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PRIEVOZNÍKOV DOM V TLMAČOCH
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Francúzska 93, 935 21 Tlmače. E-mail: martinak.matus@gmail.com

Abstract:

Martinák M. 2018: Ferryman house in Tlmače. Acta Musei Tekovensis Levice 11:  
104 – 116.

 In Tlmače, the shipping played a significant role in almost whole history of the 
village. In the vicinity of the crossing, which is the subject of this study, the brick 
residential house of the ferryman and a smaller object, which served for the needs 
of the crossing, arose between the 40s and the 60s of the 19th century. The shipping 
ended its existence in 1936, but both objects remained to stand and later served 
housing purposes until they were finally sanitated around 1974.
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ÚVOD

Torzálne zachované zvyšky obytného domu prievozníka a menšieho objektu slú-
žiaceho pre potreby prievozu v jeho blízkosti nachádzajúce sa na okraji katastra dnes 
už mesta Tlmače, sú takmer neznáme. Preto sa autor tejto štúdie rozhodol prehĺbiť 
doterajšie strohé poznatky publikované v literatúre. Kedysi nesporne dôležitý prechod 
cez rieku Hron fungoval ako brod už minimálne od polovice 18. storočia a neodmys-
liteľne patril ku koloritu obce Tlmače. Terénny obhliadkový výskum zameraný na 
posledné zvyšky architektúr realizoval autor tejto štúdie v posledných mesiacoch roka 
20151 a začiatkom roka 2016, kedy uplynulo 80 rokov od ukončenia činnosti tohto 
prievozu.

HISTÓRIA PRIEVOZU

Historická časť niekdajšej obce Tlmače rozkladajúca sa na ľavom brehu rieky 
Hron je situovaná do južnej časti významnej oblasti, geograficky známej označením 
ako Slovenská brána, ktorá sa nachádza na juhozápadnom okraji Štiavnických vrchov 
približne 7 km severozápadne od Levíc. Hron na území niekdajšieho chotára obce 
Tlmače a v jeho najbližšom okolí umožnil vznik mnohým brodom a prievozom, kto-
rých existencia je nepochybná nielen v stredoveku, ale v prípade brodov aj v staršom 
období. Presnú pozíciu brodov a prievozov nielen v Tlmačoch, ale aj v ich blízkom 
okolí však vieme doložiť najmä v mladšom období 18. až 20. storočia písomnými, 
1 Za pomoc pri terénnom výskume a zameraní autor ďakuje S. Káčerovej.

ACTA MusEI TEKOVENsIs LEVICE
ZbORNÍK TEKOVsKéHO MúZEA V LEVICIACH – XI – 2018, s. 104 – 116____________________________________________________________________



105

no najmä grafickými prameňmi – vojenskými mapovaniami a katastrálnymi mapami.2 
Z okolitých brodov možno príkladom uviesť jeden z najstarších – tzv. Mačací brod, 
ktorý sa nachádzal v miestach dnešného železničného mostu na hranici chotárov obcí 
Rybník a Kozárovce.3

Na území niekdajšieho chotára Tlmáč vieme z najstaršieho historického I. vo-
jenského mapovania (r. 1763 – 1787) identifikovať nielen brod, pri ktorom neskôr 
vznikol dom prievozníka, ale aj v literatúre doteraz opomenutý prievoz. Jeho 

2 Autor štúdie kládol v tomto prípade primárny dôraz na mladšie dejiny brodov a prievozov. Rovnako tak 
kládol záujem len na prievozy situované v rámci niekdajšieho chotára Tlmáč.

3 Presné miesto tohto brodu býva v doterajšej literatúre opísané pomerne nejednoznačne. O presnejšej lokalizá-
cií brodu však nepriamo hovorí kanonická vizitácia Rybníka z roku 1779 opisujúca v jeho blízkosti kamennú 
sochu sv. Jána Nepomuckého, ktorá je zachytená aj na I. vojenskom mapovaní. Bližšie pozri: HORNIAČIK, 
Ján. Rybník. Historicko-národopisná monografia. Vydavateľ: Vydavateľstvo KT Komárno, 2010, p. 15, 35; 
Pozri tiež: Kronika MNV v Tlmačoch (1973 – 1990). In Archív mestského úradu Tlmače. p. 20 – 21.

