Novinarsko srečanje

Aljažev stolp – ohranimo naš simbol
PREDSTAVITEV KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIH POSEGOV
OB CELOVITI PRENOVI ALJAŽEVEGA STOLPA
24. september 2018, KOV d.o.o., Jesenice
DOKUMENTACIJA IN RAZISKAVE
Leta 2015 so sodelavci ZVKDS Restavratorskega centra pripravili konservatorski načrt za
prenovo Aljaževega stolpa. V neposrednih pripravah na prenovo so izvedbeni del tega elaborata
nadgradili še z dodatnimi študijami:
- Statična preverba konstrukcije Aljaževega stolpa,
- Zaščita Aljaževega stolpa pred udarom strele,
- naravoslovne preiskave: pregled z digitalnim steremikroskopom, odvzem vzorcev barv –
stratigrafija barvnih nanosov,
- kemijske analize: karakterizacija barvnih slojev na podlagi ramske spektroskopije, FTIR,
- XRF rentgenska fluorescenca – analiza sestave kovine, in
- antikorozijska zaščita Aljaževega stolpa.
Strokovnjaki so Aljažev stolp pred restavriranjem preiskali s prenosno
opremo na osnovi infrardeče spektroskopije (FTIR) v refleksijski
tehniki. S to tehniko so na neinvaziven način (brez odvzema vzorcev)
ocenili stanje in predhodno določili materialno sestavo predvsem
površinskih premazov Aljaževega stolpa. Za nadaljnje preiskave, ki še
potekajo, so odvzeli vzorce s specifičnih notranjih in zunanjih delov
stolpa.
Foto: arhiv ZVKDS.

CELOVITA PRENOVA ALJAŽEVEGA STOLPA v tem koraku zajema arhitekturni volumen stolpa in
neposrednega podnožja, s katerim je pritrjen na podlago. V naslednjih korakih, ki bodo
predvidoma izvedeni v prihodnjih letih, pa bodo strokovnjaki obravnavali tudi druge elemente
opreme: panoramo, spominsko ploščo, postavitev značke Aljaževa pot, skrinjico z žigom in
morebitno ponovno postavitev opreme, ki je bila nekoč prisotna (barometer, termometer,
stolčki, idr.).
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OKOLICA IN PODLAGA STOLPA
Topografija vrha Triglava se je v 123 letih od postavitve stolpa močno spremenila. Prvotno
gruščnat vrh, na katerega je bil postavljen stolp, se je zaradi vremenskih razmer (preperevanja
krhkih apnenčastih kamnin, erozije, zmrzali, itd.) in vse številčnejšega obiska spremenil v gol
vrh, na katerem so ostale posamezne kompaktnejše skale. Spodkopavanje stolpa so tako v
preteklosti sprva reševali s podlaganjem večjih skal in kamenja pod stolp, kasneje pa so
podnožje utrjevali z betonom. Z leti je tako nastal nov element – podstavek.
Pred transportom stolpa v dolino so strokovnjaki morali najprej odstraniti cement debeline
med 8 in 10 cm v notranjosti stolpa, pri čemer se je izkazalo, da nosilni stebri stolpa med seboj
niso povezani preko sredine, kot so v preteklosti domnevali. Stebri so bili zgolj založeni z večjimi
skalami, kar je stolpu dajalo večjo stabilnost. Edina povezava med njimi je potekala preko
horizontalnih obročev. Strokovnjaki so cementno površino odstranili tudi na zunanji strani
stolpa. Uspelo jim je odviti 8 vijakov, 2 pa je bilo zaradi razrahljanega sidra potrebno odžagati.

Foto: arhiv ZVKDS.

Predvideni posegi v okviru prenove so pri podstavku vezani na ureditev neposrednega stika
stolpa s podstavkom. Ohranjena Y sidra so strokovnjaki utrdili, eno manjkajoče sidro pa
nadomestili z novim, izdelanim iz enakega materiala in enakih dimenzij. V notranjosti stolpa so
pripravili pasovni temelj, na katerega se bo stolp trdno prilegal, in sicer preko dodanih podpor –
nogic, ki se nahajajo v podaljšku vertikalnih kotnih nosilcev.
Zaključna, vidna plast okoli stolpa ne bo več
urejena z zglajenim betonom, ampak bo stolp, kot
že nekoč, založen s kamnitim gruščem. V
nadaljevalnih ureditvenih posegih bodo
strokovnjaki poskušali omehčati oster prehod med
terenom in podstavkom z bolj zveznim prehodom.
Takšen poskus v nekoliko manjšem obsegu so že
opravili na severni strani stolpa.
Foto: arhiv ZVKDS.
2

