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MANUÁL: 
AKO STAVAŤ  
POD ROZSUTCOM
Manuál reaguje na dlhodobo 
neriešené problémy krajiny 
a sídel v mikroregióne terchovskej 
doliny. Jeho cieľom je zvýšenie 
stavebnej kultúry a kvality 
životného prostredia prírodného 
i človekom vytvoreného. Prosté 
splnenie kritérií však nevedie 
k vzniku kvalitnej architektúry. 
Namiesto tvrdých regulácií preto 
manuál ponúka doporučenia, 
princípy a pravidlá, ktoré nie 
je možné preberať mechanicky. 
Jednotlivé obce sa historicky 
vyvíjali rôznorodo, vždy je preto 
nutné uvažovať individuálne 
a zohľadniť kontext miesta 
a situácie. 

Manuál zahŕňa nové požiadavky na výstavbu 
s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj, v kto-
rom ide ruka v ruke rozvoj environmentálny, 
sociálny a ekonomický. Opiera sa o Zákon 
o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z.; 
Nariadenie vlády SSR č. 24/88 Zb. o Národ-
nom parku Malá Fatra zo dňa 18. januára 
1988, Vyhlášku MK SSR, ktorou sa vyhlasuje 
Chránená krajinná oblasť Kysuce. č. 68/1984 
Zb., Smernicu Rady Európskych spoločenstiev 
Natura 2000 č. 79/409/EHS a č. 92/43/EHS 
a Európsky dohovor o krajine.

Niektoré pravidlá sa môžu odlišovať od sú-
časných legislatívnych predpisov a platných 
noriem. V takom prípade je cieľom manuálu 
iniciovať zmeny, ktorými by normy a legis-
latíva lepšie reagovali na aktuálne požiadav-
ky, regionálne odlišnosti, kvalitu verejných 
priestranstiev, kultúrnej krajiny a architektúry. 

Publikácia je zdrojom odborných poznatkov 
z oblasti tvorby krajiny, výstavby a architek-
túry, určená širokému spektru čitateľov. Snaží 
sa byť protiváhou ku komerčne ponúkaným 
letákom a reklame, ktoré chcú expandovať 
svoje produkty všade, bez rozdielu regionál-
nych odlišností, čo viedlo k úpadku stavebnej 
kultúry na Slovensku a zníženiu jedinečnej 
hodnoty miestnej krajiny a architektúry. 

PRE ODBORNÍKOV 
A POLITIKOV 
Prenos kompetencií štátu z bývalých okresov 
na obce priniesol mnohé problémy súvisiace 
s rozvojom sídel. Časté sú zmeny územných 
plánov, vznikajú veľké developerské i menšie 
projekty v exponovaných polohách, ktorých 
negatívny dopad na krajinu je zjavný. Dochá-
dza k narušeniu krajinného obrazu, siluety 
dediny a významných pohľadov. Často víťazí 
tlak a individuálne záujmy investorov.

Formovanie vidieka obmedzené na funkčné 
zónovanie územným plánom a všeobecné 
uplatňovanie stavebného zákona a noriem 
nezaručuje kvalitný rozvoj vidieckych oblastí.

Práve lokálne architektonické 
a urbanistické regulácie 
v podobe oblastnej „komisie 
stavebnej kultúry” a „obecných 

stavebných vyhlášok” 
začlenených do povoľovania 
stavieb, známe zo zahraničia, 
by mohli viesť k zachovaniu 
a rozvíjaniu tradičného obrazu 
vidieka, kultúrneho bohatstva, 
lokálnej identity regiónov a ku 
kvalitnému rozvoju. 

Pri dobrom nastavení a metodike s prvkami 
osvety, môžu architektonické a urbanistické 
regulácie podporiť vznik modernej architektú-
ry a podporovať nové spoločenské ciele, akým 
je v súčasnosti najmä udržateľný rozvoj. 

Pôvodná architektúra, zástavba a vidiecke 
priestranstvá majú veľkú variabilitu a ponúkajú 
množstvo inšpirácií aj pre súdobú modernú 
architektúru a urbanistickú tvorbu. Dochované 
hodnoty zohrávajú v rozvoji vidieka významnú 
úlohu. 

Dôležité je, aby ich odborná i laická 
verejnosť vedela identifikovať, vedela na ne 
nadviazať a ďalej ich rozvíjať.

VIDIECKA  
KRAJINA  
A ARCHITEKTÚRA
Pôvodná architektúra vznikla v každej krajine 
ako originál. Naprieč Európou reaguje na klima-
tické, topografické a materiálové charakteristiky 
krajiny ako i na spoločensko-kultúrne zvyklosti 
obyvateľov. Architektúra vidieckeho domu sa 
vyvíjala oddelene od mestskej slohovej archi-
tektúry, bola formovaná odvekými ľudskými 
skúsenosťami, overená rokmi priamo v teréne. 
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Krajina, ľudia a ich stavebné počiny sa navzájom 
ovplyvňovali a tvorili harmonický celok. Ľudové 
staviteľstvo je preto vždy maximálne kontextuálne 
a právom ho možno pokladať za najlepšiu učebni-
cu toho, ako stavať v danej oblasti. 

Zeleň v spojení s architektúrou neodmysliteľne 
dotvára krajinu, ktorá je súčasťou národnej iden-
tity. Tradičná krajina predstavovala ekonomické, 
ale i spirituálne a funkčné hodnoty. Tradičný vzťah 
k pôde a krajine s ohľadom na večnosť (budúcnosť), 
je zárukou šetrného, udržateľného hospodárenia. 

PRERUŠENÁ 
TRADÍCIA
V minulosti nebolo cieľom stavať nové domy 
inak, ale stavať ich lepšie a neustále tak vylepšovať 
prototyp. Do tohto prirodzeného vývoja vstúpila 
totalitná ideológia, ktorá chcela premeniť spoloč-
nosť aj prostredníctvom architektúry. Nové tech-
nológie a uplatňované modernistické princípy na-
stavili vysoký obytný štandard. Stavebné tradície 
však boli odsunuté do sféry histórie a po celom 
Československu sa stavali napríklad univerzálne 
“brizolitové” domy alebo prefabrikované predajne 
potravín bez ohľadu na to, či išlo o mesto alebo 
vidiek a bez rozdielu regionálnych špecifík.

Po roku 1989 sa návrat k pôvodným hodnotám 
nerealizoval. Zmysel tradičnej architektúry zostal 
zabudnutý a stavebnú kultúru ovládla eufória pre 
cudzie vzory. Na dedinách vyrástli katalógové 
rakúske vilky s balkónmi, kanadské zruby i bunga-
lovy z tropických oblastí. Lipy a jablone nahradili 
zakrpatené kultivary a tuje. Relativizácia estetiky 
slovami, že každému sa páči niečo iné, často obha-
juje nevkus, nekvalitnú prácu a omyly. Súčasná slo-
venská architektúra si získava dôveru len postupne, 
tradičná krajina a architektúra nenávratne mizne 
a na obdiv je vystavovaný ľúbivý gýč a balast. 

do 1950

do 1989
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AKO ĎALEJ?
Cieľom nie je vrátiť sa späť 
do určitej doby a nostalgicky 
kopírovať historické predobrazy. 
Pokračovanie v stavebnej tradícii 
znamená pochopenie podstaty 
a konfrontáciu s momentálnou 
úrovňou znalostí. Nová 
architektúra na vidieku by mala 
vychádzať z lokálnych tradícií 
a súvislostí, miestnej etiky 
a farebnosti a rovnako vždy 
reagovať na potreby klienta, 
súdobé požiadavky a poznatky 
doby podľa hesla: „Mysli globálne, 
konaj lokálne”.

Aby sme sa posunuli ďalej, musíme sa zmieriť 
so svojou minulosťou. Len tak dokážeme čer-
pať z tradícií a dotvárať prostredie – v ktorom 
žijeme, aby bolo v harmonickom celku, staré 
a nové zároveň. Takým spôsobom vytvoríme 
krásne, kvalitné, harmonické, zdravé a bez-
pečné či udržateľné životné prostredie atrak-
tívne pre nás, návštevníkov z cudziny i ďalšie 
generácie. 

STAROSTLIVOSŤ  
O BOHATSTVO EURÓPY
Rozmanitosť vidieckej krajiny 
a architektúry je nesmiernym 
bohatstvom Európy. 

V menej rozvinutých oblastiach majú obyva-
telia tradičné hodnoty a zásady stále pevne za-
korenené vo svojej „DNA”. Iné krajiny vyvinuli 
enormné úsilie na podporu lokálnej identity 
vlastného životného prostredia. Niektoré by 
mohli byť vzorom aj pre Slovensko.

Vo Švajčiarsku sú regionálne platné stavebné 
zákony, ktoré sa neobmedzujú len na tradičné 
rozostupy medzi stavbami, správne proporcie 
alebo tvar domu. Napríklad v malom mesteč-
ku Vals vyžadujú strešnú krytinu z miestneho 
kameňa. To má nielen estetické, ale aj ekono-
mické, environmentálne a sociálne dôvody. Pe-
niaze neodchádzajú do nadnárodných firiem, 
ale zostávajú v regióne, materiál nie je nutné 
prepravovať na veľké vzdialenosti často neeko-
logickou dopravou a obyvatelia majú dôstojné 
zamestnanie.

V Holandsku estetické komisie vyžadujú 
modernú architektúru, ktorá je v súlade so sta-
vebnými tradíciami. Každý projekt je posudzo-
vaný individuálne radou odborníkov, archi-
tektov, urbanistov a pamiatkárov, ktorí zvažujú 
individuálne záujmy stavebníka voči spoločné-
mu záujmu o atraktívne prostredie. Nové štvrte 
majú často predpísané len minimum kritérií, 
pretože hľadajú architektúru, ktorá Holandsko 
ešte len preslávi. Tradičné dediny sú chránené 
až pamiatkársky prísne a povolené sú naprí-
klad len ručne vyrezávané detaily z kvalitného 
dreva. V dedine Durgerdam pri Amsterdame 
okrem iného požadujú zachovať orientáciu 
hlavnej obytnej miestnosti do ulice. Ulica tak 

nie je len dopravnou stokou, ale prirodzeným 
rozšírením obývačky, kde sa ľudia stretávajú 
a deti hrajú. Vytvára priestor, ktorý je bezpeč-
ný a v ktorom perfektne funguje prirodzená 
sociálna kontrola. 

V Nórsku a Švédsku môžu často na fasádu ro-
dinného domu použiť len farby z danej lokál-
nej farebnej palety. Pravidlo obmedzuje výber 
so zámerom zachovať jedinečnosť miestnej 
krajiny, ponecháva však istú slobodu voľby, 
čo je pre akceptovanie regulácií vždy dôležité. 
Zároveň výber farby na fasádu nepredstavuje 
pre investorov žiadnu finančnú záťaž.

V Bretónsku obecné vyhlášky predpisujú tvar 
strechy a druh materiálu na všetky vonkajšie 
povrchy domu, ako aj vhodné rastliny pre vý-
sadbu. „Najprv sme to pokladali za zásah do in-
vencie architekta. Dnes sa môj názor zmenil. Aj 
napriek istým obmedzeniam je totiž stále možné 
vytvoriť kvalitnú architektúru.” (architektka Lea 
Le Gall, Plougastel Douglas) 

Regulácie známe na Západe 
nezabraňujú vzniku novej 
architektúry a pokroku, 
ale vzniku architektúry 
s cudzokrajnými znakmi 
a prispievajú tak k zachovaniu 
regionálnej identity. Aj vďaka 
tomu môžeme na cestách po 
Európe zažiť čaro originálnej 
krásy tradičného vidieka. 
Regionálne rozdiely podporujú 
turizmus, z ktorého následne 
plynie i zisk pre miestnu 
komunitu.
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ZÁLEŽÍ NA OKOLÍ
Nielen nádherná prírodná scenéria, ale aj 
človekom utvárané prostredie: vlastný dom, 
dedina či mesto je to, čo má vplyv na pôvab 
krajiny. Architektúra je umenie, ktoré nie je 
možné vypnúť, zavrieť či obísť, neustále na nás 
pôsobí a vytvára to, čo pokladáme za svoj do-
mov. Preto je architektúra a výstavba všeobec-
ne vecou verejnou.

Stavba rodinného domu je pre väčšinu ľudí 
najväčšou investíciou v živote. Dôležitú úlohu 
v rozhodovaní kde investovať, zohráva atrak-
tívnosť prostredia. 

„Každý realitný maklér vie, že na hodnote 
domu sú najdôležitejšie tri veci: lokalita, lokalita 
a lokalita. Cena nehnuteľností, pri ktorých bola 
postavená atómová elektráreň, rapídne klesla.“ 
(Jiří Löw) 

Záruka, že si prostredie zachová svoje hodno-
ty, na Slovensku chýba. Určitou oporou chce 
byť tento manuál. Je protiváhou ku komerčnej 
výstavbe zameranej na rýchle emócie a rýchlu 
obratovosť. Ponúka návod, ako stavať s ohľa-
dom na našu krajinu, miestne tradície a trva-
lejšie hodnoty. 

Príklady predstavené 
v tomto manuáli, 
nápady a riešenia 
priamo z tradičnej 
krajiny a architektúry 
pod Rozsutcom možno 
inšpirujú práve vás.
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Príklad modernej architektúry vo vidieckom pro-
stredí. Rodinná usadlosť v Oravskej Jasenici, autor 
stavby: A.LT architekti. V roku 2013 získala stavba 
Cenu Dušana Jurkoviča. (foto: Tomáš Rasl)

Vyhliadka na Straníku, autor stavby: 2021 architekti. 
Stavba získala ocenenie CE.ZA.AR 2016.  
(foto: Jana Makroczyová)
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Severoholandská dedina Durgerdam. 