Vyznačenie prievozu (I.), brodu (II.) v Tlmačoch a tzv. Mačacieho brodu (III.) 
na I. vojenskom mapovaní (r. 1763 – 1787). Zdroj: mapire.eu/en/.
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umiestnenie znázorňuje grafická značka západne od historickej zástavby obce. 
Z priestoru hlavnej ulice obce viedla západným smerom cesta, ktorá prekonávala 
bez premostenia pôvodný mlynský náhon (nazývaný ako potok Struha) a smerujúc 
cez mlynský ostrov následne prekonala Hron prievozom. Na pravom brehu Hrona sa 
napojila na cestu smerujúcu z Hronského Beňadika do Malých Kozmáloviec.

Druhý prechod cez Hron – brod na území chotára Tlmáč je zobrazený severne 
od obce v mieste, ktoré je predmetom tejto štúdie a kde bol neskôr na pravom brehu 
Hrona postavený murovaný dom prievozníka. I. vojenské mapovanie zaznamenáva 
brod a komunikácie v jeho blízkosti v značne schematickej podobe, no je takmer isté, 
že trasa prístupovej cesty korešpondovala s trasou zachytenou na neskoršom II. i III. 
vojenskom mapovaní. Krajinská cesta smerujúca z Levíc do Hronského Beňadika 
prechádzala severným okrajom intravilánu obce, kde sa po krátkom úseku zalomila 
na sever a po dlhšom úseku opäť na západ. Tu pretínala mlynský náhon (v priebehu 
19. storočia už pomocou dreveného mosta) a smerujúc cez mlynský ostrov vyústila 
v mieste, kde trasa cesty prekonávala Hron. Krajinská cesta, z ktorej sa jedna vetva 
cesty odkláňala na Malé Kozmálovce, pokračovala smerom na Hronský Beňadik. Ten-
to prechod cez Hron je zachytený bez grafickej značky a nie je preto isté, či fungoval 
len v podobe brodu, alebo ho možno definovať už v tomto období ako prievoz.

Hron bol ako vodná cesta v priebehu 18. a 19. storočia využívaný aj na splav dreva.4 
Tlmače boli od roku 1526 majetkom Ostrihomskej kapituly a k jej príjmom z regál-
nych práv patril v priebehu 18. storočia aj výnos z prievozu cez Hron.5 Hospodársky 
rozvoj okolo polovice 19. storočia priniesol oživenie obchodu a predmetný prievoz 
v Tlmačoch tak získal oproti predchádzajúcemu obdobiu dôležitejšie postavenie. 
V roku 1845 získalo panstvo z prievozu na Hrone čistý príjem 593 zlatých 5 denárov.6 
Panský prievoz sa písomne spomína aj pri opise hraníc obce Tlmače z roku 1850.7

II. vojenské mapovanie (r. 1843) zobrazuje grafickou značkou v chotári Tlmáč už 
iba jeden prievoz – ten, ktorý je predmetom tejto štúdie. Južne situovaný prievoz teda 
v priebehu 2. polovice 18. až 1. polovice 19. storočia definitívne zanikol. Murovaný 
obytný dom s menším objektom, ktoré k prievozu patrili sa však na II. mapovaní 
ešte nenachádzajú. O čosi neskoršie III. vojenské mapovanie (r. 1869 – 1887) však 
už zachytáva oba objekty. Písomnú zmienku o obytnom dome prievozníka nateraz 
prvýkrát zaznamenávame v pozemkovej knihe obce Kozárovce z roku 1866, kde je 
medzi objektmi patriacimi Ostrihomskej kapitule spomenutý ako dom prievozníka 
nachádzajúci sa pri Hrone.8 V rozmedzí 40. až 60. rokov 19. storočia teda v blízkosti 
prievozu na pravom brehu Hrona dochádza k výstavbe oboch objektov – obytného 
domu i menšieho štvorcového objektu. Je zaujímavé, že zatiaľ čo samotný prievoz 
bol situovaný ešte v chotári Tlmáč, murované objekty patriace k prievozu patrili už do 
4 DÓKA, Klára. Tlmače v novoveku 1715 – 1870. In BÁTOVSKÁ, Jarmila (ed.). Tlmače v plynutí času. 

