
Aj v Krížanoch zadná, SV obvodová stena v dôsledku 
podmáčania poklesla a odhalila skladbu svojej konštrukcie 
v úrovni vencov (obr. 19a). Kým v Koromli sú stropné 
trámy v duchu ešte dlho živej vidieckej tradície zároveň 
väznými a každý nesie dvojicu krokiev, krížianská kúria 
ako príbytok zámožnejšieho stavebníka uplatnila aktuálne 
trendy súdobého profesionálneho staviteľstva. Na venco-
vých ližinách ležia stropné trámy zapustené v stredových 
kampoch. Zhlavia stropných trámov nevyčnievajú z líca 
obvodovej steny a nenesú krokvy, ale požiarno-izolačnú 
vrstvu plochých kameňov,37 na ktorej leží druhý rám ven-
cových ližín. Doň sú postranným kampovaním vsadené 
väzné trámy a krátčata prahového roštu valbovej strechy. 

                                                           
37 Pravdepodobne ide o andezit z neďalekého lomu medzi Kráľov-
ským Chlmcom a Svätušami v Medzibodroží (okr. Trebišov). 

Do zhlaví krátčat a väzných trámov sú v čele nekrytými 
šikmými čapmi zapustené krokvy. Do priečnych a pod 
valbami i pozdĺžnych a diagonálnych väzných trámov sú 
šikmými čapmi kotvené výmeny. Priečne väzné trámy sú 
prahmi pre centrálne vešadlo a šikmé stĺpiky nesúce stredo-
vé väznice (obr. 21). Krov je zo smrekového dreva. 

Relatívne mladá kúria stihla absolvovať niekoľko sta-
vebných úprav. Zreteľné je druhotné rozšírenie kuchyne (II) 
na úkor komory (III). V línii zrušenej priečky má stĺpik 
obvodovej steny do interiéru kuchyne smerujúce dlaby po 
tyčkovej osnove výpletu (obr. 20b). Nová priečka posunutá 
o 1,4 m na SZ je z pálenej tehly a má modernú plechovú 
dvernú zárubňu. 

Na priečke medzi komorou (III) a izbou (IV) je zo 
strany komory viditeľná prasklina v tvare nízkeho dverného 
otvoru rozmerovo zhodného so svojim pendantom 
v zrkadlovo symetrickom JV travé (medzi miestnosťami V 
a VI). Komora bola teda pôvodne prístupná z izby 
a možnože nebola prístupná z kuchyne, pretože stropný 
trám nad zrušenou priečkou v kuchyni –niekdajšia vencová 
ližina tejto priečky– nevykazuje stopy po čapoch zárubňo-
vých stĺpikov. 

Iným, možno súbežným stavebným zásahom je vy-
budovanie nohavicového komína z pálenej tehly. Spolu 
s jeho nohami v JZ kútoch kuchyne bola (pre)murovaná 
priečka medzi predsieňou (I) a kuchyňou (II, obr. 20a). Do 
nôh komína vyúsťovali piecky a sporáky z obytných izieb 
uličného traktu a z kuchyne. Staršiu podobu komína 

Obr. 25: Koromľa (okr. Sobrance), č. 114, knihy v hebrejčine na povale domu (foto autor 2018). 
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a vykurovacích a kuchynských telies zatiaľ nepoznáme. 
Nohy komína sa spájajú na povale nad prostredným väz-
ným trámom (obr. 18b, 21a). O sekundárnosti komína voči 
krovu svedčí uprázdnený dlab po hambálku v zrezanej 
krokve na SV strane (obr. 21b).  