Dva moderné rodinné domy v holandskom 
Nieuwendame s tradičnou čiernou fasádou z dreva. 
Autor stavby: PS Architecten. (foto: Milan Šuška)

Prístavba penziónu “Brizerhaus” v Ramzau in  
Zillertal, Rakúsko. Autor stavby: Martin Feiersinger.  
Novostavba preberá tradičné proporcie tirolské-
ho domu, na fasádu bolo znovu použité drevo zo 
starej stodoly, posuvné okenice fasádu menia podľa 
obsadenosti izieb. Tradičné materiály, rešpekt k de-
dine, kvalitný detail a hravosť robia z tejto stavby 
kvalitný príklad modernej regionálnej architektúry.  
(foto: Werner Feiersinger)
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Obec Vals, kantón Graubünden, Švajčiarsko.  
Nové aj tradičné stavby používajú lokálnu  
bridlicovú krytinu. 

Kúpele vo Vals od architekta Petra Zumthora, dr-
žiteľa najprestížnejšieho ocenenia za architektúru, 
Pritzkerovej ceny, poskytujú aj iné, než len vizuálne 
zážitky z modernej architektúry. (foto: Jan Chlápek)

Hotel Alpina vo Vals, ktorý vyčnieva kvalitným 
detailom. Autor stavby: Gion A. Caminada. 

Hotel Château Gbeľany, autor stavby:  
Ing. arch. Viktor Šabík, spolupráca:  
Ing. arch. Marian Haberland, Ing. Katarína Fialová.
Rekonštrukcia získala ocenenie Stavba roku 2015.
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13.–15. STOROČIE
Mnohé dediny v Žilinskej kotline majú stre-
doveký základ alebo boli založené podľa tzv. 
zvykového práva (historicky tiež nemeckého 
alebo žilinského práva). Lokátor (predchodca 
dnešného urbanistu a starostu v jednom) vy-
bral vhodné miesto na usadenie, získal povole-
nie od majiteľa pôdy na vybudovanie príbytkov 
a prípravu pôdy na hospodárenie. 

Najstaršie sídla, akými sú Varín, Teplička nad 
Váhom, Strečno, Krasňany, Gbeľany, Nede-
dza a ďalšie, sú veľmi kompaktné. Vytvárajú 
jasné verejné priestranstvá, vidiecke námestia, 
ulice alebo hranu nábrežia. Obytné domy boli 
stavané hrebeňom strechy kolmo k verejnému 
priestranstvu, uličná čiara rešpektovala líniu 
cesty. Dvor uzatváralo humno a za ním nasle-
dovala voľná krajina, záhrada so sadom, polia, 
lúky a les. Jednotlivé domy sú si veľmi podob-
né, tvoria súrodý základ dediny, pravidelnú 
štruktúru, z ktorej vyniká len pár jedinečností 
– kostol, zámok, krčma, neskôr obecný úrad 
alebo škola. V okolí sídla bolo obhospodárova-
né územie “plužina” (zjednodušene odpovedá 
dnešnému katastrálnemu územiu), v ktorom 
najvzdialenejšie polia boli od sídla vzdiale-
né 1–2 km. Preto sú jednotlivé obce od seba 
vzdialené 2–4 km.

Nábrežný a potočný typ dediny.
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Domy vymedzujú jasne  
definované verejné  
priestranstvo.

V tejto časti sú jednotlivé domy 
stavané za sebou, čím vznikli 
unikátne “rodinné” uličky 
s kľudným poloverejným  
charakterom. 

Významné postavenie 
v rámci dediny majú 
kostol a kaštieľ.
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15.–17. STOROČIE
Doosídľovanie v horských dolinách prinieslo 
nový typ sídel. Prebiehalo na základe valašské-
ho práva. Valašskí pastieri so svojimi stádami 
horského dobytka (kozy a ovce) využívali 
a spásali horské lúky, kde si zakladali sezónne 
obydlia. Na zimu sa vracali do dedín v údolí. 
S prechodom na poľnohospodársku činnosť 
vytvárali nové sídla systémom dedičných zá-
rubkov, pásov pôdy širokých 40–80 m, vyme-
raných kolmo k ceste a potoku. Vo svahovitom 
teréne boli pruhy členené kolmo na medze 
a políčka. Charakteristické boli voľne rozlo-
žené skupiny domov, v dolinách tvorili tzv. 
reťazové dediny s riedkou zástavbou a väčšími 
medzerami medzi jednotlivými usadlosťa-
mi. Takto vznikli obce Terchová a Zázrivá. 
Doosídľovanie existujúcich dedín ovplyvnilo 
pôdorysnú štruktúru obcí Belá, Dolná Tižina 
a Lysica.

17.–18. STOROČIE
Zvlášť zaujímavé sú zhlukovité osady v ho-
rách. Laznícke a kopaničiarske osídľovanie 
prebiehalo v ešte odľahlejších oblastiach 
a ukončilo proces osídľovania u nás. Nové 
osady vznikali najskôr v údoliach na základe 
valašského práva. S nárastom populácie boli 
obyvatelia donútení postúpiť ďalej do vrchov, 
kde zakladali roztrúsené samoty, lazy, osa-
dy a usadlosti. Výstavba domov sa neriadila 
písanými pravidlami. V dramatickom teréne 
domy vytvárali jedinečné kompozície s vlast-
ným systémom rozvoja. Tieto dediny centrálne 
verejné priestranstvo nemali alebo vzniklo až 
neskôr, najčastejšie pri kostole. Príkladom sú 
Lutiše, týmto procesom však boli doosídľované 
aj obce Zázrivá, Terchová, Belá, Dolná Tižina 
a Lysica. 

OSADY
Vznikli organicky, ale riadili sa istými zásada-
mi. Domy vždy rešpektujú terén, sú oriento-
vané kolmo alebo rovnobežne s vrstevnicami, 
reagujú na svetové strany, výhľady, vedenie 
cesty; z miestnej topografie dokázali vyťažiť 
maximum.

Nové stavby nemajú meniť, ale 
dotvárať kompozíciu sídla. Pred 
stavbou nového domu je nutné 
zžiť sa s miestom a odhaliť 
stavebné princípy výstavby, 
ktorými sa sídlo riadi.

Centrum Terchovej. Súčasná podoba je výsledkom 
prestavby po požiari v roku 1945, so špecifickým 
typom domu a rozmiestnením stodôl v záhrade.
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Citlivé narušenie 
systému môže 
pôsobiť malebne 
a obohatiť 
kompozíciu sídla.

3.
... až po vyčerpaní 
potenciálu existujúcich 
stavieb hľadať miesta pre 
novostavby tak, aby pokra-
čovali v jasnom 
systéme a rozvíjali 
pôvodnú štruktúru.

1.
Najprv opravovať 
pôvodné domy...

2.
...potom prestavovať 
nevyužívané objekty...

vrstevnica

vr
ste

vn
ica

Osady vytvárajú v krajine 
rozmanité kompozície 
a pestré verejné priestran-
stvá. Každá je jedinečná 
a mnohé si zachovávajú 
,,genius loci” – ducha 
miesta s pitoresknými 
zákutiami, dramatickými 
priehľadmi a príjemnou 
atmosférou.
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Kopaničiarske osídlenie  
so zárubkami v nepravidelnom tvare.
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20. STOROČIE
Ďalší rozvoj prebiehal v rámci katastra už exis-
tujúcich sídel. Najmä od 70. rokov 20. storočia, 
kedy bola podporovaná individuálna bytová 
výstavba, vznikali vilové štvrte v náväznosti na 
pôvodnú zástavbu. Reagovali na nové plošne 
stanovené stavebné predpisy, hygienické, tech-
nické a ďalšie požiadavky. Architektúra domu 
čerpala z moderny 20. rokov a predstavovala 
prímestskú vilu. Napriek technologickým 
nedostatkom a narušeniu vidieckych štruktúr 
sa jednalo o pokrokovú modernú architektúru, 
ktorá bola po zmene režimu zbytočne znevažo-
vaná. Je však súčasťou identity vidieka v Česku 
a na Slovensku. Štvrte sú pravouhlé, domy 
majú väčšie rozostupy, často rovnú strechu 
a jednotnú brizolitovú omietku. Ulice sú široké 
a priame. Okrem rodinnej výstavby vzniklo 
mnoho verejných stavieb, úradov, škôl, zdra-
votných stredísk, poľnohospodárskych areálov 
i viacpodlažných bytových domov.

SÚČASNOSŤ
Niektoré ekonomické princípy z predošlej éry 
pretrvali napriek širokej diskusii o negatívnych 
sociálnych aspektoch tejto výstavby. Na vidie-
ku sú naďalej realizované stavby veľkej mier-
ky, viacpodlažné bytovky a rozsiahle areály. 
Pôdorysné štruktúry nových štvrtí sú podob-
né, architektúra však nemá žiadne spoločné 
vizuálne charakteristiky.

SUBURBIUM 
A RÝCHLY ROZVOJ
Od 90. rokov 20. storočia je rozvoj na vidieku 
živelný. Vznikajú suburbiá – obytné štvrte bez 
vzťahu k dedine či okolitej krajine. Najmä ko-
bercová nízkopodlažná zástavba na ekologicky 
potencionálnych plochách, bytostne závislá na 
individuálnej motorovej doprave, spôsobuje 
problémy v mestách a na vidieku. Rýchly ná-
rast obyvateľstva prináša anonymitu. Územie 
je štandardizovane rozparcelované, nevzniká 
kvalitné pobytové verejné priestranstvo, len 
prístupové cesty, aby bola výťažnosť územia 
čo najvyššia. Uniformita a šablonovitosť nemá 
ďaleko k panelovým sídliskám, aj preto sa 
obytným satelitom hovorí paneláky na ležato. 
O čo horšie, ležia ešte ďalej od mesta, ďalej 
od práce, školy či možnosti nakupovania. Je 
v nich riedka zástavba, len okolo 20 obyvateľov 
na hektár. 

“Aby mohli v území vznikať predajne alebo 
efektívne fungovať verejná doprava, mala by 
hustota v sídle dosahovať 50–100 obyv./ha)” 
(Pavel Hnilička)

Špecifickým typom sú tzv. “gated community” 
– oplotené, uzavreté štvrte s jedným vjazdom, 
obývané jednou spoločenskou vrstvou. Pri-
spievajú k zviditeľňovaniu sociálnych rozdielov 
a k zhoršovaniu priestupnosti krajiny.

MŔTVE DEDINY
Masový turizmus vytvára tlak na vznik turis-
tických rezortov. Odľahlé osady sa menia na 
chalupárske a chatárske. Mnohé drevenice 
vďačia za citlivú opravu práve cudzincom. 
Turistický ruch má potenciál pre záchranu 
tradičnej architektúry. Tieto sídla a štvrte však 
zostávajú mimo sezónu opustené, s čím súvisí 
zvýšená kriminalita. Rozvoj a vznik nových 
štvrtí je často v konflikte aj s ochranou naj-
cennejších území voľnej krajiny v národnom 
parku. Namiesto monofunkčných štvrtí je 
vhodné rekreačné objekty začleniť do trvale 
obývaných oblastí, ktoré zabezpečia celoročnú 
kontrolu a bezpečnosť v území. Väčší rozvoj 
odľahlých osád by mal byť potlačený a nové 
stavby povolené len na trvalé bývanie a hospo-
dárenie v priľahlej krajine.

Nie autá, ale rodinné domy postavené v suburbiu 
dennodenne bombardujú mestá. 
(Inšpirované kresbou Leona Kriera)
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„Zelené sídlo“ zaberá množstvo voľnej 
krajiny. Z kompaktného sídla je do 
krajiny vždy blízko. 

ZAHUSŤOVANIE  
A POMALÝ ROZVOJ
Opakom k suburbánnemu rozvoju je hľada-
nie miest pre výstavbu v existujúcej zástavbe. 
Jej pozitívne zahusťovanie je možné docie-
liť povoľovaním stavieb na už zastavaných 
územiach a stavaním na hranici pozemkov. 
Takýto prístup bol používaný už za vlády Má-
rie Terézie. “V roku 1767 vyšlo nariadenie pre 
celú Habsburgskú monarchiu, ktoré zakazovalo 
stavať mimo intravilán obcí, čo spôsobilo, že sa 
zvyšovala hustota dvorov.” (Jiří Langer) Vý-
sledkom zahusťovania sú i kompaktné dediny 
v Žilinskej kotline. 

Záujmy zvyšovania hustoty osídlenia môžu 
byť rôzne; stavba výmenku (menšieho domu 
pre rodičov výmenou za pôvodný dom, seniori 
tak zostávajú v komunite), delenie dedičstva, 
predaj pozemku či stavba objektu za účelom 
prenájmu a podobne. Dôležité je, že tieto sú- 
kromné záujmy jednotlivcov idú ruka v ruke 
so záujmami celého spoločenstva. Vyššia 
hustota osídlenia umožní vznik zastávky, 
obchodu alebo ordinácie. Výhodami sú vzťah 
k existujúcej urbanistickej štruktúre, pomalý 
nárast obyvateľstva, zachovanie pevnej komu-
nity, šetrenie pôdy, energií, blízkosť, spolužitie 
rôznych generácií a sociálnych vrstiev, verejné 
služby a život na ulici. 

Zahusťovanie je stále prirodzené 
na tradičnom vidieku, domy sú 
opravované, stodoly prestavované 
za účelom bývania alebo sú 
stavané nové domy na miestach 
po zaniknutých stavbách. 
Krajina je tak chránená pred 
rozširovaním zástavby do okolia, 
potenciál historických jadier 
obcí je plne využitý, zachovaná 
je pôvodná pôdorysná štruktúra, 
rozmanité zákutia a jedinečná 
atmosféra vidieka.
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Miešanie starého a nového osídlenia.

PRIESTUPNOSŤ 
ÚZEMIA
Na vidieku zvyčajne nenájdeme slepé uli-
ce, každá cesta nadväzuje na ďalšiu alebo 
pokračuje do krajiny. V starých dedinách 
je vhodné zachovať úzke pešie skratky ako 
špecifické semiprivátne priestory. Nové ulice, 
cesty a chodníky musia nadväzovať na okolitú 
štruktúru. V krajine na lazoch a kopaniciach 
nie je vhodné oplocovať celé pozemky podľa 
vlastníctva a zachovať tak voľnú krajinu.