OKENCA NA OVOJU STOLPA
Na Aljaževem stolpu sta bili prvotno prisotni dve vrsti okenskih odprtin. Spodnji niz oken je
omogočal pogled sede s stolčka, zgornji niz pa poglede stoje. Iz fotografskega gradiva je mogoče
sklepati, da je bil zgornji niz oken zaprt ob pritrditvi nove panorame
leta 1967 – ob praznovanju 100-letnice Pernharotve panorame. Ob
tem je bil izdelan nov niz okenc tik pod kapnim robom stolpa. Nove
okenske odprtine so podolgovate, ne več kvadratne oblike, nahajajo
se na drugih mestih in nimajo možnosti zasteklitve. Poleg tega so
nameščena na konstrukcijsko bolj obremenjenem delu plašča.
Strokovnjaki so sledili predlogu prenove, da se sekundarni niz oken
zapre ter ponovno vzpostavi prvotni niz oken. Po ohranjenih
okenskih vodilih so izdelali nova okna (obstoječa so bila preveč
poškodovana), nad njimi vzpostavili odkapne strehice in jih zasteklili.
Foto: arhiv ZVKDS.

POCINKANA PLOČEVINA
Jakob Aljaž je v zapiskih navedel, da so za stolp uporabili
močno pocinkano pločevino. Strokovnjaki so opravili
meritvi na plašču stolpa in na strehi. Rezultati kažejo, da
nanos cinka na strehi meri malo več kot 10 mikrometrov, na
plašču stolpa pa več kot 72 mikrometrov. Meritve potrjujejo
že znano dejstvo, da streha Aljaževega stolpa ni originalna.
Foto: arhiv ZVKDS.

BARVA STOLPA
Eno leto po postavitvi stolpa so v Avstro-Ogrski izvajali
dodatne geodetske izmere. Zaradi boljše vidljivosti so na
prošnjo državnih merilcev in z dovoljenjem Jakoba Aljaža stolp
prebarvali v belo (svetlo), streho pa v črno barvo. Ta barvna
shema je bila prisotna vse do druge svetovne vojne, z
vmesnim intermezzom v t.i. »malarski vojni«, ki se je vnela po
podpisu Rapalske pogodbe. Drugačno podobo je stolp dobil
po letu 1948, ko so ga prebarvali rdeče.
Foto: arhiv Slovenskega planinskega muzeja.

3

Barvna shema svetlega oboda in temnejše strehe je bila ponovno vzpostavljena leta 1984 ob
snemanju dokumentarnega filma o Julijusu Kugyju, in sicer v odtenkih sive barve. V zadnjih
intervencijskih posegih ob prelomu tisočletja je bil kontrast zmanjšan: streha in drugi
poudarjeni elementi so bili odeti v svetlejši odtenek hladno sive barve.
Prenova: pred ponovnim barvanjem je bilo treba
najprej s peskanjem odstraniti dosedanje barvne
nanose. Strokovnjaki so predvidevali, da bi se
pod spominsko ploščo in napisom Aljažev stolp
lahko nahajale tudi starejše barvne plasti, zato
so po njuni odstranitvi ti dve mesti pred
peskanjem še posebej zavarovali.
Foto: arhiv ZVKDS.
Domneve so bile pravilne: pod sedanjim napisom Aljažev stolp so našli odtis starejšega napisa.
Po vsej verjetnosti se je ohranil tudi zato, ker je bil stolp večkrat prebarvan in je barva zatesnila
režo med ploščo z napisom in plaščem stolpa, s tem pa preprečila dostop kisiku in vlagi. Jasno
razvidno je, da so prvotni napis sestavljale posamezne črke, ki so bile z neti pritrjene na plašč
stolpa. Na fotografiji, objavljeni v Planinskem vestniku št. 8, leta 1985, je napis nad vrati slabše
viden, na fotografiji iz leta 1902 pa se ga da lažje razbrati. Odtis starega napisa bodo
strokovnjaki ohranili in ga zaščitili pred propadom. Čezenj bodo namestili sedanji napis.

Foto: arhiv ZVKDS; Planinski vestnik 1895, št. 8., foto Gustav Pirc; arhiv Slovenskega planinskega muzeja.

Analize vzorcev starejših barvnih plasti so pokazale, da sta prisotna dva različna modra
pigmenta, in sicer pruska modra in ultramarin. Ali gre za dve različni barvi ali pa sta bila oba
pigmenta prisotna v isti barvi, ni znano. Prav tako je razvidno, da je rdeča barvna plast zatekala
čez vse prej nanesene barvne plasti in prišla pod belo barvno plast, za katero je videti, da je prva
barvna plast vzorca. Pigment v beli barvni plasti je najverjetneje cinkova bela (cinkov oksid). V
vzorcu je bila najdena tudi zelena barvna plast – z ramansko analizo so identificirali zelen
sintetični organski pigment (najverjetneje bakrov ftalocianin, PG 7). Izsledki raziskav kažejo, da
je bela barvna plast (cinkova bela) originalna in prva nanesena barva na Aljažev stolp, sledila
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pa ji je modra barva; v zeleni barvi namreč niso določili pigmenta bele barvne plasti, kar kaže na
to, da je bila nanesena pozneje.