Podobne ako v Koromli, i v Krížanoch bol pôvodný 
výstup na povalu zrejme z kuchyne, terajší výstup z komory 
je sekundárny, ako dokladá kvôli nemu zrezaný diagonálny 
väzný trám krovu (obr. 21d vpravo)  

Dverné a okenné výplne krížianskej kúrie sú stolársky 
príbuzné koromlianskym, zachovali sa však podstatne 
kompletnejšie. To platí i pre drevené podlahy zachované 
v izbách JV travé a pre vybavenie interiéru nábytkom (obr. 
24). Kúria bola elektrifikovaná, neobsahuje však žiadne 
stopy po vodovodných, kanalizačných či plynových rozvo-
doch. Studňa i suché WC sa nachádzajú na zadnom dvore. 

 
Zhrnutie 

Dom koromlianskeho rabína a kúria krížianských 
zemanov sú konštrukčne svojbytnými realizáciami zhodné-
ho dispozičného typu – šesťpriestorového dvojtraktu. Ten 
možno v regióne doložiť viacerými príkladmi 
v murovanom prevedení, v tomto prípade však ide o dnes 
už unikátne historické rámové drevostavby. Svojím priesto-
rovým rozvrhom boli v súdobom roľníckom prostredí rela-
tívne nadštandardné, materiálovým prevedením 
a technológiou výstavby sa ale nijako (v Koromli) či len 
čiastočne (v Krížanoch) vymykali starobylej miestnej sta-
vebnej tradícii. 

Prvky a princípy, v ktorých sa domy zhodujú, ich spá-
jajú s drevenými skeletmi kdekoľvek v strednej Európe. 
Najviac sa líšia konštrukciou strechy. I kvôli doplneniu 
miestnej typológie krovov bola venovaná bližšia pozornosť 
aj hospodárskemu objektu pri dome rabína v Koromli. 
Práve tri v príspevku predstavené krovy uviedla ako zá-
kladné typy Soňa Švecová vo svojej práci o ľudovom stavi-
teľstve pod Vihorlatom (obr. 22),38 kde zachytila aj ich 
miestne názvoslovie (slovenské s germanizmami). Najjed-
noduchší typ, „rohy na saru“ (doslova: krokvy na holeň) sa 
uplatňoval na hospodárskych stavbách, najmä komorách, 
v Koromli je na chlieve s kôlňou. Obytné, najmä drevohli-
nené stavby mávali ešte hlboko do 20. storočia „prosti 
verch“ so stropnými trámami vo funkcii väzných, ako je 
tomu na dome koromlianského rabína. A najvyspelejším, 
užívaným od 20. rokov minulého storočia čoraz častejšie 
i na roľníckych murovaniciach39 bol „štichovi verch“ (do-
slova: krátčatový krov), známy aj ako „šľepi verch“. 
S pomocou tradičného názvoslovia, ktoré Švecová zazna-
menala, sa ujasnilo označenie tesárskych prvkov v úrovni 
nasadenia strechy krovu na kúrii v Krížanoch, kde možno 
trám pod stopnicami a trám pod prahovým roštom krovu 
definovať ako prvú a druhú vencovú ližinu (u Švecovej 
„veňec“ a „veňec“). 

Napriek zhruba rovnakému veku (1891 – 1892 a 1894 
– 1911) a nepatrnej zemepisnej vzdialenosti dokladajú 

                                                           
38 Švecová, S.: Príspevok k staviteľstvu roľníckeho obyvateľstva 
pod Vihorlátom. Diplomová práca na FF UK v Prahe, 1956, s. 80, 
81, kresby č. 8 a 11. Strojopis v archíve autorky. 
39 Volovár, M: Východoslovenský amerikánsky dom. In: Dějiny 
staveb 2017. Plzeň 2017, s. 264, obr. 20a na s. 270. 

predstavené domy dve remeselné vyhranené realizácie 
s množstvom nuáns daných odlišným prírodným, etnickým 
a stavovským prostredím. V Koromli a Krišovskej Liesko-
vej-Krížanoch stojace posledné pamiatky svojho druhu sú 
zjavne len nepatrnou špičkou ľadovca miestnej tradície 
s bohatstvom svojbytných dielenských rukopisov, utopenej 
v priebehu minulého storočia v oceáne zabudnutia. Ich 
zánik bude nenávratnou ujmou na hmotnom kultúrnom 
dedičstve Slovenska i nadnárodného makroregiónu prekra-
čujúceho štátne hranice. 
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Dva dvojtraktové domy rámovej 
konštrukcie na východnom Slovensku 