Príklad obnovy dediny z Nemecka.
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DOPRAVA  
A UDRŽATEĽNÉ 
OSÍDLENIE
Za 20 min. v centre peši (max. vzdialenosť  
2 km), na bicykli (max. 5 km) alebo verejnou 
dopravou (max. 10–15 km). Nová výstavba na 
okraji miest a v priľahlých obciach je viazaná 
na príležitosti, ktoré ponúka mesto (práca, ná-
kup, škola, kultúra), preto uvažovanie o meste 
nekončí jeho administratívnymi hranicami, 
nutné je zaoberať sa celým regiónom a zabrániť 
vzniku suburbií, dostupných len autom. Nová 
výstavba musí byť podmienená efektívnou 
dostupnosťou centra osídlenia.
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Rozdiel medzi suburbiom  
a tradičnou dedinou  
je jej vzťah k okolitej krajine.

WWW.PODROZSUT.COM

http://www.podrozsut.com


28

Modernistická výstavba zo 70. a 80. rokov  
20. storočia vytvára kompaktný celok.

Suburbánna výstavba – sídelná kaša – „každý pes 
iná ves“. Súčasný developerský rozvoj v katastri 
malých obcí.
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Príklady tradičnej štruktúry dediny. 
(Dolná Tižina, Terchová).
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KRAJINA
Krajinu nemožno považovať výlučne len za 
dielo prírody. Je tiež výsledkom spolupôso-
benia a činnosti človeka. Ten je s ňou spojený 
materiálne, duchovne i kultúrne. Práve cit 
a prirodzená úcta k nej sa pomaly vytrá-
ca a s ňou aj autenticita prostredia. Krajinu 
nevedomky vymieňame bez toho, aby sme si 
uvedomili vzácnosť a jedinečnosť jej prvkov. 
Práve kombinácia malofatranských brál, lesov, 
lúk a pasienkov, zvyškov medzí a terasovitých 
políčok, strmých horských strání, ale aj krížov 
a kaplniek, mohutných líp, sídel či úzkych 
predzáhradok robí krajinu pod Rozsutcom ne-
opakovateľnou a ľahko odlíšiteľnou od iných. 

Navrhované opatrenia popísané pri jednot-
livých problémoch krajiny vychádzajú z re-
gionálneho územného systému ekologickej 
stability.

ZÁNIK TRADIČNÉHO 
HOSPODÁRENIA
Zmena spôsobu života, vlastníckych vzťahov, 
nové typy zamestnaní, ekonomika či byrokra-
tická náročnosť majú za následok upadajúci 
záujem o tradičné hospodárenie, ktorému od-
borníci pripisujú výrazný vplyv na ekologickú 
stabilitu a biodiverzitu krajiny. Pestrá krajina je 
hodnotná, priťahuje vzácne a ohrozené druhy 
rastlín a živočíchov. Tie sú viazané na pod-
mienky a byliny, ktoré sa s absenciou tradičné-
ho hospodárenia menia či miznú.

TRÁVNATÉ PORASTY
Trávnaté porasty sú dôležitým protieróznym 
krajinným prvkom. Na svahoch spomaľujú 
povrchový odtok a zlepšujú infiltráciu vody 
do pôdy. Tieto funkcie sú schopné vykonávať 
len za predpokladu ich správneho obhospodá-
rovania. Najčastejšie využívanými spôsobmi 
sú kosenie a pasenie hospodárskych zvierat. 
V súčasnosti je najväčším ohrozením pre tráv-
ne porasty práve ich zarastanie a nedostatočné 
obhospodarovanie.

Hnedáčikovi chrastavcovému, na Slovensku už 
vyhynutému druhu motýľa, na prežitie nepo-
stačuje len živná rastlina – čertkus lúčny, ako 
sa v minulosti predpokladalo. Pre svoj život 
potrebuje pestrú mozaiku biotopov, súvisia-
cich s tradičným obhospodárovaním krajiny: 
1– miesta s krátkou vegetáciou a narušeným 
drnom pre znášku vajíčok a život húseníc;  
2 – miesta plné kvetín slúžiace ako potrava pre 
dospelé jedince; 3 – miesta s vyššou vegetáciou 
na prenocovanie; 4 – záveterné miesta vhodné 
na párenie.
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KOSENIE
Pravidelne kosené lúky sú pestrofarebné, na 
metri štvorcovom je možné nájsť aj viac ako  
50 druhov tráv a bylín. Skúste sa prejsť po  
okolí a nájsť lúku s margarétami, zvončeka-
mi, ďatelinou, kukučkou, kozou bradou či 
klinčekom. Tieto lúky sa postupne vytrácajú 
v dôsledku hnojenia umelými hnojivami, ich 
nekosením a zarastaním alebo naopak veľ-
koplošným kosením. Práve takéto kosenie 
v priebehu jedného dňa, za účelom získania 
poľnohospodárskych dotácií, so sebou prináša 
výrazný pokles biodiverzity. Spolu s ponecha-
ním pokosenej biomasy na mieste, druhovo 
ochudobňuje lúky, pretože prehnojenie za-
príčiňuje vytlačenie pôvodných bylín na úkor 
konkurenčne zdatnejších tráv. Ak sa chceme 
naďalej prechádzať po farebnej a pestrej lúke 
plnej motýľov a iného hmyzu, inšpirovať sa 
môžeme opäť v minulosti. Pred kolektivizáciou 
každý gazda svoj malý pozemok kosil ručne 
a v inom čase. Celý proces trval omnoho dlhšie 
ako dnes a kým on pokosil celú lúku, tráva na 
susedovej už mohla byť vyrastená. Zvieratá sa 
tak mohli presúvať medzi jednotlivými plo-
chami a nemali problém nájsť vhodný zdroj 
potravy či úkryt. 

Jedným z riešení teda môže byť 
mozaikovité kosenie, pri ktorom 
vždy ponecháme aspoň 20% plochy 
nepokosenej. Tie sa medzi sebou 
musia obmieňať, aby nezarástli.

PASENIE
Pasenie bolo jedným z hlavných faktorov, ktoré 
v minulosti utvárali vzhľad našej krajiny. Je 
potrebné prinavracať tento typ manažmentu 
naspäť do územia. Pritom je nutné dbať na 
množstvo pasúcich sa zvierat na jednotku 
plochy a dodržiavať zásady šetrného košarova-
nia s minimálnou plochou 10 m/1 VDJ (veľká 
dobytčia jednotka). Košiar treba denne prekla-
dať, aby nedochádzalo k nadmernému po-
škodeniu trávneho krytu, erózií či eutrofizácii 
pôdy v dôsledku nadmerne zvýšeného obsahu 
živín. Pasenie by malo prebiehať pod dozorom 
pastiera, dôležité je odstraňovanie nedopaskov 
a vylúčenie košarovania z vlhkomilných a sla-
tinných trávnych porastov.

FRAGMENTÁCIA 
KRAJINY
Termín fragmentácia hovorí o rozdeľovaní, 
rozdrobovaní a zmenšovaní rozlohy prí-
rodných území. Expanzia miest do okolitej 
krajiny, rozširovanie cestnej siete, výrub lesov 
či v drobnej mierke aj oplotenie rodinných 
domov vytvára v krajine bariéry, ktoré ohrozu-
jú biologickú rozmanitosť zmenšovaním 
a izoláciou biotopov. Tieto zmeny zasahujú do 
životného cyklu druhov zvyknutých na určitý 
životný priestor a pravidelnú migráciu, ktorá 
je obmedzená vplyvom zníženia priechodnosti 
územia. Riešením môžu byť primerané kom-
penzačné opatrenia ako podchody pre menšie 
živočíchy alebo nadchody (ekodukty) pre veľké 
cicavce.
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ZASTAVOVANIE  
ORNEJ PÔDY
Poľnohospodárska pôda zaznamenáva na Slo-
vensku každým rokom úbytok, znehodnotenie 
a zvýšený výskyt erózie. Katastrofálne následky 
má najmä zastavovanie pôdy za účelom výstav-
by veľkých priemyselných areálov. Na váhach 
tak stojí rozvoj regiónu a zvýšenie zamestna-
nosti proti nezvratnému procesu ničenia naj-
kvalitnejších pôd v oblasti. Ak by mal investor 
záujem o pôdu vysokej bonity, ideálne by bolo, 
aby jeho zameranie súviselo aspoň so spraco-
vávaním poľnohospodárskych produktov, či 
potravinárskou produkciou z prvovýroby.

INTENZIFIKÁCIA  
POĽNO- 
HOSPODÁRSTVA
Intenzifikácia poľnohospodárstva najmä v čase 
kolektivizácie priniesla krajine nemalé prob-
lémy vychádzajúce z príliš intenzívnej pastvy, 
sceľovania malých políčok do veľkoplošných 
lánov, rozorávania medzí, likvidácie remízok, 
zhutňovania pôdy ťažkou mechanizáciou, plyt-
kej orby, hnojenia či odvodňovania. So zvýše-
nou produkciou sa neželane zvýšila aj erózia 
pôdy, vyplavovanie živín, začalo dochádzať 
k záplavám a úbytku vzácnej flóry a fauny. 

Riešením môže byť hlboká orba, zelené hnoje-
nie či vhodne zvolený osevný postup. Vhodné 
je tiež striedanie plodín alebo kombinácie, kto-
ré dokážu podporiť výnos, odolnosť a obohatiť 
pôdu o živiny a prospešné látky. Dobre spolu 
vychádzajú napríklad kukurica, fazuľa, tekvica; 
rajčiny si najlepšie rozumejú s bazalkou, ktorá 
zvýrazní ich chuť.  Uhorky je dobré pestovať 
neďaleko fazule, hrášku, cesnaku či kôpru. 
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Historická (1950) a súčasná (2010) ortofoto-
mapa znázorňujúca premenu jemnej krajinnej 
mozaiky vplyvom intenzifikácie poľnohospo-
dárstva najmä v čase kolektivizácie. Tá pri-
niesla krajine nemalé problémy vychádzajúce 
z príliš intenzívnej pastvy, sceľovania malých 
políčok do veľkoplošných lánov, rozorávania 
medzí, likvidácie remízok, zhutňovania pôdy 
ťažkou mechanizáciou, plytkej orby, hnojenia 
či odvodňovania. Úrodná orná pôda bola za 
účelom výstavby zastavaná.

Zemiaky je najvýhodnejšie pestovať v blízkosti 
s chrenom, baklažánom či fazuľou. Jahody 
sa vyplatí posadiť spolu s cesnakom, ktorý 
chráni pred sivou plesňou a navyše odpudzuje 
škodcov.

MEDZE  
A TERASOVITÉ POLIA
Strmé svahy vidieckej krajiny v minulosti člo-
vek pretváral na malé terasy a políčka, aby na 
nich mohol zadržať zem so živinami a vlahou 
a dopestovať tak poľnohospodárske plodiny 
aj vo vyšších oblastiach. V podhorskej krajine 
tvoria vynikajúce protierózne opatrenie. 

Niekedy bývali medze vysadené ovocnými 
stromami a krami, ktoré prinášali nielen plody, 
ale aj zvýšenú diverzitu vtáctva a iného hmyzu. 
Na oráčinách vznikali orbou po vrstevnici me-
dze, ktoré oddeľovali pozemky. Tieto jedinečné 
historické krajinné štruktúry postupne absen-
ciou hospodárenia zarastajú a bez vhodných 
manažmentových opatrení im hrozí úplný 
zánik. Ich pozostatky však ešte stále možno 
nájsť vo viacerých obciach nášho územia, a to 
v Terchovej, Zázrivej, Lutišiach či Lysici. 

OVOCNÉ SADY
Aj ovocné stromy patria do záhrady aj do 
krajiny! Netreba zabúdať, že predstavujú cenné 
dedičstvo. Nie tak dávno ešte slúžili na obživu 
našich predkov. Tí v ovocnom sade pestova-
li tradičné, zväčša lokálne odrody, ktoré sa 
vyznačovali odolnosťou voči škodcom a rôz-
norodosťou ich vlastností. Niektoré boli kyslé, 
iné zasa sladké, niektoré vhodnejšie na suše-
nie, z iných sa spracovávali kompóty, lekvár, 
štrúdle či pálenka. 
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LESNÉ 
HOSPODÁRSTVO
Lesy udržujú stabilitu mnohých prírodných 
procesov a poskytujú úžitok človeku. Sú jed-
ným z najväčších prírodných bohatstiev ľud-
stva. Na stav lesných ekosystémov malo v mi-
nulosti aj súčasnosti rozhodujúci vplyv lesné 
hospodárstvo. Jeho zásahy znižujú prirodzenú 
odolnosť lesa voči škodlivým faktorom ako sú 
hmyz, požiare, veterné kalamity, kyslé zrážky 
a pod. Znižovaním rozlohy lesného porastu 
ťažbou, výsadbou stromov nezodpovedajúcich 
vegetačnému stupňu a zmenou ich prírodného 
charakteru lesy degradujú a tým sa znižuje ich 
schopnosť vykonávať dôležité funkcie.

ŤAŽBA DREVA
Ťažba predstavuje jeden z najdrastickejších 
zásahov do lesného ekosystému. Spôsobu-
je znižovanie retenčnej schopnosti krajiny 
a má za následok odplavovanie pôdy eróznou 
činnosťou vody, pričom sa znižuje jej kvalita 
a vytvára sa tým horší základ pre rast lesov. 
Dochádza k vzniku hlbokých eróznych rýh, ku 
kontaminácii pôdy olejmi a ťažké mechanizmy 
navyše zhutňujú povrch. V súčasnosti nemož-
no hovoriť o trvalo udržateľnom obhospoda-
rovaní lesov, ktoré by malo byť pre spoločnosť 
prioritou.

