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Stavba: Liptovské múzeum v Ružomberku – Múzeum liptovskej 
dediny v Pribyline 
- Výmena šindľovej krytiny na vybraných objektoch 

 
Miesto stavby: Múzeum liptovskej dediny v Pribyline 

Objekty: Hasičská zbrojnica Jalovec  
Dom ľudový Paludza  
Dom zrubový Liptovský Trnovec 

 

Investor:  Liptovské múzeum v Ružomberku 

 

Požiarna zbrojnica Jalovec, Dom ľudový zrubový Liptovský Trnovec a Dom ľudový 
Paludza sa nachádza vo vstupnej časti areálu Múzea liptovskej dediny (ďalej len 
„MLD“) v katastrálnom území Pribylina, na pozemku parc. č. C-KN 4936/13,17,19. 
Skanzen MLD v Pribyline bol zriadený v 70-tych rokoch 20.storočia, do areálu boli 
transportované a znovu postavené drevené objekty z rôznych častí Liptova, aby sa 
zachovala autenticita pôvodných stavieb, ktoré boli vytláčané z urbanistických celkov 
vidieka. Ide najmä o objekty, ktoré boli prevezené zo zátopovej oblasti vodného diela 
Liptovská Mara, táto najväčšia umelá vodná nádrž na Slovensku bola vybudovaná 
v rokoch 1969-75 a pri jej výstavbe bolo zaplavených 13 obcí.  

Požiarna zbrojnica prevezená z dnes už neexistujúcej obce Jalovec je zastrešená 
stanovou strechou s podlomenicami, v strede sa nachádza zúžená strážna a cvičná 
vežička a nad ňou strmá ihlanová strecha ukončená krížovou kyticou s dvojramenným 
krížom. Na každej strane je vikier v tvare tympanónu. Kovaný plastický ornament 
„krížová kytica“ je klasickou ozdobou veží a štítov v období gotiky, je vytvorený zo 
štylizovanej spleti listov a pukov uprostred kytice. Na všetkých nárožiach strechy je 
oblúkové spojenie strešných rovín. 

Strecha nad zrubovým domom z Liptovského Trnovca je riešená ako jednoduchá 
sedlová s polvalbou nad obytnou časťou a štítovým múrom v zadnej hospodárskej 
časti, pričom sklon strechy je 48 ° (stupňov). Strecha domu ľudového z Paludze je 
riešená ako valbová, nad vstupnou časťou je vikier so sedlovou strieškou, ktorá je 
podopretá drevenými stĺpikmi. Sklon strechy je 48° a na vstupnej strieške vikiera je 
sklon 45°.  

Konštrukcia krovu je tvorená hlavnými nosnými prvkami, ktorými sú väznice priemeru 
200 mm uložené konzolovite na prečnievajúcich guľatinách. Na väzniciach sú uložené 



krokvy z kmeňov smreku priemeru 150 mm. Na krokvách sú pripevnené laty resp. 
dosky hr. 30 - 35 mm, na ktorých je priklincovaná strešná krytina. Krytinu tvorí 
drevený štiepaný šindeľ dl. 500 mm. Na predmetných objektoch je pôvodný šindeľ 
v havarijnom stave, značne zdegradovaný vplyvom klimatických pomerov, prehnitý 
a na mnohých miestach perforovaný. Najviac poškodený šindeľ je nad hospodárskou 
časťou zrubového domu Liptovský Trnovec (nad obytnou časťou bol vymenený pred 5 
rokmi, plocha na výmenu je zarátaná len na zadný trakt). Vzhľadom na predĺženie 
životnosti nového štiepaného šindľa doporučujem pokládku nového šindľa 
vyrobeného zo smrekovca opadavého (červený smrek), pričom šindeľ musí byť 
tlakovo impregnovaný prostriedkami proti biologickým škodcom a drevokazným 
hubám a ošetrený dvojnásobným povrchovým náterom s patinou starého dreva. 
V rámci výmeny krytiny sa podľa potreby vymení aj prehnité latovanie, na ktoré 
navrhujem pripevniť poistnú difúznu fóliu. Drevený šindeľ musí byť na latovanie 
prichytávaný špeciálnymi točenými klincami vyrobenými proti vytiahnutiu. 

Výmera striech pre výmenu krytiny: 

Hasičská zbrojnica Jalovec:        100 m²  
Dom ľudový Paludza – hospodárska časť spojená maštaľ a humno:  420 m²  
Dom zrubový Liptovský Trnovec – zadný trakt domu – záčin a maštale: 100 m² 

Spolu:    620 m² 

Všetky drevené spoje budú tesárske; klampiarske konštrukcie – na strechách sa 
nenachádzajú žiadne klampiarske výrobky, dažďové resp. snehové zrážky sú 
odvádzané zo strechy priamo, bez žľabov. Na strechách sa nachádzajú blezkozvody, 
ktoré po výmene krytiny je nutné opätovne namontovať.  

 

 

V Pribyline dňa 11.03.2019 

 

Vypracoval: Ing. Peter Maretta 

 
 

Prílohy: 
Fotodokumentácia 
Situácia osadenia objektov 
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Požiarna zbrojnica Jalovec 

 

 



 

Dom ľudový Paludza 

 



 

Dom zrubový Liptovský Trnovec – zadný trak domu (záčin a maštale) 



 

Dom zrubový Liptovský Trnovec – predná obytná časť domu 

 



 

Detail poškodenia drevenej šindľovej krytiny 

 