Maroš Volovár 

Na juhovýchodnom Slovensku sa zachovali dve 
vzácne pamiatky vidieckeho obytného staviteľstva. Spája 
ich zhodná dispozícia nepodpivničeného prízemného šesť-
priestorového dvojtraktu a nemurovaná nosná konštrukcia 
stien – drevený rámový skelet – v jednom prípade 
s drážkovou, v druhom s pletenou výplňou. Iný je tvar 
strechy, skladba krovu a niekoľko podružných detailov. 
Pravdepodobne ide o dva posledné objekty daného kon-
štrukčno-dispozičného typu na Slovensku i v širšom regió-
ne. 

Ich spoločným znakom je aj neobývanosť od konca 
minulého storočia sprevádzaná postupným chátraním 
a deficitom oficiálnej pamiatkovej ochrany či razantnejšie-
ho verejného záujmu o ich zachovanie. To síce uľahčuje ich 
fyzický stavebno-historický prieskum, ale spochybňuje ich 
fyzickú budúcnosť. Prvým krokom k oživeniu takého zá-
ujmu je poznanie ich stavebno-kultúrnych, remeselných 
a architektonických súvislostí a hodnôt, o čo sa pokúša 
tento príspevok. 

Dom v podhorskej obci Koromľa, č. 114, bol stavaný 
v rokoch 1891 až 1892 z dubového dreva technikou dreve-
ného rámového skeletu na kamennej podmurovke. Má 
pôdorysné rozmery 7,5 x 15,3 m. Steny sú vyplnené zahro-
tenými pologuliačmi zasúvanými v drážkach stĺpikov 
a omazané hlinou. Stavebníkom bol pravdepodobne miest-
ny rabín Šimon Gubner. S manželkou v dome vychoval 10 
synov a 2 dcéry. 2. svetovú vojnu a holokaust prežili štyria 
synovia a jeden z nich, Adolf „Abram“ Gubner žil 
v rodičovskom dome do r. 1998. 

Druhá tradičná dvojtraktová drevostavba sa nachádza 
na Východoslovenskej nížine v obci Krišovská Liesková, 
v miestnej časti Krížany, č. 67. Má podobnú nosnú kon-
štrukciu i veľkosť (7,6 x 14,6 m), steny sú ale vypletané 
vŕbovým prútím, ktoré sa hojne vyskytuje na mokradiach 
v okolí obce. Krov valbovej strechy je z dovezeného smre-
ku, má zložitejšiu skladbu a od domu je oddelený protipo-
žiarnou vrstvou kameňov. Dom sa podarilo dendrochrono-
logicky datovať len rámcovo medzi roky 1894 – 1911. Jeho 
stavebníkom bola zemianská rodina Galgóczyovcov, ide 
teda o kúriu. Posledný mužský potomok, Ladislav Galgó-
czy, v nej žil do r. 1991.  

Bez záujmu odbornej i laickej verejnosti o zachovanie 
týchto jedinečným pamiatok im hrozí skoré zrútenie alebo 
zbúranie. Ich zánik bude nenávratnou ujmou na hmotnom 
kultúrnom dedičstve nie len na Slovensku ale i v širšom 
makroregióne prekračujúcom štátne hranice 
 
Popisky obrázkov 
 
Obr. 1: Koromľa (okr. Sobrance), č. 114, severovýchodná, 
uličná fasáda domu (kresba autor).  
 