Stav je možné zlepšiť napríklad prírode 
blízkym spôsobom obhospodarovania lesa, 
minimalizáciou podrastového a holorubného 
hospodárskeho spôsobu len na nevyhnutné 
a zákonom odôvodnené prípady. Vhodný je 
najmä výberkový spôsob hospodárenia, pri 
ktorom sa rovnomerne po celej ploche vyberú 
rubne zrelé jedince a ťažbou tak nevznik-
ne väčšia súvislá odkrytá plocha. Ťažbu je 

najvhodnejšie vykonávať v zimnom období, 
kedy je pôda zamrznutá, narozdiel od jarných 
a jesenných mesiacov, kedy sa na podmáčanej 
pôde ľahko tvoria koľaje a ryhy. Dôležitá je 
aj pravidelná kontrola a údržba lesných ciest 
využívaných rekreačne počas a po skonče-
ní ťažby. V neposlednom rade treba dbať na 
udržiavane vekovej a druhovej rôznorodosti 
lesa. Netreba zabúdať na to, že aj suché či staré 
stromy a mŕtve drevo sú v lese žiadúce pre 
rôzne organizmy.

SMREKOVÉ 
MONOKULTÚRY
Každý štvrtý strom v slovenskom lese je smrek. 
Táto dlhodobo najžiadanejšia drevina nachá-
dza optimálne podmienky pre svoj vývoj vo 
výške okolo 1500 m n. m. Jeho monokultúry sú 
nehľadiac na tento fakt umelo vysádzané v niž-
ších polohách, kde trpia vplyvom klimatických 
činiteľov a oslabené podliehajú napadnutiu 
podkôrnym hmyzom, drevokaznými hubami 
a inými škodcami. Trvale udržateľné obhospo-
darovanie lesov je možné len pri drevinovom 
zložení, ktoré najlepšie zodpovedá prírod-
ným podmienkam. V prípade nepôvodných 
smrekových lesov to znamená ich premenu 
na listnaté alebo zmiešané porasty. Pôvodný 
zmiešaný les bol na tomto území zložený z tzv. 
karpatskej zmesi, ktorú tvoril smrek, jedľa 
a buk. Prímes tvorili ďalšie dreviny ako javor, 
jaseň, hrab, breza, borovica a pod. 

RETENCIA VODY
Naša krajina má problém s retenciou – zadr-
žiavaním vody. Súčasný životný štýl je prepo-
jený so zmenami klímy. Výsledkom sú extrémy 
v podobe sucha alebo naopak záplav z prívalo-
vých dažďov, žltnúce a padajúce lístie stromov 
už v lete, suché trávniky či prázdne korytá 
tokov začínajú pripomínať subtropické oblasti. 
Do popredia sa tak čoraz častejšie dostávajú 
otázky a témy týkajúce sa vody a jej zadržania 
v záhradách, mestách a v celej krajine.

V ideálnom prípade by mala voda zo zrážok 
vsiaknuť tam, kde napršala. Faktom je, že na 
nepriepustných betónových povrchoch túto 
možnosť nemá a na vyrúbaných lesných sva-
hoch nestihne, nemá ju totiž čo zadržať. Valí 
sa v smere gravitácie na najbližšiu dedinu, kde 
starší spomínajú, že nikdy tak nebolo. 

Bývalé “živé” korytá tokov sú zbavené pôvod-
nej vegetácie a uväznené v betóne bez mož-
nosti meandrovania. Poznačené nevhodnými 
technickými úpravami sú často degradované 
na “stoku”, ktorej chýba členitosť a pôvodná 
pestrosť stanovišťa, čo zapríčiňuje výrazný 
pokles biodiverzity. Takýto tok stráca dôleži-
tú funkciu vsakovania vody a spomaľovania 
odtoku.

Vhodným opatrením v krajine 
je budovanie meandrov, tôňí 
a rybníkov; v sídle prieľahy 
s bezpečnostným prepadom do 
kanalizácie a podobne. 
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DÔLEŽITÁ  
ÚLOHA OBCÍ 
Samospráva môže predchádzať následkom 
povodní a sucha napríklad podporovaním 
alternatívnych riešení protipovodňovej ochra-
ny (zachytávanie vody v suchých poldroch, 
ponechanie pôvodnej brehovej vegetácie, jej 
dosadba, výstavba priepustnejších povrchov), 
aktívnou podporou projektov zameraných na 
revitalizáciu krajiny, zabránením vo výstavbe 
na územiach, ktoré sú potenciálne ohrozené 
povodňami, rešpektovaním inundačných (zá-
plavových) území tokov či začlenením ochrany 
pôvodného krajinného rázu do územného 
plánu obce. Okrem toho sa môže snažiť zvýšiť 
environmentálne povedomie občanov.

INVÁZNE RASTLINY
V dôsledku zanedbania starostlivosti o kul-
túrnu krajinu sa začali objavovať invázne, čiže 
u nás nepôvodné druhy rastlín, ktoré rýchle 
vytláčajú pôvodné druhy a výrazne znižujú 
rozmanitosť územia. Objavujú sa po výrube 
brehových porastov, na rumoviskách, sklád-
kach či železničných násypoch. Ministerstvo 
životného prostredia preto vydalo (a aktu- 
alizuje) zoznam takýchto rastlín a zároveň 
vlastníkom pozemkov ukladá povinnosť ich 
odstraňovať a zabrániť ich návratu (podľa 
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny).

Momentálne sa jedná o tieto konkrétne byliny: 
ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia), 
glejovka americká (Asclepias syriaca), 
pohánkovec (Fallopia sp.), 
boľševník obrovský (Heracleum mantegazzia-
num), 
netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera), 
zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis), 
zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea),

a o tieto drevinové druhy: 
pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), 
beztvarec krovitý (Amorpha fruticosa), 
kustovnica cudzia (Lycium barbarum), 
javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides).

Spôsobov ako ich odstrániť je viac, všetky sú 
behom na dlhú trať. Môžeme ich mechanicky 
vykopávať, odstraňovať kosením a mulčova-
ním, pomáha aj pasenie. Na jar pred vykvit-
nutím sa môžu rastliny zaorať a plocha osiať 
konkurenčne silnejšími druhmi (ozimná raž 
alebo jačmeň jarný, lucerna siata alebo mä-
tonoh trváci). Okrem mechanických metód 
zákon povoľuje použiť aj chemické spôsoby 
likvidácie. 

Zaujímavosťou je, že netýkavka žliazkatá ma 
jedlé kvety, semienka i celé struky. No pozor 
si treba dávať pri manipulácii s boľševníkom, 
jeho šťava dokáže spáliť pokožku. 

PODPORA MIESTNEJ 
EKONOMIKY
Najlepšou starostlivosťou o krajinu je podpora 
miestnej ekonomiky. Podpora lokálnej a regio-
nálnej výroby sa stáva trendom v celej vyspelej 
Európe. Na Slovensku podiel domácich potra-
vinárskych surovín a výrobkov v obchodných 
reťazcoch klesol pod 37 %. Väčšia podpora 
lokálnych výrobcov by sčasti diverzifikovala 
našu ekonomiku závislú od dopravného prie-
myslu a jednotlivé regióny by sa stali silnejšie 
a ekonomicky sebestačnejšie.

Prispieť k tomuto cieľu by mohlo napríklad 
vytvorenie zoznamu výrobcov a predajcov 
domácich výrobkov v regióne, ročný kalendár 
miestnych trhov, pomoc samosprávy, vytvá-
ranie prostredia pomáhajúceho producentom 
v rozvoji či zavedenie značenia regionálnych 
výrobkov.

Regionálna značka je protipólom globalizácie 
a uniformity a označovať môže tak hmotný 
produkt (prútený košík, oštiepok), službu 
(ubytovanie v drevenici), ako aj spojenie hmot-
ného produktu a nehmotnej služby. Lokálne 
môže podporiť zamestnanosť, zapájanie oby-
vateľov do diania v regióne a prináša syner-
gický efekt pre cestovný ruch, keďže zvyšuje 
záujem o región. V neposlednom rade pomáha 
zachovávať tradičné remeslá, postupy, recepty 
a históriu.

Šetrný turizmus je spôsob cestovania, ktorý 
má minimálny dopad na životné prostredie 
a podporuje miestnu komunitu, pre ktorú je 
zdrojom príjmov. Zahŕňa napríklad rodinné 
penzióny, agroturistiku, rôzne kultúrne podu-
jatia a podobne.
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Výpas hospodárskymi zvieratami  
je najlepšou formou krajinného  

manažmentu.

Čierne skládky sú v krajine jedným 
z najviditeľnejších negatívnych  
prejavov človeka. 

Invázny pohánkovec rýchlo vytláča pô-
vodné druhy a výrazne znižuje rozmani-
tosť krajiny.

Zvyšky cenných terasovitých polí – veľká 
časť z nich bola rozoraná, niektoré zostali 

zachované a obrábajú sa, iné zarastajú.
(Lutiše)
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Jednotvárna ponuka dokonalo vyzerajúcich plodov 
v obchodných reťazcoch nás oberá o rozmani-
tosť chutí a možností ich spracovania. Starajme 
sa o sady a vysádzajme ovocné stromy najlepšie 
pôvodných odrôd nášho kraja.
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Druhovo pestrá lúka. Mokraďová lúka.

Mozaikovité kosenie (londýnsky Hyde Park).

Na poliach i kosených lúkach vznikali hromady 
kamenia, ktoré ľudia pri práci vyhadzovali na jedno 
miesto. Takto vzniknuté kopy kameňov tiež druhot-
ne výborne poslúžili ako úkryt pre hady, jašterice 
a iné drobné živočíchy, ktoré sa gazdom odvďačili 
likvidáciou prípadných škodcov. 
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VEREJNÉ 
PRIESTRANSTVÁ
Kvalita verejných 
priestranstiev je základom 
kvality života, ktorý sa 
na uliciach a námestiach 
odohráva. 

Na kvalite verejných priestranstiev sa význam-
ne podieľa kvalita priľahlých objektov, využitie 
parteru (časti prízemia stavby, ktorá priamo 
nadväzuje na verejný priestor) a architektonic-
ký detail.

Rozmanité typy dedín v sebe skrývajú pestré 
verejné priestranstvá, staré vidiecke námestia, 
mäkké krivky ulice, presné línie moderných 
domov i developerské štvrte bez akýchkoľvek 
zásad. Priestory medzi domami dokážu vy-
tvoriť hrejivý pocit domova, miesto na ktorom 
majú ľudia k sebe prirodzene blízko, ale doká-
žu vytvoriť aj pocity anonymity a miesta bez 
názvu. Pri návrhu nových ulíc alebo rekon-
štrukciách je preto nutné uvažovať o tom, aké 
priestory chceme vytvoriť, ako budú podporo-
vať identitu miesta a aké hodnoty nový návrh 
prinesie. 

Problematika verejných stavieb je obsiahla. 
Prečo je vhodné osloviť architekta a získať 
kvalitný projekt, zistíte v kapitole 04 Verejné 
stavby.

Plochy so zeleňou sú vyznačené bodkovane.
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ÚDRŽBA
Údržba čohokoľvek postaveného tvorí pod-
statnú položku v rozpočte obcí. Či už sa jedná 
o čistenie chodníkov, odhŕňanie snehu v zime, 
údržbu zelene, opravy mobiliáru, vývoz odpa-
du alebo výmenu piesku na pieskoviskách. 

Pri návrhu verejných 
priestranstiev je nutné 
zvažovať rozsah úprav tak,  
aby boli efektívne a mali 
jednoduchú údržbu. 

Na historické stavby sa žiada použiť tradičný 
materiál i na úkor životnosti a častejších opráv, 
inak stratia svoju historickú hodnotu.

MATERIÁLY 
A POVRCHY
Kvalitný materiál podporuje celkovú atrak-
tivitu miesta. Vzhľadom k životnosti je na 
najvýznamnejších verejných priestranstvách 
vhodná kamenná dlažba. Nevhodné sú betó-
nové zámkové dlažby, ktoré pôsobia na verej-
nom priestranstve lacno. Z betónových dlažieb 
je vhodnejší jednoduchý hranatý tvar dlaždice. 
Vo vidieckom prostredí je tiež dobré použiť 
klasický asfaltový povrch a minimálne členenie 
na chodník a jazdné pruhy. 

Primárne by mali byť 
používané prírodné materiály 
z lokálnych zdrojov, ktoré 
podporujú miestnu špecifickosť 
a miestnu ekonomiku. 

Nie sú vhodné výrazné farebné, kontrastné 
a tvarové variácie, vidiecke prostredie je krásne 
vďaka svojej jednoduchosti a jednoznačnos-
ti. V parkoch a na menej frekventovaných 
miestach sa odporúča používať mäkké a vodo- 
priepustné povrchy. Spevnené plochy je vo 
všeobecnosti potrebné minimalizovať. Vyšlia-
pané skratky mimo chodník súvisia s chybným 
návrhom verejného priestranstva, v takom prí-
pade je dobré podporiť prirodzený pohyb ľudí.

Vidiecke námestia majú oproti mestu 
viac zelených plôch.
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SPOMAĽOVANIE 
DOPRAVY
Vyššia rýchlosť dopravy v obci predstavuje rizi-
ko pre jej obyvateľov a často obmedzuje každo-
denné aktivity na ulici (stretávanie sa, rozho-
vory, hry detí, oddychové aktivity). Všeobecne 
platí, že dopravné riešenie v obci musí poskyto-
vať bezpečie pre všetkých účastníkov dopravy. 
Preferovaná by mala byť pešia, cyklistická či 
verejná doprava a napokon individuálna moto-
rová doprava. Toto poradie vychádza z priesto-
rových nárokov, energetickej náročnosti, vplyvu 
na okolie, miery znečistenia prostredia. Prejazd 
automobilov musí byť umožnený, rozšírenie 
komunikácie by však nemalo obmedziť ďal-
šie aktivity vo verejnom priestore a pobytovú 
kvalitu priestranstiev. Vozovka v zastavanej časti 
obce by mala mať len minimálne parametre, 
čo zabezpečí kľudnejšiu prevádzku a poskytne 
väčší priestor pre chodcov alebo zeleň.

Možnosti technického riešenia: 
– retardéry a spomaľovacie prahy, 
– zúženie vozovky pri vjazde na námestie alebo 
do skľudnenej ulice, 
– kľukaté jazdné pruhy, napríklad striedavé 
parkovanie na jednej a druhej strane ulice, 
– zriaďovanie obytných ulíc a obytných zón 
s rýchlosťou do 30 km/h, 
– malé oblúky na rohoch križovatky.