Foto: arhiv ZVKDS.

Barva stolpa po prenovi ostaja svetla, brez poudarjanja konstrukcijskih elementov (okovje
vrat). Ponovno pa bo streha nekoliko temnejše barve. Prav tako bo v prvotni barvni zasnovi
pobarvan napis Aljažev stolp, notranjost črk pa bo temnejše barve.

JEKLENICE IN OBROČ STOLPA
Dodatno stabilnost stolpu nudijo jeklenice. Sprva
so bile štiri in so bile pritrjene v spodnji del droga
na strehi. Ker streha ni nudila dovolj velike opore
napetostim v jeklenicah, je bil drog pogosto
ukrivljen. Leta 1962 so mesta jeklenic premestili
na zgornji obroč, namesto štirih pa so bile
vzpostavljene tri jeklenice.
Foto: arhiv Slovenskega planinskega muzeja.

Poškodbe na zgornjem obroču in izračun obremenitve sta pokazala večjo obremenitev tega
segmenta stolpa. Zato je bil zgornji obroč dodatno okrepljen z dodatnim obročem v horizontalni
smeri tako, da je nastal pravokotni profil. Mesta pritrditve jeklenic so bila še dodatno učvrščena
s trikotnimi stremeni.
V okviru prenove bodo zaradi enakomernejše razporeditve napetosti ponovno postavljene štiri
jeklenice, pri čemer poziciji prvih dveh (levo in desno od vrat) ostajata, na zadnji strani stolpa
pa bodo eno jeklenico nadomestili z dvema, in sicer simetrično glede na vhod.

5

DROG Z ZASTAVICO, STRELOVOD
Drog z zastavico je eden izmed najbolj obremenjenih delov stolpa z vidika udara strele. V tem
delu Julijskih alp se v povprečju zgodi 11 udarov strele na leto. Zaradi oblike stolpa in
izpostavljenosti droga strela vselej udari vanj. Da bi zmanjšal poškodbe na stolpu, je Jakob Aljaž
predvidel 40-metrski strelovod iz bakrene žice. Skozi zgodovino je njegova prisotnost zelo
različna, večinoma pa je ta element na fotografijah vedno poškodovan. Zadnjih 20 let strelovod
kot samostojni element ni bil prisoten. Ozemljene so bile le jeklenice, ki so držale stolp.
Prenova predvideva ponovno postavitev strelovoda, ki bo pritrjen na drog zastavice in se bo po
jeklenici priklopil na obstoječi valjanec na tleh.

Foto: arhiv Slovenskega planinskega muzeja.

ZASTAVICA NA VRHU STOLPA
Tudi zastavica na vrhu stolpa je bila močno izpostavljena udarom strele. Že v prvih letih je bila
večkrat močno poškodovana in glede na obliko tudi zamenjana, po letu 1920 pa na drogu niti
ni bila več prisotna. Po drugi svetovni vojni je bila na njenem mestu izobešena jugoslovanska
zastava, nato pa zvezda. Zastava v poenostavljeni obliki, ki je prisotna danes, je bila
nameščena ob prenovi leta 1984.
Poseg v okviru prenove: zastavico bodo strokovnjaki obnovili in pobarvali v skladu s celostno
podobo stolpa.

RAZSTAVLJANJE STOLPA
Pri konservatorsko-restavratorskih delih je bilo stolp potrebno razstaviti na
posamezne dele. Pripravljena je bila ekspertiza za izvedbo protikorozijske
zaščite in barvnih premaznih slojev.
Pred vrnitvijo stolpa na vrh Triglava bodo strokovnjaki izvedli končne
analize, ki bodo podlaga za vsakoletni monitoring sprememb stanja stolpa
in zaščitnih premazov.
Foto: arhiv ZVKDS.
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CILJ KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIH POSEGOV je Aljažev stolp vrniti v stanje, ki bo
omogočalo ohranitev že prisotnih gradnikov, obenem pa izgubljene in manjkajoče elemente, ki
bistveno definirajo stolp in za katere imamo dovolj podatkov, na novo realizirati. Končni cilj
prenove je strniti vse strokovne vidike v optimalno skupno rešitev, ki bo kar najbolje zagotovila
obstoj Aljaževega stolpa na vrhu Triglava še mnogim rodovom.
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