Obr. 2: Príklady dvojtraktových domov 18. a 19. storočia 
v Uhorsku: a – Vásárosnamény-Vitka (Maďarsko, okr. 
Vásárosnamény), zemianska kúria (citácia v pozn. 2, obr. 
92 na s. 61); b – Armăşeni (Rumunsko, obl. Harghita), 

zrubový dom sikulských zemanov datovaný r. 1835 (citácia 
v pozn. 4, obr. 6 na s. 14); c – okolie Balatonu, pôdorysy 
„maďarského“ (1) a „nemeckého“ (2) typu domu (citácia 
v pozn. 5, obr. 1 na s. 32); d – Németbarnag (Maďarsko, 
okr. Veszprém), dom nemeckých osadníkov (citácia v pozn. 
5, obr. 2 na s. 33).  
 
Obr. 3: Juhovýchodné Slovensko s vyznačením okresných 
sídel a oboch lokalít dvojtraktov rámovej konštrukcie. Bod-
kovaná línia označuje slovensko-rusínsko-maďarskú jazy-
kovú hranicu (spracoval autor, mapový podklad: SRTM 
data).  
 
Obr. 4: Koromľa (okr. Sobrance), východná časť obce, 
šípky označujú terajší dom č. 114: a – výrez katastrálnej 
mapy z r. 1863 aktualizovanej červenou linkou v r. 1918, 
kedy bol dokreslený aj označený dom (zdroj: citácia v pozn. 
9, listy 8 a 9); b – súčasný stav (zdroj: https://sk.mapy.cz, 
snímok datovaný r. 2016).  
 
Obr. 5: Koromľa (okr. Sobrance), dvojtraktový dom č. 114 
v kontexte šírok vybraných spalných budov z náčrtu katas-
trálnej mapy obce z r. 1863 s vtedajšími čp. Jednotkou dĺžky 
bola viedenská siaha (vs) = 1,896m, dĺžky domov náčrt 
neuvádza (zdroj: citácia v pozn. 20, listy 7 a 8).  
 
Obr. 6: Koromľa (okr. Sobrance), posledné jednotraktové 
domy rámovej konštrukcie v obci: a – č. 107, š = 5 m, den-
dro: 1913 – 1916 (citácia v pozn. 23, foto autor 2013); b – 
č. 132 (foto autor 2013); c – č. 157, š = 4,8 m, dendro: 
1935 – 1936 (citácia v pozn. 23, foto autor 2018).  
 
Obr. 7: Koromľa (okr. Sobrance), č. 114, grafická doku-
mentácia: a – nárys JZ, dvorovej fasády, vpravo pri odmys-
lení strešného plášťa a hlinenej zložky stien; b – pozdĺžny 
rez; c – priečny rez; d – pôdorys; e – pôdorys krovu (kresby 
autor); 
Tesárske prvky: H – hambálok; k – krokva; P – pásik; Pk – 
palanka; PL – prahová ližina; Pž – paždík; s – stĺpik; ST – 
stropný trám; SZ – stĺpik zárubne; VL – vencová ližina.  
 
Obr. 8: Koromľa (okr. Sobrance), č. 114: a – pohľad od SZ, 
od ulice (foto autor 2013); b – južný, zadný pohľad (foto 
autor 2018); c – južné nárožie v r. 1997; d – severné náro-
žie v r. 1997; e – JZ, dvorová fasáda v r. 1997, vpravo 
posledný obyvateľ domu Adolf Gubner a pamiatkari Pavol 
Hriň a Anna Gaľová (c – e: foto V. Sinčáková 1997, zdroj: 
citácia v pozn. 12, č. neg. 110).  
 
Obr. 9: Koromľa (okr. Sobrance), č. 114, skladba rámovej 
steny na odhalenej SV fasáde domu: a – v rozsahu stredné-
ho travé (foto autor 2013); b – detail (foto autor 2019). 
Skratky prvkov ako v popise obr. 7.  
 