Vydavateľ : Mesto Tlmače – Mestské kultúrne stredisko Tlmače, 2010, p. 84.
5 DÓKA, Klára. cit. d., p. 81.
6 DÓKA, Klára. cit. d., p. 87.
7 BEŠINOVÁ, Eva. Tlmače v Rakúsko-Uhorskej monarchii 1870 – 1918. In BÁTOVSKÁ, Jarmila (ed.). 

cit. d., p. 93
8 IVANIČ, Peter & HETÉNYI Martin. Kozárovce včera a dnes. Vydavateľ : Obec Kozárovce, 2013, p. 56.
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chotára Kozároviec. Dôvodom bola hranica chotárov prechádzajúca priamo po okraji 
pravého brehu Hrona.

9. júna 1889 získava obec Tlmače povolenie zo slúžnovského úradu využívať 
vodné právo na prístavisko a kompu. 19. júla toho istého roku prijala Štatút o vyberaní 
dávok z prístaviska a kompy, ktoré sa nachádzali v časti Horné a krátke lúky.9 Vedľa 
prístaviska sa nachádzala plocha, ktorá mala rozlohu 1000 siah a slúžila na nakladanie 
a vykladanie tovaru, kotvenie pltí a lodí. 10

Prievoz ukončil svoju prevádzku v roku 1936 po dokončení prvého železobetóno-
vého cestného mosta v Tlmačoch, ktorý bol postavený v rokoch 1933 – 1936 približne 
400 m južne od prievozu za účelom jeho nahradenia.11 Zo záverečného funkčného 
9 BEŠINOVÁ, Eva. cit. d., p. 97.
10 BEŠINOVÁ, Eva. cit. d., p. 97.
11 Pamätná kniha obce Kozárovce 1933 – 1946. In Archív obecného úradu Kozárovce. p. 125.

Vyznačenie prievozu v Tlmačoch na III. vojenskom mapovaní (r. 1869 – 1887). 
Zdroj: mapire.eu/en/.
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obdobia prievozu sa zachovala unikátna snímka zachytávajúca rozmernú drevenú 
plť prepravujúcu ľudí na ľavý breh Hrona, kde sa nachádzala drevená rampa.12 Od 
rampy pokračovala trasa cesty tak, ako ju zachytávajú okrem historických vojenských 
mapovaní aj katastrálne mapy Tlmáč z roku 1868 a 1889.13

Už v roku 1944 bol cestný most v Tlmačoch počas vojnových udalostí II. svetovej 
vojny vyhodený do vzduchu. Jeho deštrukcia sa nevydarila a most zostal pre ľahšie 
vozidlá a peších naďalej priechodný.14 K úplnému zničeniu mosta prišlo v decembri 
toho istého roku nemeckými jednotkami15, ale už zakrátko ho nahradili dočasným 
mostom drevenej konštrukcie. Prievoz však už svoju činnosť po roku 1936 pravdepo-
dobne neobnovil.

12 Fotografiu poskytol jeden z obyvateľov Kozároviec prostredníctvom obecného úradu v Kozárovciach 
Doc. PhDr. P. Ivaničovi, PhD.

13 Katastrálna mapa z roku 1868 bola publikovaná v: BEŠINOVÁ, Eva. cit. d., p. 92.
14 KINČOK, Branislav. Tlmače v novoveku 1944 – 1945. In BÁTOVSKÁ, Jarmila (ed.). cit. d., p. 120.
15 KINČOK, Branislav. cit. d., p. 123.