Možnosti použitia mäkkých metód (súvisia so 
zmenou atmosféry verejných priestranstiev): 
– stromy na ulici; priame a široké priehľadné 
úseky je dobré členiť, aby podvedome prinú-
tili vodičov znížiť rýchlosť, stromy rozdeľujú 
priestor a vytvárajú tieň, ktorý mení charakter 
ulice, 
– zlúčený dopravný priestor, ktorý nesegreguje 
jednotlivé druhy dopravy ani smery vodorov-
ným značením, jednotlivé pruhy totiž dávajú 

SOCIÁLNA 
KONTROLA
Nepísanou zásadou v minulosti bolo 
orientovať najlepšiu izbu do ulice. Ve-
rejný priestor tak neplní len dopravnú 
funkciu, ale je súčasťou života, rozší-
rením “obývačky”, kde sa ľudia stretá-
vajú, deti hrajú, kde je bezpečne a kde 
perfektne funguje prirodzená sociálna 
kontrola. Rozsvietené nočné obloky 
ulici dodávajú teplo domova a pocit 
bezpečia. Dôležitým aspektom sociálnej kon-

troly je celodenná prítomnosť ľudí. 
Na dedinách sú zmiešané skupiny 
obyvateľov s rôznym denným reži-
mom, preto je vždy niekto prítomný. 
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pocit nadradenosti vo vlastnom pruhu, v zdie-
ľanom priestore sa musia jednotliví účastníci 
dopravy rešpektovať, čo prispieva k vyššej 
bezpečnosti, 
– jednoúrovňové riešenie bez zvýšených ob-
rubníkov; v málo frekventovaných uliciach na 
vidieku nie je nutné zriaďovať chodníky, 
– zmena povrchu vozovky – dláždený povrch 
alebo pruh na vjazde do skľudnenej zóny.

Tieto riešenia sú vhodné prakticky všade v za-
stavanom území obce, mimo hlavnú cestnú 
sieť. 

 

Kým prejazdnú automobilovú dopravu je vhodné 
situovať mimo obec, cyklodoprave je dobré umož-
niť prejazd najkratšou trasou skrz.

Malé oblúky na rohoch križovatky; pri odbočovaní 
musí motorista spomaliť, čo je bezpečnejšie pre 
peší pohyb a jazdu na bicykli.

Zákaz vjazdu je vhodné nahradiť za značku zákaz 
vjazdu motorovým vozidlám, ktorá umožňuje vjazd 
cyklistom. Pre cyklistickú dopravu sú bezpečnejšie 
ulice s rýchlosťou do 30 km/h.

CYKLISTICKÉ 
OPATRENIA
Okrem rekreačnej cyklistiky je cyklodoprava 
v prvom rade vhodná alternatíva k motorovej 
doprave. Kvalita a bezpečnosť cyklistickej siete 
zvyšuje jej podiel na celkovej preprave. Okrem 
rekreačných trás je nutné podporovať i každo-
dennú cyklistickú dopravu.

Oddelený cyklochodník je vhodný len mimo 
obec. V zastavanej časti obce je možné pou-
žívať združené pruhy v jednom dopravnom 
priestore. Len dopravne vyťažené, hlavné 
komunikácie je vhodné doplniť o samostatné 
vodorovné pruhy v rámci vozovky. Zmena 
dopravného značenia je často efektívnejším 
opatrením než nákladné prestavby uličného 
profilu. 

PARKOVANIE
Vhodné je podporovať kombinovanú dopravu, 
prepojenie individuálnej motorovej i nemo-
torovej s verejnou dopravou. Pre parkovanie 
bicyklov je vhodné poskytnúť službu krytých 
strážených parkovacích miest na prestupných 
miestach verejnej autobusovej a vlakovej 
doprave. Spevnené plochy pre parkovanie je 
vhodné navrhovať ako vodopriepustné po-
vrchy. Medzi parkovacím miestom a chodní-
kom je vhodné umiestňovať zvýšený obrubník 
alebo prah proti vjazdu na chodník.

Nutné parkovacie miesta je dobré združovať 
do menších skupín do 7 miest, kryté stromami 
a zeleňou, tak aby zaparkované autá neovládali 
priestor námestia alebo ulice. 
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DETSKÉ IHRISKÁ
Detské ihriská predlžujú pobyt detí aj dospe-
lých na verejných priestranstvách, prispievajú 
k stmeľovaniu komunity. Ich návrh by mal 
spolupracovať s celkovým konceptom verejné-
ho priestoru. Oplotenie je vhodné len v do-
pravne exponovaných situáciách. Na vymedze-
nie ihriska je lepšie použiť sedacie prvky alebo 
vegetáciu. Detské ihriská poskytujú zážitky 
z reálneho sveta vrátane prirodzeného rizika, 
ktoré vedie k poučeniu. Okrem certifikova-
ných výrobkov môžu byť súčasťou i umelecké 
prvky a sochy, odporúčané je používať lokálne 
prírodné materiály. 

DROBNÁ  
ARCHITEKTÚRA 
A MOBILIÁR 
Jednotlivé prvky, lampy, lavičky, odpadkové 
koše, informačné tabule, stĺpiky a skrine tech-
nickej infraštruktúry, zábradlia, prípadne auto-
busové zastávky je dobré farebne a materiálovo 
zjednotiť. Prvky je vhodné združovať, naprí-
klad informačný systém s verejným osvetlením 
ako i jednotlivé dopravné značky umiestniť na 
jeden stĺp. 

ZÁBRADLIA
Zábrany dopravného charakteru by mali byť 
vždy prívetivé k chodcom a primárne ich 
chrániť pred autami, nie naopak. Nemajú 
usmerňovať pohyb chodcov proti prirodzené-
mu a logickému pohybu v priestore. Umiest-
ňovaniu zábran je vhodné predchádzať lepšou 
organizáciou priestoru, rozšírením chodníkov, 
znížením rýchlosti, zúžením jazdných pruhov, 
podporou logických peších väzieb. 

Vodné toky je vhodné sprístupňovať, pričom 
ich bezpečnosť pre okoloidúcich riešiť naprí-
klad vegetáciou, svahovaním, sedacou lavicou 
a podobnými prostriedkami, nie zábradlím. 
Nevhodné sú protihlukové steny, ktoré vizuál-
ne veľmi znehodnocujú verejné priestranstvá. 

ZASTÁVKY
Zastávka by mala poskytovať úkryt pred 
nepriazňou počasia, vetrom, dažďom, slnkom 
a zároveň umožňovať dobrý výhľad na prichá-
dzajúci autobus. Nevhodné sú sklenené plochy, 
ktoré vyžadujú zvýšenú údržbu a predstavujú 
nebezpečenstvo pre vtáctvo. Vhodné je hľadať 
jednoduché riešenia, ktoré priestoru nedo-
minujú a nepútajú zbytočnú pozornosť. Sú 
drobnou architektúrou, s ktorou majú obyva-
telia častý kontakt, preto je potrebné, aby ich 
dizajn bol navrhnutý kvalitne. Zastávky sú 
tiež špecifickým miestom stretávania mládeže 
na vidieku. Výlepové plochy musia byť jasne 
definované a neznižovať kultúru cestovania. 
Odpadkové koše nie je vhodné umiestňovať 
priamo pod informačné panely. 

Pri návrhu by sa mala brať do úvahy zvýšená 
odolnosť mobiliáru, pretože môže byť prirodzene 
využitý ako súčasť detskej hry.
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LAVIČKA 
Lavička potrebuje vytvoriť 
dobrú mikroklímu, mať „krytý 
chrbát”, dobrý výhľad, prehľad 
o okoloidúcich a dejoch v okolí, 
kvalitný dizajn, v lete tieň 
stromu, na jeseň a na jar 
dostatok slnka.

Veľké množstvo lavičiek vytvára mimo sezó-
nu pocit opustenosti. Pre účel neformálneho 
sedenia je preto vhodné využívať prvky s inou 
funkciou: oporné múriky, schody a podobne. 

Pri umiestňovaní je dobré poznať zámer. 
Protiľahlé lavičky podporujú sociálnu interak-
ciu, solitérne poskytujú intimitu. Lavičky bez 
opierky sú vhodné na krátkodobé sedenie na 
frekventovaných miestach, operadlo a podrúč-
ky nabádajú k dlhšiemu zotrvaniu na verej-
ných priestranstvách. 

ODPADKOVÉ KOŠE 
Nádoby na odpad sa odporúča združovať 
a začleniť do verejného priestranstva tak, aby 
nedegradovali pohľadové kvality priestoru. 
Odpadkové nádoby je vhodné voliť s krytom 
tak, aby do nich nepršalo. 

DROBNÁ SAKRÁLNA 
ARCHITEKTÚRA
Kríže a kaplnky na vidieku sú špecifické svojím 
bezprostredným kontaktom s prírodou. Nie je 
preto vhodné výrazne upravovať ich okolie 
v podobe dláždenia, oporných múrov a oplo-
tenia. Odporúčané sú prírodné úpravy, mäkké 
povrchy, eventuálne umiestnenie lavičky 
s dobrým výhľadom. Zvykom je pri kaplnkách 
a krížoch vysadiť mohutné listnaté stromy, naj-
častejšie lipy. Drobné sakrálne objekty je nutné 
opravovať za použitia kvalitných prírodných 
materiálov a tradičnej farebnosti. 

VODNÉ PRVKY
Odporúča sa v maximálnej miere využívať 
a do verejných priestorov začleňovať prírodné 
vodné prvky, otvorené korytá potokov, udržo-
vať funkčné obecné pumpy, studne a prírodné 
pramene ako špecifikum slovenskej dediny. 
Fontány a ďalšie vodné atrakcie sú vhodné len 
výnimočne na zvlášť špecifické priestranstvá. 
Vodné plochy prispievajú k dobrej mikroklí-
me a atraktivite, nutné je ale vždy hľadať viac 
vidiecke než mestské riešenia a osloviť sochára 
alebo architekta.

Jedna dobre osadená lavička je lepšia než sto 
umiestnených zle.
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VIZUÁLNY SMOG 
Nekultivovaná forma reklamy svojím pôsobe-
ním negatívne ovplyvňuje vizuálne pôsobenie 
a pobytovú kvalitu verejných priestranstiev 
a krajiny. Billboardy a iná plošná reklama 
v okolí ciest odvádza pozornosť od riadenia, 
z bezpečnostných a estetických dôvodov ne-
patrí do krajiny a už vôbec nie do zastavaného 
územia, na ploty či fasády domov. Reklama 
nesmie prehlušovať orientačné rázcestníky, 
dopravný navigačný systém, označenie ulíc 
a podobne. 

NADZEMNÉ  
ELEKTRICKÉ VEDENIE
Elektrické vedenia často znižujú kvalitu 
verejných priestranstiev. Okrem vizuálneho 
pôsobenia znemožňujú v ochrannom pásme 
výsadbu zelene. Nadzemné elektrické vedenie 
v zastavanom území obce je vhodné pri rekon-
štrukciách verejných priestorov umiestňovať 
pod zem tak, aby neznemožňovalo výsadbu 
stromov. 

SVETELNÝ SMOG
Nočné osvetlenie predĺžilo pracovný deň, zvý-
šilo bezpečnosť nočných ulíc a poskytlo ľuďom 
takmer nekonečné možnosti trávenia večerov. 
Svet je osvetlený takmer 24 hodín denne. Tma 
sa tak pomaly stala fenoménom, ktorý treba 
chrániť. Obyvatelia miest nemajú šancu na 
nočnej oblohe uvidieť dobre známu galaxiu 
Mliečnu cestu a za krásami tmavej hviezdnej 
oblohy musia odísť ďaleko od civilizácie. 
Príčinou je tzv. svetelný smog alebo svetelné 
znečistenie, rozptyl svetla z umelého osvetlenia 
v nočnom prostredí. Jeho zdrojom sú pouličné 
lampy, nešetrné nasvietenie budov a pamiatok, 
svetelné reklamy, súkromné záhradné osvetle-
nie a podobne. 

Bezhviezdna obloha je charakteristický, ale 
nepodstatný problém. Medzi následky nadby-
točného svetla patrí zhoršená schopnosť noč-
nej orientácie zvierat, nočné spievanie vtákov, 
úhyn hmyzu a problémy s rozmnožovaním, čo 
sa prejavuje úbytkom potravy pre iné živočí-
chy; stromy reagujú neskorým opadávaním 
listov alebo deformáciami koruny. Problém 
s nočným osvetlením narušuje biorytmus 
u človeka a znižuje vylučovanie melanínu, 
dôležitého pre zdravie organizmu. 

Pri rekonštrukciách verejného 
osvetlenia je preto vhodné 
hľadať inteligentné technické 
a energeticky šetrné riešenia. 
Lampy majú osvetľovať ulicu,  
nie oblohu ani okná domov. 
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ŽIVÝ PARTER 
Predaj vysunutý pred výlohou, 
trhy a letné predzáhradky  
reštauračných zariadení významne 
prispievajú k oživeniu verejného 
priestoru. Ľudia a ich činnosť 
priťahujú ďalších ľudí, živý parter 
dodáva miestu príjemnú mierku 
a podporuje ďalšie aktivity  
na ulici. 

Stromy výrazne prispievajú k poby-
tovej kvalite verejných priestranstiev, 
zlepšujú mikroklímu, ulica získava 
členenie a príjemnú mierku.

Prieluka, chýbajúci dom v uličnej fronte, súvisí 
s problematikou suburbanizácie. Stavebný 
potenciál obce sa z centra sústreďuje na okraj, 
kde vznikajú rozsiahle oblasti s lacnými sta-
vebnými pozemkami, pričom v centre zostáva-
jú nedostavané ulice a námestia.
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VEGETÁCIA NA 
VEREJNÝCH 
PRIESTRANSTVÁCH
Stromy vo verejnom priestore výrazne prispie-
vajú k pobytovej kvalite priestranstiev a k zlep-
šeniu zdravého prostredia. Na rozdiel od miest 
je na vidieku príroda oveľa viac vtiahnutá do 
sídla. Od našich predkov sa môžeme učiť, aké 
druhy voliť a ako ich umiestňovať na verej-
ných priestranstvách, v krajine i záhradách 
vlastných domov. Typické sú mohutné solitéry 
a skupiny stromov. Len výnimočne sa u nás 
objavujú aleje. 