Obr. 10: Koromľa (okr. Sobrance), č. 114, predsieň 
(miestnosť č. I): a – pohľad do severného kúta; b – sonda 
v severnom kúte pochádzajúca z neznámeho staršieho vý-
skumu (obe fotografie autor 2018): 1 – palanková výplň 
priečky medzi predným a stredným travé; 2 – stĺpik priečky 
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deliacej stredné travé na predsieň (I) a kuchyňu (II); 3 – 
v drážke stĺpika zasunutá palanková výplň.  
 
Obr. 11: Koromľa (okr. Sobrance), č. 114, kuchyňa 
(miestnosť č. II): a – pohľad do JV časti stropu; b – pohľad 
do JZ časti stropu; c – zvyšky sporáku: d – sporák v r. 1997 
(a – c: foto autor 2018; d: foto V. Sinčáková 1997, zdroj: 
citácia v pozn. 12, č. neg. 110): 1 – komín oddymujúci 
sporák a nezachované piecky v tejto a v m. č. V, dole bol 
predpecím pre pec za stenou, v m. č. VI; 2 – dymový otvor 
dokladajúci niekdajšiu piecku v kuchyni, zrejme v južnom 
kúte pod ním; 3 – čelo vencovej ližiny priečky deliacej za-
dné travé na miestnosti č. V a VI; 4 – zárubňa dverí medzi 
kuchyňou (II) a predsieňou (I); 5 – komín v západnom kúte 
oddymujúci nezachovanú piecku za stenou, v izbe predného 
travé (IV); 6 – čelo vencovej ližiny priečky deliacej predné 
travé na izbu ( IV) a komoru (III); 7 – niekdajší výstupný 
otvor na povalu; 8 – zárubňa dverí medzi kuchyňou (II) 
a komorou (III).  
 
Obr. 12: Koromľa (okr. Sobrance), č. 114, miestnosti pred-
ného travé: a – komora (III), pohľad do JV časti (foto autor 
2018); b – predná izba (IV), pohľad do východnej časti 
(foto autor 2018): 1 – stĺpik so zvrchu potvorenou drážkou 
pre vloženie najvrchnejších palaniek; 2 – otlačok výplne 
priečky v hlinenej omietke; 3 – zárubňa dverí do kuchyne 
(II) s deštrukciou sporáka v priezore; 4 – zárubňa dverí do 
prednej izby (IV); 5 – podvaly nezachovanej drevenej pod-
lahy; 6 – čelo prahovej ližiny priečky deliacej stredné travé 
na predsieň (I) a kuchyňu (II), kolmo preplátovanej 
s ližinou priečky medzi predným a stredným travé; 7 – 
obrys piecky či sporáka v poslednej maľovke; 8 – deštruo-
vaný dymový otvor do komína v západnom kúte kuchyne 
(II); 9 – dvere do predsiene (I), v priehľade dvere do pred-
nej izby zadného travé (V).  
 
Obr. 13: Koromľa (okr. Sobrance), č. 114, miestnosti za-
dného travé: a – SZ stena miestnosti č. V, vo dverách prie-
hľad dvorovým traktom cez stredné do predného travé; b – 
miestnosť č. VI so zvyškami pece; c – SV stena miestnosti č. 
V v r. 1997; d – pec v západnom kúte miestnosti č. VI v r. 
1997 (a, b: foto autor 2019; c, d foto A. Gaľová 1997, 
zdroj: citácia v pozn. 12, č. neg. 205). 1 – drevohlinené 
obvodové steny; 2 – drevohlinené priečky; 3 – priečky dru-
hotne vymurované zo surovej tehly na mieste drevohline-
ných; 4 – dymový otvor pre oddymenie nezachovanej piecky 
v m. č. V do nadstavca pece v m. č. IV a odtiaľ do komína 
v m. č. II (kuchyni); 5 – stĺpik so žľabmi pre drážkovú výplň 
zrušených drevohlinených priečok; 6 – zvyšky základov 
pece; 7 – zamurované čeľuste pre obsluhu pece z kuchyne 
(II).  
 
