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Vyšlo v Decembri 2021

Projekt Workshop Vlkolínec 2021 bol realizovaný Mestom Ružomberok s finančnou
podporou Ministerstva Kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom 1.3 a podporou

Občianskeho združenia Vlkolínec.

Zameranie workshopu bolo najmä na opravy šindlových striech, údržbu hospodárskych objektov
a na tesárske práce s cieľom zapojiť do prác aj domácich obyvateľov a aktivistov. 

Pod vedením odborných lektorov zabezpečiť prenos znalostí a pôvodných postupov prác.



Zrubová dvojmaštaľ nachádzajúca sa vo dvore Liptovského múzea. Stav pred opravou v Septembri 2021 



Pohľad z juhu a západu. Priestor pod strechou slúžil na uskladnenie sena.



Vykopávanie maštale spod terénu a odvážanie nánosov zeminy.



Stav po odkopaní okolo základov.



Narovnávanie maštale pomocou mechanických a hydraulických zvihákov. 
V dôsledku chýbajúcej údržby sa maštaľ postupným odhnívaním spodných trámov začala kriticky nakláňať.  



Po narovnaní a obkopaní nasledovala výmena odhnitých trámov. 
Nanovo sa ošindľovala zadná strana strechy. Opravilo sa latovanie zo smrekovej žrďoviny.  



Prešindľovávanie zadnej strany strechy, výroba a osádzanie nového spodného trámu. 



Dovoz chýbajúcich kameňov na podmurovku – kamenných základov zrubu a jej postupná renovácia.



Pod plechom na prednej strane strechy sa zachoval pôvodný drevený šindeľ. 



Po oprave latovania sa začala prešindľovávať aj predná strena strechy. 
Pripravovali sa aj fošne na novú podlahu maštale. 



Južný pohľad na maštaľ s novou šindľovou strechou zo smrekovca. 



Obnovená maštaľ. November 2021.



Opravovanie požiarnej nádrže umiestnenej nad potokom na hornom konci dediny. 



Vymenené brvná na hornej požiarne nádrži. 



Senník „Pod Stráňou“. Príprava na výmenu dvoch trámov v hornej časti steny. 



Výroba nového trámu do steny senníka podľa už málo čitateľnej predlohy.



Prvý z vymieňaných trámov je už na svojom mieste. 



Prikresávanie druhého tramu a jeho umiestenie v stene senníka. 



Údržba strechy senníka v zákrute pod Vlkolíncom.  



Pohľad na opravený senník „Pod Stráňou“
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