STROMY
Stromy na vidieku neplnili len okrasnú funkciu 
ako dnešné sprofanované tuje, ale často posky-
tovali človeku aj úžitok. Pre Karpaty sú typické 
mohutné lipy, ktoré v sebe nesú nielen slovan-
ský alebo národný význam, ale i funkčné dô-
vody. Chránili domy pred bleskom, ich liečivé 
kvety sú dôležitým zdrojom potravy pre včely, 
v ich tieni je vzduch v letných dňoch chladnej-
ší až o 4°C, prispievajú k zníženiu prašnosti, 
zvlhčujú vzduch a v neposlednom rade sú ich 
mohutné koruny vo vidieckej krajine krásne. 

Na výsadbu lipy je vhodný aspoň 15 m široký 
pozemok, od fasády domu je potrebný odstup 
minimálne 5 m, ideálne 7 m, od bodového 
základu alebo kríža 1,5 – 2 m. 

Na vidieku uprednostňujeme 
ovocné a veľké listnaté stromy 
namiesto rôznych guľovitých, 
previsnutých a iných foriem 
listnáčov a ihličnanov.

Odporúčaný sortiment pre vidiecke prostredie: 
jabloň (rod Malus), jarabina (rod Sorbus), lipa 
(rod Tilia), hloh (rod Crataegus), slivka (rod 
Prunus), hruška (rod Pyrus ), buk (rod Fagus ) 
a ďalšie.

Pre menšie verejné priestranstvá a predzáhrad-
ky odporúčame tieto dreviny, ktoré si zachová-
vajú pôvodný habitus, ale sú menšie vzrastom 
a ich plody sú zakrpatené: Sorbus aria „Magni-
fica“, Tilia cordata „Greenspire“, Malus „Red 
Sentinel“, Crataegus laevigata „Paul´s Scarlet“, 
Pyrus calleryana „Chantecleer“ a ďalšie. 

STAROSTLIVOSŤ 
O DREVINY
Starostlivosť o strom je komplexná záležitosť. 
Od správneho výberu druhu na správnom 
mieste až po odbornú starostlivosť vo forme 
rôznych rezov. Žiaľ, práve tie sú veľmi často na 
slovenskom vidieku vykonávané neodbornými 
zásahmi s katastrofálnym výsledkom. Neod-
borné a nesprávne prevedené rezy na stromoch 
na verejných priestranstvách nielenže nezvrat-
ne poškodzujú strom, ale paradoxne môžu 
opätovne viesť k ohrozeniu života a zdravia 
ľudí a poškodeniu majetku. 

V mnohých prípadoch dochádza k porušova-
niu zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny, kde hrozí pokuta až do výšky 23 tisíc 
eur. Vykonávanie nesprávneho ošetrenia dre-
vín však nie je len porušovaním zákona, ale je 
aj ukazovateľom toho, ako sa obec a jej obyva-
telia stavajú k živým svedkom histórie a života 
dediny a k jej hodnotám.

Problematike drevín v obciach sa venuje 
odborno–metodická príručka Obce a ochrana 
drevín (2014). Konkrétna problematika rezu 
stromov je spracovaná v dokumente Arboris-
tický štandard – rez stromov (2015). Sú v ňom 
definované jednotlivé typy a techniky rezu 
stromov.

Listnaté a ovocné stromy sú pre  
vidiek vhodným riešením.
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ODPORÚČANIA
Spracujte dokument starostlivosti o dreviny, 
východiskový dokument na zabezpečovanie 
starostlivosti o dreviny v obci, poskytuje pre-
hľad o rozmiestnení, kvalite drevín, 
– pred zamýšľaným ošetrením či rezom oslovte 
odborníka na dreviny – certifikovaného arbo-
ristu, 
– pri výbere vo verejnom obstarávaní obciam 
odporúčame, aby pri výzve na predloženie 
ponuky v predmete zákazky bolo požadované 
ošetrenie drevín v súlade s arboristickým štan-
dardom – rez stromov. To platí samozrejme aj 
pri realizácii.

CINTORÍNY
Vzhľad vidieckych cintorínov by mal vychá-
dzať z tradície každého regiónu. Ich prirodzená 
odlišnosť medzi obcami vychádza z umiestne-
nia cintorína, údržby, výsadby a vzťahu k piet-
nej zeleni, prístupu obecného úradu a najmä 
majiteľov hrobových miest. Práve z hľadiska 
ich novodobej úpravy a celkového záhrad-
no–architektonického riešenia možno konšta-
tovať, že sa z cintorínov vytratil duch miesta. 
Nahrádza ho prílišná individualita, pestrosť 
a anonymita v podobe neosobných plastových 
kvetov, kamenných dosiek zakrývajúcich celý 
priestor hrobu a absencie pietnej zelene. Práve 
tá by mala byť základným kompozičným prv-
kom pohrebiska. Výberom rastlín v minulosti 
ovplyvneným najmä symbolikou je možné sa 
inšpirovať aj dnes. Vysoké štíhle tuje pôsobia 
spirituálne; lipy, gaštany, brečtan, zimozeleň či 
ruže vyjadrujú smútok, melanchóliu, večnosť 
a lásku, živé kytice kvetov symbolizovali 
pominuteľnosť.
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Vhodné parkové úpravy v okolí kaštie-
ľa v Oščadnici. Drevené a mlatové 
chodníky vytvárajú v parku príjemný 
mäkký povrch.  

Mäkké krivky poľnej štrkovej cesty.

Park sv. Floriána v Starej Bystrici 
upravený kvalitnými prírodnými 
materiálmi. 
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Tuje svojím štíhlym tvarom pôsobia spirituálne 
a sú vhodné na cintoríny.

Lipa bola považovaná za ochranný strom  
rodiny a domu.
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Radikálne a necitlivé orezanie stromov v okolí 
prícestného kríža hovorí o neúcte k danému 
miestu.

Elektrické vedenia často znižujú vizuálnu 
kvalitu verejných priestranstiev. 
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0 4  V E R E J N É 
S T A V B Y
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VEREJNÉ STAVBY
Verejné stavby sú vzorom, 
ktorý ovplyvňuje stavebnú 
kultúru v regióne i vkus 
súkromných stavebníkov. 
Dokladajú úroveň doby, stávajú 
sa novými dominantami 
a symbolmi obce, sú odkazom 
pre budúce generácie. 

Obvykle sú na ne vynaložené značné verej-
né prostriedky, preto musia byť hľadané tie 
najkvalitnejšie architektonické a krajinárske 
riešenia. To neznamená riešenia najdrahšie,  
ale hospodárne a kvalitné. 

Námestie, rozšírenie kultúrneho domu, mest-
ský úrad, jasle, škôlka, škola, nájomný bytový 
dom, cintorín, zastávky alebo cyklotrasa po-
trebujú kvalitný projekt, ktorý je možné získať 
rôznymi spôsobmi.

MALÉ STAVBY
Pre malé stavby je vhodné verejné obstaráva-
nie formou oslovenia kvalitných architektov 
a výber víťaza na základe najnižšej ponúk-
nutej ceny. Je dôležité, aby boli oslovení iba 
architekti, ktorí sú zárukou kvalitného pro-
jektu a následne kvalitnej stavby. Pri oslovení 
architekta, ktorého kvalita je neistá, je možné, 
že vyhrá zákazku na základe podania nereál-
ne nízkej ceny, ktorá mu následne neumožní 
venovať projektu patričnú energiu. Treba mať 
na pamäti, že ušetrenie aj pár tisíc eur v tejto 
fáze a obdržanie nekvalitného projektu, môže 
byť zdrojom oveľa väčšieho predraženia pri 
projekčných prácach, výstavbe alebo pri ne- 
efektívnej a drahej prevádzke stavby.

Ako spoznať kvalitného architekta? Indikáto-
rom môže byť úspech v architektonických súťa-
žiach alebo publikácie v odborných časopisoch 
a ocenenia v národných cenách za architektúru 
alebo by mal mať kvalitné referencie.

Je architekt drahý? Práca kvalitných architek-
tov sa môže na prvý pohľad javiť ako drahá, ale 
v kontexte celkovej výšky stavebnej investície 
a k výške nákladov na dlhoročnú prevádz-
ku (ktoré sa veľmi pravdepodobne navyšujú 
pri nekvalitnom projekte), je to investícia so 
ziskom.

Je vhodné a transparentné periodicky ob-
mieňať výber oslovených architektov, aby 
spolupráca s jedným (aj keď kvalitná) nebola 
príčinou „usadenia sa“ a neskoršej neefektivity.

VEĽKÉ ZADANIA
Pri investíciách nad 200 000€ odporúčame 
získať návrh a architekta na základe víťazstva 
v súťaži o návrh. Je to regulérna forma verejné-
ho obstarávania na základe posúdenia kvality 
predloženého návrhu odbornou porotou. Obec 
tak získa obvykle desiatky konkrétnych riešení, 
z ktorých môže vybrať najlepší a najefektívnejší 
návrh. Túto formu pestuje a propaguje aj Slo-
venská komora architektov, ktorá poskytne sú-
činnosť pri príprave. Príprava a priebeh súťaže 
trvajú približne 6 mesiacov, v čom je zarátané 
aj prejednávanie podmienok a podkladov na 
obecnom úrade a na obecnom zastupiteľstve.

OBECNÝ / OBLASTNÝ 
ARCHITEKT
Obecný alebo oblastný architekt môže byť 
veľmi prospešný pre drobné úpravy. Jeho úloha 
spočíva v reflexii súčasného stavu z hľadiska 
urbanistického, architektonického a výtvarné-
ho; reflexii a konzultácii pripravovaných záme-
rov, či už obce alebo súkromných investorov; 
príprave koncepčných dokumentov; iniciácii 
aktivít smerujúcich k zlepšeniu prostredia 
obce.

Mal by byť vybraný vo výberovom konaní, kde 
by v komisii mali byť okrem zástupcov mesta 
aj verejne známi a rešpektovaní architekti. 

OBECNÝ / OBLASTNÝ 
ARBORISTA
Okrem architekta by bol pre obce veľmi pros- 
pešný oblastný arborista, ktorý by poskytoval 
pomoc ohľadne starostlivosti o dreviny (rezy  
a pod.).
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Významný slovenský architekt  
Štefan Svetko, rodák z Mojša,  
spolupracoval na budove  
Slovenského rozhlasu v Bratislave.

Sochár Alexander Trizuliak, rodák 
z Varína, je autorom napríklad 
sochy Víťazného vojaka na  
bratislavskom Slavíne.
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POZEMOK A STAVBA
Vonkajší vzhľad každého 
objektu ovplyvňuje hodnotu 
celku, preto je nutné zvažovať 
jednotlivé záujmy investorov 
voči záujmu spoločnosti 
o atraktívne susedstvo, ulicu 
alebo štvrť. Nové súkromné 
stavby nemajú vidiek 
pretvárať, ale dotvárať. 
Stavba je súčasťou celej obce, pri jej umiestňo-
vaní na pozemok je nutné vychádzať z okolitej 
štruktúry zástavby, z čoho vyplýva aj základná 
forma domu. Objem a tvar domu i strechy je 
vhodné prispôsobiť tradičnej alebo okolitej 
zástavbe. Návrh by mal vychádzať z farebnosti 
a proporcií obvyklých v lokalite.

Pri prostej aplikácií legislatívnych požiadaviek 
vzniká mnoho nevyužitého priestoru.

Vzdialenosť medzi domami má byť prinajmenšom 
rovná výške domu.

Čím bližšie k hranici stavebnej parcely, tým viac 
využiteľnej záhrady a súkromia.

TVAR DOMU
V najstarších dedinách sú typické dlhé obytné 
domy orientované štítom do ulice, s úzkou 
predzáhradkou šírky približne 2 m, prípadne 
postavené priamo na hranici s verejnou ko-
munikáciou. Uličná čiara by mala byť dodr-
žiavaná s malými odchýlkami. Vzdialenosť 
medzi domami by sa mala rovnať minimálne 
výške domu. Stavbu sa odporúča umiestňovať 
na hranicu susedného pozemku. Do ulice je 
vhodné orientovať hlavnú stavbu, ktorá má 
v kompozícii dominovať nad podružnými 
objektami (garáž, dielňa a podobne).

Legislatíva požaduje umiestniť novú stavbu 
min. 2 m od hranice pozemku, min. 6 m od 
komunikácie a min. 7 m od susednej stavby. 
Okolo domu tak zostáva ťažko využiteľný pruh 
pozemku. Zákon ale umožňuje výnimku a tieto 
hodnoty nie je nutné vždy dodržať, najmä v his-
toricky cenných častiach obce, kde by mohol byť 
porušený charakter pôvodnej zástavby. 

Aj v novonavrhovaných štvrtiach je dobré 
hľadať efektívnejšie a kompaktnejšie využitie 
pozemku, ktoré vytvorí novú identitu miesta.

TERÉNNE ÚPRAVY
Výrazné úpravy svahu v okolí domu sú ne-
vhodné, terén vyrovnáva podmurovka alebo 
pivnica, ktorú je dobré materiálovo, prípadne 
farebne oddeliť od základného objemu domu. 
Terén je možné upraviť po vrstevnici svahova-
ním do tvaru medze.

Oporné steny sú vo verejnom priestore z viace-
rých dôvodov nežiadúce. Ak sa jedná o sanáciu 
svahu, je nutné využiť v maximálnej miere 
prírodné materiály a prostriedky, napríklad 
vhodné druhy porastu, ktoré stabilizujú svah 
koreňovým systémom.
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PROPORCIE FASÁDY
Odporúčaný pomer výšky fasády (medzi 
odkvapom a podmurovkou) a šírky domu na 
štítovej strane je 1:1,25 až 1:2,5. K hlavnému 
objemu domu je možné pripojiť jednopodlaž-
né prístavby. 