Obr. 14: Koromľa (okr. Sobrance), č. 114, povala: a – 
pohľad k JV štítu, hambálkový krov a tehlový dymovod 
z komína v západnom kúte kuchyne (II) do zvyšku hlavného, 
pod strešnou rovinou len hlineného komína; b – rovné 
preplátovanie hambálku a krokvy; c – stret priečnych, dia-
gonálnych a pozdĺžnej krokvy vo vrchole JV valby (foto 
autor 2018, 2019).  
 

Obr. 15: Koromľa (okr. Sobrance), č. 114, maštaľ s kôlňou 
stojaca oproti vchodu do domu: a – pohľad od severu (foto 
autor 2013); b – SV stena maštale zvnútra, v pozadí dom 
(foto autor 2013); c – severné nárožie v úrovni vencových 
ližín; d – objekt v r. 1976; e – pozdĺžny rez; f – pôdorys; g – 
priečny rez; h – pôdorys krovu (a – c: foto autor; d: foto J. 
Hyčko 1976, citácia v pozn. 25; kresby autor).  
 
Obr. 16: Krišovská Liesková (okr. Michalovce): a – Keresz, 
Mokcsa a Mogyoros ešte ako samostatné obce na liste 2. 
voj. mapovania z r. 1826, šípka označuje približnú polohu 
terajšieho domu č. 67 vo vtedajšej obci Keresz (zdroj: 
https://mapire.eu, navštívené 30. 9. 2019); b – severná časť 
miestnej časti Krížany, šípka označuje dom č. 67 (zdroj: 
https://sk.mapy.cz/, satelitný snímok datovaný r. 2016); c – 
dom č. 67 od SZ ešte s doskovým plotom a pergolou, vpravo 
podpivničená murovaná komora pri ceste (foto P. Hriň 
1997, zdroj: citácia v pozn. 12, č. neg. 111).  
 
Obr. 17: Krišovská Liesková-Krížany (okr. Michalovce), č. 
67: a – dom od juhu, od ulice (foto autor 2012); b – južné 
nárožie (foto autor 2016); c – dom od severu, k rohu je 
pristavaná kôlňa, vzadu vpravo stojí pri ceste podpivničená 
murovaná komora (foto autor 2012). 
 
Obr. 18: Krišovská Liesková-Krížany (okr. Michalovce), č. 
67, grafická dokumentácia: a – nárys uličnej, JZ fasády, 
vpravo pri odmyslení strešného plášťa a hlinenej zložky 
stien; b – pozdĺžny rez; c – priečny rez; d – pôdorys; e – 
pôdorys krovu (kresby autor); 
Tesárske prvky: H – hambálok; k – krokva; Kč – krátča; P 
– pásik; PL – prahová ližina; Pž – paždík; R – rozpera; s – 
stĺpik; ST – stropný trám; SV – stĺpik vešadla (vešiak); ŠS 
– šikmý stĺpik; T – tyč osnovy výpletu; Vä – väznica; VL – 
vencová ližina; VL2 – druhá vencová ližina; VT – väzný 
trám; VTd – diagonálny väzný trám; Vý – výmena. 
 
Obr. 19: Krišovská Liesková-Krížany (okr. Michalovce), č. 
67, detaily drevenej konštrukcie v úrovni vencových ližín 
a parapetu: a – skladba prvkov na zadnej, SV fasáde domu; 
b – východné nárožie; c – otvorený „rez“ stenou nad ku-
chynským oknom; d – vsadenie tyče výpletu do stĺpika 
a vencovej ližiny na stĺpik; e – JZ stena, parapet okna; f – 
JV stena, detail v úrovni parapetu (všetko foto autor 2016). 
Skratky prvkov ako v popise k obr. č. 18.  
 