Prievoz tesne pred svojim zánikom.
Foto: Várady, okolo roku 1936, súkromný archív Petra Ivaniča.
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STAVEBNÝ VÝVOJ PRIEVOZNÍKOVHO DOMU
A MENŠIEHO OBJEKTU

Pre výstavbu objektov bolo vybrané miesto takmer presne oproti existujúcemu 
prievozu na pravom brehu Hrona pri východnom úpätí masívu významnej archeolo-
gickej lokality Festúnok (tiež Hrádze). Prízemný obytný dom obdĺžnikového pôdory-
su s predpokladanou valbovou strechou maximálnych vonkajších rozmerov približne 
21 x 6,5 m, bol pozdĺžne situovaný pri hlavnej ceste dlhšou osou približne v smere 
sever – juh. Stavitelia domu museli kvôli jeho výstavbe čiastočne odťažiť pätu prud-
kého svahu. Ako stavebný materiál použili lomový andezitový kameň a pálené tehly. 
Lomový kameň mohli získať aj čiastočným odťažením svahu, no najmä lámaním 
skaly povyše domu a menšieho objektu.16 V murive sa pre malú vzdialenosť zdroja 
stavebného materiálu preto vyskytujú aj mimoriadne veľké bloky kameňa. Nájdené 
fragmenty a ojedinele i celé kusy pálených tehál sa vyskytovali rovnako so značkami, 
ako bez značiek. Počas terénneho výskumu sa podarilo nájsť tehly s pozitívnymi 
značkami CS. (30,5 x 15,5 x 5,5 cm), EK (rozmer nebol kvôli torzálnosti nameraný) 
a RM (? x 15 x 6,5 cm).17 Nárožia domu boli vymurované z neopracovaných väčších 
kusov nárožných kameňov. Otáznym nateraz zostáva primárne spojivo muriva. Dosiaľ 
zachované zvyšky poukazujú najmä na prítomnosť hlinenej malty, no výskumom sa 
podarilo získať z jadra južnej obvodovej steny aj malú vzorku vápennej malty jemno-

16 Okrem menšieho lomu viditeľného ešte aj dnes vo svahu tesne nad zvyškami domu nie je vylúčené, 
že zdrojom kameňa mohol byť aj zaniknutý lom, ktorý je situovaný cca. 100 m severným smerom od 
lokality.

17 Tehelne sa nateraz podľa značiek nepodarilo identifikovať.

Schematický pôdorys zvyškov architektúry s vývojovou analýzou.
Zameranie a kresba: Matúš Martinák, 2016.
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zrnnej frakcie, pomerne dobrej súdržnosti a tmavšej farebnosti. Pri porovnaní s ložnou 
maltou menšieho štvorcového objektu sa ukázala ich rozdielnosť. Zostáva nateraz teda 
nezodpovedané, či boli oba objekty postavené v krátkej časovej nadväznosti po sebe 
alebo bol rozdiel medzi ich výstavbou dlhší.

Obvodové murivá obytného domu boli priemernej hrúbky približne 68 cm, pri 
vnútorných priečkach bola ich hrúbka 52 – 60 cm. Dodnes zachované zvyšky murív 
dosahujú najvyššiu výšku 30 – 75 cm, pričom je väčšia časť ich hmoty ukrytá pod 
suťovým závalom. Zo zachovaných zvyškov vyplýva, že sa v prípade dispozície 
obytného domu jednalo pravdepodobne o trojpriestor. Južná miestnosť (viď pôdorys 
– A) bola značne úzka o vnútornej dĺžke 2,9 m. Ústredná (B) a severná (C) miestnosť 
mali vnútornú dĺžku 8 až 8,1 m. Priečky oddeľujúce jednotlivé miestnosti sa nateraz 
ukazujú ako primárne voči západnej obvodovej stene domu. Najlepšie zachované 
sú zvyšky západnej obvodovej steny s juhozápadným nárožím, čiastočne severná 
a južná obvodová stena a zvyšky dvoch vnútorných priečok. Pozostatky východnej 
steny boli okolo roku 1974 odstránené úplne. Zo zachovaných zvyškov murív nie je 
možné nateraz identifikovať prípadné okenné a dverné otvory. Predbežne však možno 
vylúčiť dverné otvory v murive západnej obvodovej steny. Interiér obytného domu bol 
pravdepodobne prestropený drevenými trámovými stropmi a steny pokrývala vápenná 
omietka, minimálne v prípade miestnosti B s bielym vápenným náterom.18 O podobe 
18 Pri terénnom výskume sa podarilo objaviť na západnej stene tejto miestnosti malý fragment interiérovej 