Nebojuj s terénom, využi ho!
 

Ak proporcia fasády presiahne pomer 1:3,  
je vhodné uvažovať o inej kompozícii stavby.

ULIČNÁ FASÁDA
Pre celkovú kompozíciu ulice je zásadná 
štítová fasáda, ktorá by mala byť plochá, bez 
výklenkov a balkónov, so symetrickým štítom; 
odporúča sa, aby obsahovala okenné otvory.

Na uličnú fasádu nie je vhodné inštalovať 
antény, satelity. Reklamné plochy a nápisy 
musia rešpektovať jej členenie. Vhodné sú len 
vývesné štíty a tabule v úrovni parteru (napr. 
výkladu), označujúce danú prevádzku v rozsa-
hu do 1 m2.

Rešpektuj okolie! Spolupatričnosť a voľná inšpirá-
cia stavebnými tradíciami je vždy lepšia ako slepý 
individualizmus.
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FARBA 
Najvýraznejším vizuálnym 
prejavom stavby je farebnosť 
vonkajších povrchov. 
Regulácia farby pre investorov 
nepredstavuje finančnú záťaž 
a neovplyvňuje kvalitu bývania, 
naopak zásadne vplýva na celkový 
obraz verejných priestranstiev 
a výhľady zo susedných domov. 
Pokusov a omylov je v krajine pod 
Rozsutcom vidieť mnoho, dnes 
moderné farebné kombinácie 
sa veľmi rýchlo môžu stať 
staromódnymi. Farby na streche 
i fasáde sa preto musia vyhýbať 
prchavým výstrelkom módy. 
Každá dedina má svoju tradičnú 
farebnosť, je vhodné inšpirovať 
sa v okolí a nepoužívať výrazné 
krikľavé farby.

PRIRODZENÉ FARBY 
MATERIÁLOV
Tradičná architektúra je 
účelná a pravdivá, nepoužíva 
napodobeniny.

Vhodné je v maximálnej možnej miere pou-
žívať prirodzené farby miestnych materiálov: 
pieskovca, vápenca, bridlice, hliniek a dreva. 
Napodobeniny kamenného obkladu a kamene 
z dovozu sú neprípustné, rovnako ako plastové 
napodobeniny dreva a šindľa alebo betónové 
odliatky kameňa. Tam, kde je drevo chránené 
pred vlhkosťou, nepotrebuje žiaden náter. Do-
konca šindle, vystavené dažďu či ľadu, s drob-
nými opravami vydržali desiatky rokov, zvlášť 
ak boli štiepané a rezaním neboli narušené 
vlákna dreva. 

Drevo má prírodnú štruktúru, farbu a živý 
povrch, ktorý na slnku rokmi dozrieva do ško-
ricovohnedej farby a dažďom do striebornoše-
dej farby. Toto starnutie je najlepšia prírodná 
ochrana. Vzhľad čerstvého dreva dokážu 
zachovať oleje a bezfarebné lazúry s UV fil-
trom. Novou technológiou je drevo parené pod 
vysokým tlakom, ktoré získava iné vlastnosti 
a hlavne dlhotrvajúci mladý vzhľad. Typické sú 
tiež tmavočierne olejové nátery.

“Najväčší zločin je použiť hnedú farbu alebo 
oranžový lak. Lak na povrchu vytvorí neprie-
pustný film, ktorý uzatvorí póry, drevo prestáva 
dýchať a prepúšťať vlhkosť, čo pri pôsobení sln-
ka, kolísaní teplôt a vlhkosti jeho povrch značne 
degraduje. Lak praská, drevo pod ním v týchto 
miestach černie, hnije, alebo sa lak doslova 
uškvarí. Majiteľ je odsúdený na jeho neustále 
obnovovanie, inak takýto povrch zakrátko vy-
zerá horšie než drevo bez akéhokoľvek náteru.” 
(Pavel Hron)

FASÁDA
Všeobecne platí pravidlo použiť na fasádu ma-
ximálne tri farby, z nich aspoň jedna by mala 
byť neutrálna – biela, sivá, čierna. Pri návrhu je 
vhodné inšpirovať sa v blízkom okolí, pretože 
jednotlivé oblasti, obce i štvrte majú rôzne 
farebné charakteristiky.

Grafické členenie fasády farbou, napríklad 
diagonálami a náhodnými pruhmi a plochami, 
je nevhodné. Trojuholníkový štít alebo sokel 
domu je možné odčleniť materiálovo, farebne 
či zmenou štruktúry povrchu.

Farba je dôležitým slohovým výrazovým 
prvkom. Pri zatepľovaní modernistických 
domov je vhodné použiť bledosivú alebo bielu 
farbu, na detaily a kovové časti tmavošedú 
či farby pestré – sýta modrá, červená, zelená 
a podobne.

Na drevené prvky, exponované poveternostný-
mi podmienkami, ako sú štíty, vikiere a okná, 
ako i na detaily oplechovania, je možné použiť 
pestrý farebný náter. Používané sú základné 
farby: modrá, červená, žltá, zelená a čierna 
farba. Hnedá, fialová, tmavozelená a oranžová 
sú nevhodné.

OMIETKA 
Na omietku sa odporúčajú neutrálne farby – 
biela, svetlosivá. Tieto farby dokážu susediť 
s každým odtieňom farebného spektra a do-
volia vyniknúť pestrým farbám na detailoch 
fasády a taktiež farbám prírody, ktoré sa menia 
v priebehu roka. Vhodné sú takisto svetlé a ze-
mité odtiene: bledomodrá, staroružová, okrová 
a tehlovočervená. Omietka môže byť členitá 
štruktúrou alebo reliéfom.
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ZRUBOVANIE 
Správny detail nárožia zrubových stavieb na 
severnom Slovensku je hranený bez presahov, 
neprípustné sú prečnievajúce trámy z guľatiny 
„kanadských zrubov“. Špáry môžu byť vypl-
nené machom, konopným lanom, do roviny 
zakryté drevenou lištou, prípadne prekryté 
hlinenou maltou. 

FASÁDNE OBKLADY
Obklad z dosiek sa správne používa zvisle, 
dosky tak lepšie odvádzajú vodu, čo je pre jeho 
životnosť zásadné. Náveterná strana domu 
bývala obložená stromovou kôrou, dreveným 
šindľom, neskôr tiež šablónovou krytinou. 

Drevo potrebuje dýchať; ak je zakryté plechom 
či čiernou lepenkou, ako sa to stávalo pri opra-
vách šindľových striech, zhnije. Medzi obkla-
dom a stenou musí byť zvislá vetraná medzera, 
najmenej 5 cm široká. Vzduch, ktorý v nej 
cirkuluje, zaistí rýchle vyschnutie prípadných 
zvlhnutých dosiek a zabráni prestupu vlhkosti 
do steny alebo tepelnej izolácie. V lete obklad 
chráni konštrukcie pred prehrievaním, podob-
ne, ako vonkajšie zatienenie okien. Vhodné je 
použiť rovné dosky a laty, nevhodný je obklad 
z neopracovaných krajných odrezkov, alebo 
priemyselne profilovaných a ozdobne vyrezá-
vaných dosiek. Detaily a prípadné zdobenie 
musí byť vyhotovené ručne.

Iné obkladové materiály, najmä prírodný 
kameň, sú odporúčané na sokel. Nevhodné sú 
tehlové pásky a rôzne napodobeniny prírod-
ných materiálov.

OKNÁ A DVERE
Proporcie okenných otvorov vychádzali z roz-
merov štvorcových sklenených tabuliek. Okná 
mali štvorcový rozmer alebo boli v pomere 2:3, 
čo približné odpovedá “zlatému rezu” – pro-
porciám, ktoré sú vnímané ako harmonické. 
S týmito proporciami je vhodné navrhovať 
i nové okenné otvory. 

Nevhodné je formálne členenie okna napr. 
“zlatou” mriežkou či plastové okná s dekorom 
dreva. Drevené okná je vhodné umiestňovať 
do lícu s vonkajšou fasádou, aby bol elimino-
vaný parapet, z ktorého sa odráža voda, ktorá 
degraduje spodnú časť rámu. Toto umiestnenie 
je zároveň najvhodnejšie z tepelno–technické-
ho hľadiska. 

Okrem prirodzenej farby dreva je na okenné 
rámy možné použiť biely alebo farebný náter, 
podľa lokálnych zvyklostí.

Správne nárožie je bez presahov, prísne hranené. 

Nájdi rozdiel. 
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ŠTÍT
V horských obciach a osadách je vždy pou-
žívaný štít, v niektorých obciach je do ulice 
prípustná jednoduchá valba. 

STRECHA
Doporučený tvar strechy je sedlový, pričom 
hrebeň smeruje kolmo do ulice, v roztrúsenej 
zástavbe na lazoch a kopaniciach kolmo, prí-
padne rovnobežne s vrstevnicou. 

Požadovaný sklon strešných rovín na hlavnom 
stavebnom objeme je 40–55°, záleží však od 
susedstva. 

Nevhodné sú členité a zložité strechy a strechy 
manzardové.

Na streche je taktiež nevhodné používať 
vikiere. Na presvetlenie priestoru sú účinnej-
šie strešné okná, ktoré na rozdiel od vikierov 
zachovávajú jednoduchý tvar strechy i celého 
objektu.

Presah strechy pred štítom postačuje 10 cm, 
na odkvapovej hrane 30 cm. Väčší presah je 
prípustný len v prípade podlomenice po celom 
obvode na tradičných zrubových domoch 
alebo ak vytvára “gánok” (krytý vstup pozdĺž 
domu).

Vežičky, ozdoby a ostatné symboly na stre-
chách sú zvlášť nevhodné. Slnečné kolektory je 
možné inštalovať len v rovine strechy, optimál-
nu účinnosť majú v jarnom a jesennom období 
na južnej strane pod uhlom 45°.

Rovná strecha sa vyžaduje v zástavbe s rovnou 
strechou. V takej zástavbe je neprimerané 
upravovať rovné strechy na šikmé. Dnešné 

stavebné materiály sú spoľahlivé a umožňujú 
rekonštrukcie starých striech bez zničenia 
architektonického rázu stavby.

Príliš členité strechy s nízkym sklonom, typu 
bungalov, sú pre klimatické podmienky sever-
ného Slovenska neopodstatnené a nevhodné.

Farba strešnej krytiny závisí od lokality. 
V najstarších častiach prevláda pálená škridla 
a vhodná je najmä tehlovočervená a sivá. 
Požadovaný je matný povrch bez lesku a bez 
glazúry. V horských osadách prevládal dre-
vený šindeľ, dnes sa strechy môžu pokryť aj 
sivým plechom, šedou eternitovou krytinou 
alebo škridlou v bledosivej či tehlovočervenej 
farbe. Nevhodné sú farebné plechy s odtlač-
kom pálenej škridle, napodobeniny patiny 
a vystrihované lepenkové krytiny. Vhodné sú 
skladané krytiny s prírodným povrchom, ktoré 
vytvárajú drobnú štruktúru a časom získavajú 
prirodzenú patinu. 

Sklon strechy je vhodné prispôsobiť susedstvu. 

Tvar strechy:

a) základný tvar, sedlová strecha,

b) “alpský” vikier nevhodne deformuje základný 
tvar domu,

c) na strechu nie sú vhodné vežičky a ozdoby, 

d) valba je prípustná v obciach s valbovou stre-
chou, 

e) strešné okná majú väčšiu efektivitu ako vikiere 
a nenarušujú jednoduchú formu strechy, solárne 
panely musia byť umiestnené v rovine strechy, 

f) hrebeň strechy má byť rovnobežný s dlhšou 
stranou domu, 

g) h) i) nevhodné sú výrazne členité strechy a stre-
chy manzardové,

j) prípustný je jednoduchý sedlový alebo pultový 
vikier, 

k) l) podlomenica chráni trámy zrubového domu, 
tehlový dom s omietkou výrazný presah nepo-
trebuje; na štíte tradičného zrubu je rovnako len 
minimálny presah, 

m) rovná strecha je vhodná vo štvrtiach s rovnou 
strechou, 

n) pultová strecha nie je vhodná na hlavný objem 
domu.

WWW.PODROZSUT.COM

http://www.podrozsut.com


71

a) b) c) d)

e) f) g) h)

i) j) k)
l)

m) n)
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ENERGETICKÁ 
NÁROČNOSŤ 
Vidiecky dom 19. storočia mal len pätinovú 
spotrebu energie, než domy z 20. storočia. 
Ľudia si vyprodukovali všetko potrebné sami, 
kúrili drevom, využívali živočíšne teplo. 
Zrubové domy mali efektívnu dispozíciu. 
Uprostred stála pec, ktorá slúžila na varenie, 
vykurovanie a akumuláciu tepla. Akumulačné 
konštrukcie sú veľmi vhodné aj v moderných 
drevostavbách. 

Ľudia v minulosti pracovali vonku, preto im 
postačovali malé okná, čo znamenalo i malé 
tepelné straty. 

V 20. storočí postupne narastal obytný kom-
fort, domy sa zväčšovali a zvyšovala sa i spot-
reba energií. Emisie spojené so spotrebou majú 
zásadný vplyv na globálne otepľovanie. 

Európska únia sa preto zaviazala znížiť vy-
púšťané skleníkové plyny a využívať energie 
z obnoviteľných zdrojov. Požiadavky na nízku 
spotrebu budov sa preto zvyšujú. 

„Globálne otepľovanie je najväčší morálny  
problém, pred ktorý je postavené ľudstvo.“  
(Al Gore, 2007) 

Zateplené domy z 90. rokov majú oproti 
starším stavbám len polovičnú energetickú 
náročnosť, ale cieľom je stavať úsporné, nízko-
energetické domy so spotrebou do 40 kWh/m2 
za rok alebo pasívne a energeticky sebestačné 
domy s nulovou spotrebou.