Obr. 20: Krišovská Liesková-Krížany (okr. Michalovce), č. 
67, kuchyňa (II): a – pohľad na JZ stenu, ku vchodu; b – 
pohľad do severnej časť, vpravo je výklenok vytvorený 
rozšírením kuchyne na úkor komory (III), bodkované čiary 
naznačujú priebeh pôvodnej priečky (obe fotografie autor 
2019).  
Popis konštrukcií: 1 – priečka medzi kuchyňou (II) 
a komorou (VI); 2 – tehlový komín pre oddymenie piecky 
v prednej izbe zadného travé (V); 3 – obvodová stena; 4 – 
tehlová priečka medzi kuchyňou (II) a predsieňou (I); 5 – 
tehlový komín pre oddymenie sporáka v kuchyni (II) 
a piecky v prednej izbe predného travé (IV); 6 – priečka 
medzi kuchyňou (II) a prednou izbou predného travé (IV); 7 
– profil zrušenej drevohlinenej priečky (5) medzi kuchyňou 
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(II) a komorou (III); 8 – priečka medzi rozšírenou kuchyňou 
(II) a prednou izbou predného travé (IV), pôvodne medzi 
neskrátenou komorou (III) a izbou (IV); 9 – tehlová priečka 
druhotne rozšíriaca kuchyňu (II) na úkor komory (III); 10 – 
stĺpik obvodovej steny s dlabmi po tyčovej osnove výpletu 
zrušenej priečky. 
 
Obr. 21: Krišovská Liesková-Krížany (okr. Michalovce), č. 
67, krov hambálkovej konštrukcie s centrálnym vešadlom 
a stredovými väznicami na šikmých stĺpikoch: a – pohľad 
do východnej časti krovu, v strede nohavicový komín nad 
kuchyňou; b – severná hrana komína a pri jeho vložení 
zrezaná krokva prostrednej plnej väzby, šípka označuje 
prázdny dlab po hambálku; c – západná hrana komína 
a pri jeho vložení skrátený hambálok. Do vešiaka sú pláto-
vané pásiky a hambálok a čapované rozpery a krokvy; d – 
prahový trámový rošt krovu pod SZ valbou. Severný diago-
nálny väzný trám (vpravo) bol pri prerazení druhotného 
výstupu na krov skrátený na kútový úsek; e – šikmý stĺpik 
pod väznicou, stopy po tesárskom opracovaní (a: foto autor 
2016, b – e: foto autor 2019).  
 
Obr. 22: Soňa Švecová, náčrt troch najpoužívanejších 
konštrukcií krovu na východoslovenskom vidieku v 1. polo-
vici 20. storočia a ich názvoslovie v obci Trnava pri Labor-
ci (okr. Michalovce): a – krov komory; b, c – krovy obyt-
ných domov (citácia v pozn. 38, obr. 8 a 11).  
 
Obr. 23: Skladba konštrukčných prvkov a tesárske spoje 
v axonometrii: a, b – Koromľa (okr. Sobrance), č. 114, 
južné nárožie domu (rekonštrukcia) a hospodárskeho objek-
tu (terajší stav); c – Krišovská Liesková-Križany (okr. Mi-
chalovce), č. 67, južné nárožie domu (kresby autor). Skratky 
prvkov ako v popisoch obr. 7 a 18.  
 
Obr. 24: Krišovská Liesková-Križany (okr. Michalovce), č. 
67, z vybavenia domu: a, b – gauč a posteľ v prednej izbe 
predného travé (IV); c – krabicový zámok dverí z predsiene 
(I) do prednej izby zadného travé (V); d – kovaný záves 
dverí z predsiene (I) do prednej izby predného travé (IV); e 
– lampa v predsieni (I), dnes už odrezaná a nezvestná (všet-
ko foto autor 2016).  
 
Obr. 25: Koromľa (okr. Sobrance), č. 114, knihy 
v hebrejčine na povale domu (foto autor 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