omietky.

Zvyšok južnej steny obytného domu. Foto: Matúš Martinák, 2015.
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exteriérových fasád – severnej a južnej nemáme pre doterajšiu absenciu archívnych 
snímok žiadne informácie. Výnimku tvorí len južná časť východnej fasády. Zo vzác-
nej fotografie J. Urbana vyplýva, že miestnosť A bola v blízkosti juhovýchodného 
nárožia presvetlená jedným malým pravouhlým okenným otvorom. Z fotky sa javí, 
že okno mohlo byť v neskoršom období existencie domu stavebne upravené. Severne 
od neho bol situovaný pravouhlý dverný otvor s primárnou drevenou zárubňou a pl-
nou drevenou výplňou. Podoba zvyšnej časti východnej fasády je nateraz neznáma. 
Exteriérové fasády boli omietnuté vápennými omietkami, pričom sa ich malý fragment 
zachoval na zvyšku južnej obvodovej steny domu spolu so zvyškami červenkastého 
náteru, ktorým bola istý čas zrejme farebne odčlenená soklová časť fasád. Exteriérové 
omietky zachytáva aj archívna snímka objektu, avšak bez zvýraznenej farebnosti 
soklovej časti.

Podrobnejším výskumom zvyškov obytného domu sa zistilo, že pálené tehly sa 
vyskytujú v jadrách murív, ale aj na ich lícnych plochách. Pálené tehly ukladané 
na šírku, ale aj tzv. na kánt, sa podarilo začistením muriva identifikovať v primárnej 
priečke medzi miestnosťami B a C. Tehly a ich úlomky boli vo fragmentoch využité aj 

Juhovýchodné nárožie a východná fasáda obytného domu.
Foto: Ján Urban, začiatok 70. rokov 20. stor.



112

na zalícovanie nerovného kamenného muriva pod omietkou, ako to dokazuje odhalená 
nálezová situácia na exteriérovej strane západnej obvodovej steny domu.

Rozbor nájdených kolkovaných tehál v ruinách obytného domu ponúkol pre dato-
vanie jeho výstavby nateraz iba rámcové datovanie.19 Tehly s podobnou značkou EK 

boli použité aj pri výstavbe jednej z hospodárskych stavieb neďalekého majera Helena 
v katastri obce Kozárovce niekedy v rozmedzí rokov 1840 až 1880.20 S obdobnou 
značkou boli tehly nájdené aj v neďalekých Tesárskych Mlyňanoch, Mochovciach 
a Novom Tekove, pričom sa v ich prípade ponúka datovanie do 60. až 70. rokov 19. 
storočia.21 Tehly so značkou CS. v literatúre uvádzané nateraz nie sú, a teda neponúka-
jú bližšiu oporu v datovaní a zatiaľ ich možno len predbežne zadatovať do rozmedzia 
rokov výstavby obytného domu prievozníka. Naopak podobné tehly, ako jeden 
nájdený exemplár s pozitívne vystúpenou značkou RM umiestnenou v negatívnom 
obdĺžnikovom rámčeku, boli nájdené v Leviciach a okolí a  ponúkajú datovanie do 
konca 19. až začiatku 20. storočia.22 Nález tohto exempláru sa ale v našom prípade 
viaže na neskoršie stavebné úpravy domu. S ohľadom na poznatky získané z vojen-
ských mapovaní, písomných prameňov (obytný dom spomínaný v roku 1866), ako aj 
z rozboru použitých tehál, možno výstavbu obytného domu prievozníka ohraničiť na 
obdobie 40. až 60. rokov 19. storočia.

Jeho neskoršie stavebné úpravy sa podarilo nateraz priamo identifikovať len na 
vnútornej strane severnej obvodovej steny domu. Sekundárne premurované vnútorné 
líce steny z neznačkovaných pálených tehál (? x 15,5 x 6 cm) zabieha šikmým smerom 
na juhovýchod. Spojivom bola vápenná malta pomerne malej súdržnosti, tmavšej fa-
rebnosti s jemnozrnnou frakciou a drobnými kúskami uhlíkov. Pri porovnaní s maltou 
menšieho objektu sa ukázala ich rozdielnosť. Je teda zrejmé, že opísaný stavebný 
zásah nesúvisí ani s výstavbou domu, ani s výstavbou menšieho objektu a ponúka len 
rámcové datovanie na koniec 19. až začiatok 20. storočia.

Menší prízemný jednopriestorový objekt štvorcového pôdorysu maximálnych 
vonkajších rozmerov cca. 4 x 4 m bol situovaný približne 21 m južne od obytného 
domu a pravdepodobne prekrytý ihlanovou strechou. Stavitelia pri jeho stavbe využili 
skalné bralo, ktoré pritesali a využili konštrukčne pre západnú stenu objektu. Zvyšné 
steny boli murované, ale nie je vylúčené, že rovnako mohli v spodných častiach 
využiť pritesané skalné podložie. Stavebným materiálom tohto objektu bol lomový 
kameň23 a pálené tehly s pozitívne vystúpenou značkou EK (28 x 14 x 6 cm). Spojivom 
bola pevná vápenná malta bielej farebnosti s jemnozrnnou frakciou riečneho piesku. 
Miestami malta obsahovala kúsky nedopáleného vápna a väčšie úlomky pálenej teh-
ly.24 Do súčasnosti sa z objektu zachovali len ťažko čitateľné relikty, pričom je zrejmý 

19 Kolkované tehly boli nájdené v stavebnej deštrukcií, avšak v sekundárnych polohách bez možnosti 
určenia ich presnejšej primárnej polohy.

20 Tehly boli získané z terénneho výskumu autora tejto štúdie.
21 NAGY, Peter & NAGYOVÁ, Daniela. Register tehliarskych značiek na Slovensku. In Zborník Sloven-

ského národného múzea – Archeológia. Supplementum, 10: 88.
22 NAGY, Peter & NAGYOVÁ, Daniela. cit. d., p. 201.
23 Použité boli aj veľké lomové kamenné bloky.
24 Vzorka bola odobraná zo zvyšku východnej steny v blízkosti jej severovýchodného nárožia.
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A – tehla so značkou CS. ; B – tehla so značkou EK ; C – tehla so značkou RM .
Foto: Matúš Martinák, 2017.
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jeho štvorcový pôdorys a pritesaná skala západnej obvodovej steny. Najvýraznejšie 
sa zachovali zvyšky exteriérového líca murovanej východnej steny objektu, ktoré sú 
viditeľné na okraji cestnej priekopy. V exteriérovom líci zachovaného muriva z lomo-
vého kameňa je zachovaná prieluka bez zachovaných bočných špaliet široká približne 
215 cm, ktorá sa dá interpretovať ako pozostatok vstupného otvoru. Podobu zvyšných 
stien a existenciu prípadných ďalších otvorov nateraz nevieme. Strecha objektu bola 
tesne pred svojim zánikom pokrytá pálenou škridlou ako to naznačujú jej zvyšky 
nájdené v stavebnej deštrukcií.25 Výstavbu objektu, ktorého funkcia súvisela s prie-
vozom, možno predpokladať tesne po výstavbe obytného domu, prípadne neskoršie. 
Podľa III. vojenského mapovania však objekt s určitosťou existoval už v 80. rokoch 
19. storočia.

Zaniknutá západná stena tohto objektu pôvodne lícovala so západným okrajom 
parcely, ktorá má v tomto mieste nepatrný odklon smerom na západ. Parcelu, ktorá 
bola vytýčená v čase výstavby oboch objektov, zachytáva v nezmenenom stave 
ešte aj súčasná katastrálna mapa. K obytnému domu patrila aj pivnica situovaná 
vo svahu v tesnej blízkosti jeho severozápadného nárožia, po ktorej dnes zostali 
v teréne už len stopy v podobe terénnej priehlbne.26 Nateraz však nie je zrejmé, či 
bola pivnica vytvorená len zahĺbením do svahu a podložia, alebo bola zaklenutá aj 

25 Nájdenú škridlovú krytinu možno podľa jej charakteru datovať do 20. storočia.
26 Na pivnicu si spomína ešte Ing. J. Urban, ktorý dom navštívil a odfotil začiatkom 70. rokov 20. storočia.

Celkový pohľad na nepatrné zvyšky menšieho objektu. Foto: Matúš Martinák, 2015.
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murovanou klenbou.27

Po zániku kompy slúžili oba objekty až do svojho opustenia na bývanie. Ich defini-
tívny zánik priniesla až druhá polovica 20. storočia. Objekty sú ešte zaznamenané na 
leteckom snímku z roku 195028 a rovnako aj na mapách z roku 1952 a 1955. Presný 
rok asanácie objektov sa však odlišuje. K. Holbová uvádza asanáciu neudržiavaného 
objektu v priebehu 60. rokov 20. storočia29, rovnako tak sa o asanácií zmieňuje kronika 
obce (neskôr mesta) Tlmače. Na dvoch rôznych miestach je v nej uvedená asanácia 
objektu v rozmedzí rokov 1964 – 1965.30 Podľa spomienok pamätníka L.  Hrušku však 
objekty určite stáli ešte v apríli 1969, pričom v roku 1971 už boli stavby spustnuté. Tieto 
informácie podporujú aj spomienky J. Urbana, ktorý pravdepodobne obytný dom foto-
graficky zachytil ešte na začiatku 70. rokov.31 Ich definitívna asanácia aj napriek rokom 
uvedeným v mestskej kronike, naozaj prichádza do úvahy skôr okolo roku 1974. V tomto 
roku obec postihla aj rozsiahla povodeň, ktorá mohla byť spolu s následnou reguláciou 
rieky a úpravou jej najbližšieho okolia dôvodom definitívnej asanácie už v tom čase 
spustnutých objektov. Ich asanácia však našťastie nebola celkom dôkladná a dodnes sa 
nám z objektov zachovali zvyšky murív. Oboch zaniknutých objektov sa neskôr dotkli 
najmä práce v súvislosti s rozširovaním asfaltovej cesty. V jej tesnej blízkosti sa realizo-
valo aj vyhĺbenie cestnej priekopy, čím odstránili celú časť zvyškov východnej a časti 
severnej a južnej steny obytného domu, pričom vyťažený materiál nahrnuli vo forme 
menšieho kamenozemného valu naprieč celým zvyškom obytného domu, čo navodzuje 
dojem akoby zachovanej východnej obvodovej steny.32 Menší objekt vyhĺbenie prieko-
py až tak nezasiahlo a zvyšky jeho východnej steny zostali stáť na jej západnom okraji.

ZÁVER

Objekty súvisiace s kedysi významným prievozom, postavené niekedy medzi 
rokmi 1840 – 60, tak dnes pripomínajú už len nenápadné, náletovou zeleňou pohltené 
zvyšky kamenných murív povedľa ktorých vedie mimoriadne frekventovaná cesta 
z Tlmáč do Kozároviec. Korekciu uvedených poznatkov môže priniesť iba prípadný 
archívny a sondážny pamiatkový výskum.
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Menší objekt bol už v tom čase pravdepodobne v stave ruiny.
32 Pozíciu východnej steny obytného domu, by sme dnes situovali na západný okraj asfaltovej cesty.
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