Okrem technických riešení (izolácie, solárne 
panely, tepelné čerpadlá a podobne) môžeme 
na zníženie spotreby využiť oveľa lacnejšie 
architektonické princípy: kvalitný návrh domu, 
kompaktný tvar, efektívna dispozícia, tepelné 
zónovanie, okná orientované na juh, pasívne 
solárne zisky, slnolamy a ďalšie. 

Inšpiráciu by sme mohli čerpať z tradičných 
stavieb. Používajme materiály z okolia, ktoré 
nie je potrebné dovážať a spotrebuvávať tak 
naftu (neobnoviteľný zdroj) a pri jej spaľovaní 
produkovať CO2 (skleníkový plyn). Siahnime 
po prírodných materiáloch. Pálené tehly počas 
výroby energiu spotrebúvajú, pričom je do 
ovzdušia uvoľňované množstvo CO2, narozdiel 
od tehiel nepálených alebo dreva, ktoré naopak 
CO2 počas svojho rastu na seba viaže.
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spotreba
do roku 
1950, 
50 kWh/m2

rok 1970
250 kWh/m2

rok 2000 
150 kWh/m2

rok 2017
40/15/0 kWh/m2
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HOSPODÁRSKE 
STAVBY
Stodoly, humná, pivnice a ďalšie hospodárske 
stavby obišla vlna prestavieb, dochovali sa 
medzi obytnými domami v pôvodnom stave 
a stále slúžia svojmu účelu, prípadne ako skla-
dy či garáže. 

Pri ich opravách alebo adaptáciách napríklad 
na bývanie či rekreáciu, je vhodné zachovať čo 
najviac autentických konštrukčných a mate- 
riálových prvkov a používať výhradne prírod-
né a tradičné materiály. 

Nové hospodárske a technické stavby je vhod-
né navrhovať s tradičnou mierkou a z tradič-
ných materiálov. 

SPEVNENÉ PLOCHY
Spevnené plochy boli na tradičnom vidieku 
vždy vzácnosťou, vplyvom automobiliz-
mu bolo vydláždených mnoho plôch, ktoré 
urýchľujú odtok vody a zvyšujú riziko bles-
kových povodní. Pri modernizácii je nutné 
zohľadniť ekologické aspekty. Takéto plochy je 
vhodné v maximálnej miere eliminovať a pou-
žívať najmä miestne materiály, drevo, kameň, 
prípadne iné vodopriepustné povrchy, naprí-
klad zatrávňovacie dlažby alebo štrkové cesty 
pre pojazdné plochy. Dôležité je, aby bola voda 
vsakovaná v mieste dopadu. 

V prípade betónovej skladanej dlažby je na 
plochách priľahlých k verejným plochám do-
poručená jednotná šedá farba.

HOSPODÁRENIE  
S DAŽĎOVOU VODOU
Spôsob odvodňovania rýchlym odvedením 
vôd do kanalizácií a riek je potrebné nahradiť 
systémom vsakovania dažďovej vody, najlepšie 
priamo v mieste dopadu. V bežnej domácnosti 
môžu na zadržanie vody poslúžiť sudy alebo 
iné veľkoobjemové nádoby. Takto zachytená 
voda je ideálna na zavlažovanie v záhrade, pre-
tože ako chemicky neošetrená je pre rastliny 
oveľa prijateľnejšia. Ich korene pôjdu za vodou 
prirodzene aj do hlbších vrstiev pôdy, kde 
možno vodu odviesť pomocou jednoduchých 
zasakovacích jám alebo správnou modeláciou 
terénu. Prírodné jazierko poskytuje príjemné 
miesto na odpočinok a okrem zvýšenia bio- 
diverzity zlepšuje mikroklímu v okolí, zvlhčuje 
vzduch a počas letných horúčav znižuje teplotu 
okolia.
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OPLOTENIE
Severné Slovensko je charakteristické tradič-
ným latkovým plotom. Ploty boli rovnaké, ale 
vďaka pestrým predzáhradkám nebol vidiek 
v žiadnom prípade fádny.

 “Niekto by povedal, že je to monotónne, áno, 
ale je to monotónnosť čerstvého vzduchu a čistej 
vody.“ (Edward S. Morse) 

Tvrdenie, že len latkový plot je dobrý a všet-
ko nové sa tu nehodí, by zabránilo nadšeniu 
z tvorby vo vidieckom prostredí. Plot je dobré 
prispôsobiť vzhľadu a výške oplotenia v okolí. 
Vhodné nové ploty sú zhotovené z prírodných 
materiálov, majú spoločné isté členenie a štruk-
túru, výšku od 1 do 1,6 m, sú subtílne, jedno-
duché, s dôrazom na detail. Nutné je zachovať 
pešie skratky a úzke uličky medzi pozemkami.

Len dostatočne transparentný plot dokáže ulici 
poskytnúť potešenie z rozkvitnutej predzá-
hradky, rovnako ako aj dostatok svetla pre 
rastliny za ním. Požadovaná transparentnosť je 
minimálne 40 %.

Preferovaný je prírodný drevený plot, bez 
chemických náterov, prípadne natretý olejom. 
Plastové a kovové náhrady za drevo nemožno 
v žiadnom prípade odporúčať. Stĺpy by mali 
byť štíhle, aby nevytvárali výrazné členenie na 
pole a výplň. Vhodné sú tiež jednoduché kova-
né ploty ukončené vodorovnou tyčou. Svažitý 
terén dokáže okrem latkového plotu dobre 
kopírovať i plot z drôteného pletiva. Pekne 
pôsobí, najmä ak slúži ako opora kvitnúcim 
popínavým rastlinám. Staršie kovové ploty sú 
opatrené pestrými farebnými nátermi (čer-
vená, bledomodrá, bledozelená, žltá, čierna; 
nepoužíva sa biela, fialová, oranžová a tmavo-
zelená). Vhodné tóny farby a svetlosť je dobré 
odpozorovať v okolí.

Plynomery, nádoby na odpadky a ostatné 
drobné prvky je vhodné vizuálne potlačiť a za-
komponovať do plotu.

Nevhodné sú prefabrikované betónové ploty 
a ploty s mohutnými stĺpmi a výplňou strojo-
vých napodobenín rezbárskej práce, odliatkov 
renesančných balustrád alebo pokrútených ko-
vových mreží zakončených hrotmi či ostnatým 
drôtom. Vo svahovitom teréne vytvárajú stĺpy 
a betónové základne nevhodné ozubené píly 
a v krajine výrazné hradby.

V horských osadách a samotách sú ploty neví-
tanou bariérou, je nutné zachovať priestupnosť 
krajiny pre zver a pešie trasy. Trvalé oplocova-
nie celých pozemkov je nevhodné, prípustné 
sú oplotenia zeleninových záhrad a výbehu 
zvierat. Okrem latkového plotu vyzerajú v kra-
jine veľmi prirodzene ohrady z vodorovných 
drevených dosiek alebo olúpaných kmeňov 
stromov. Súkromné sa od verejného môže 
vymedziť napríklad stromoradím.

ŽIVÝ PLOT
Správne zvolený živý plot vytvára okrem 
harmonického prostredia aj priaznivejšiu 
mikroklímu daného miesta – zvlhčuje vzduch, 
zmierňuje letné horúčavy, listy krov pohlcujú 
škodliviny a účinne tlmia hluk z okolia. Navyše 
poskytujú priestor pre život vtáctvu a užitoč-
nému hmyzu. 

Druhom použitým pri výsadbe živého plota vo 
vidieckom prostredí by mali odpovedať najmä 
tradičné druhy z regiónu. Môže ísť o trnky, 
šípové ruže, vtáčí zob, hrab alebo buk. Do 
záhrady vám prinesú jedinečnosť, rozmanitosť, 
premenlivosť počas roka a tým i farebnosť. 
Okrem nich môžete siahnuť po stálozelených 
listnatých kroch ako sú krušpán vždyzelený 
(Buxus sempervivens), dráč Júliin (Berberis 
julianae), hlohyňa (Pyracantha) či vavrínovec 
lekársky (Prunus laurocerasus). Ak chcete, aby 
sa váš živý plot počas roka menil, doporučuje-
me vysadiť muchovník (Amelanchier), pajaz-
mín (Philadelphus), dulovec (Chaenomeles), 
aróniu (Aronia), rakytník (Hippophae), kalinu 
(Viburnum), drieň (Cornus) či svíb (Swida). Na 
výsadbu je možné dokonca použiť aj ovocné 
kry ako ríbezle, egreše, maliny či ostružiny, 
ktoré je vhodné použiť i na optické rozdelenie 
záhrady či zamaskovanie kompostoviska. 

Živý plot sa majiteľom odporúča 
počas rastu skracovať na 
maximálnu výšku 1,6 m, aby 
nezhoršoval svetelné pomery 
v okolí.
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PREDZÁHRADKA
Vďaka predzáhradkám je vidiek rozmanitý 
a vľúdny. Nie sú anonymné, o ich údržbu sa 
stará majiteľ domu. Dediny sú tak plné kvetov 
aj bez náročných výsadieb letničiek na verej-
ných priestranstvách, typických pre mestské 
parky. Sterilný trávnik kosený na 2 cm je 
zbytočným mrhaním zdrojmi i energiou. Ne-
vhodné sú plastové či sadrové sošky a ozdoby, 
uprednostňujte tradičné kvitnúce trvalky a jar-
né cibuľoviny. Na výber je dnes mnoho variet.

Tipy na vhodnú skladbu jednoduchých trval-
kových záhonov do predzáhradky aj na verejné 
priestranstvá: 

– echinacea purpurová (Echinacea purpurea),  
– rudbekia žiarivá (Rudbeckia fulgida),  
– ozdobnica čínska (Miscanthus sinensis),

– šalvia hájna (Salvia nemorosa),  
– alchemilka mäkká (Alchemilla mollis), 
– ruža (Rosa),  
– smlz ostrokvetý (Calamagrostis acutiflora),  
– tulipány (Tulipa),

– perovskia (Perovskia),  
– echinacea (Echinacea),  
– rebríček obyčajný (Achillea millefolium),  
– smlz ostrokvetý (Calamagrostis acutiflora).

TUJE
Najpoužívanejšou rastlinou pri tvorbe živého 
plota je dnes tuja. Obľúbenosť si získala vďaka 
nenáročnej starostlivosti a rýchlemu rastu. Aj 
napriek tomu, že sa najlepšie hodí na cintorí-
ny, rastie v každej druhej záhrade rodinného 
domu. Záhradníci ani architekti ju pri svojej 
tvorbe nemajú v obľube, pretože je statická, po 
celý rok nemenná a spolu so sterilným an-
glickým trávnikom záhrady unifikuje a okolo 
domu vytvára mŕtvy priestor. Nevhodné sú 
tiež cyprusy, smreky a iné ihličnaté dreviny 
tvarované odrezávaním vrcholcov. Okrem nich 
však existuje množstvo ďalších stálozelených 
krov, ktoré vás dokážu pred nežiaducimi po-
hľadmi okolia ochrániť rovnako dobre.

Ak sa predsa len nechcete zbaviť myšlienky na 
živý plot z ihličnanov, skúste to s tisom – rast 
je síce pomalší, no veľkou výhodou oproti 
tujám je jeho dlhovekosť. 

STROMY 
V minulosti bolo zvykom, že sa pri význam-
ných udalostiach sadili stromy – solitéry. 
Robilo sa tak pri postavení novej drevenice, 
pri narodení dieťaťa alebo pri svadbe. Tieto 
stromy sa tak stali súčasťou krajiny a okrem 
ochranného prvku v sebe niesli spomienky 
a osudy konkrétnych ľudí. 

Veľmi často sa stretávame s nesprávnym ore-
zom korún vzrastlých stromov. 

POSTAV DOM, 
ZASAĎ STROM.
Krajina je symbolom vlasti a domova 
a vytvára identitu regiónov. Preto nie je 
vhodné používať tuje a cyprusy pod-
ľa vzoru krajiny z Toskánska. Naopak 
vhodné je v záhradách uplatniť tradičné 
druhy stromov a rastlín. Sú to najmä 
ovocné stromy, lipy a ďalšie listná-
če, ihličnany. Listnaté stromy znižujú 
prašnosť až 8x, zvlhčujú vzduch o 10 % 
a v ich tieni je v lete až o 4° C chladnej-
šie. V zime sú bez listov a prepúšťajú 
cenné slnečné lúče.
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jar

 leto 

jeseň
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ZOZNAM RASTLÍN 
VHODNÝCH 
DO ZÁHRADY 
A PREDZÁHRADKY 
BYLINKY A KORENINY
bedrovník anýzový (Pimpinella anisum)
fenikel obyčajný (Foeniculum vulgare)
rasca lúčna (Carum carvi) 
kôpor voňavý (Anethum graveolens)
koriander siaty (Coriandrum sativum) 
ligurček lekársky (Levisticum officinale)  
– ľudovo maggi
bazalka pravá (Ocimum basilicum) 
pamajorán obyčajný (Origanum vulgare) oregáno 
jablčník obyčajný (Marrubium vulgare)
levanduľa lekárska (Lavandula angustifolia)
majorán záhradný (Majorana hortensis)  
mäta pieporná (Mentha piperita)
medovka lekárska (Mellisa Officinalis)
rozmarín lekársky (Rosmarinus officinalis)
saturejka záhradná (Satureja hortensis)
šalvia lekárska (Salvia officinalis
dúška tymiánová (Thymus vulgaris)
yzop lekársky (Hyssopus officinalis)
rumanček kamilkový (Matricaria recutita)
nechtík lekársky (Calendula officinalis)
pestrec mariánsky (Silybum marianum)
palina abrotská (Artemisia abrotanum)
divozel veľkokvetý (Verbascum densiflorum)
černuška siata (Nigella sativa)
valeriána lekárska (Valeriana officinalis)
senovka grécka (Trigonella foenum–graecum)
repík lekársky (Agrimonia eupatoria)
rebríček obyčajný (Achillea vulgaris)
kapucínka väčšia (Tropaeolum majus)

CIBUĽOVINY A HĽUZY
tulipán (Tulipa)
šafrán (Crocus)
ľalia (Lilium)
jesienka (Colchicum)
mečík (Gladiolus)
snežienka (Galanthus)
bleduľa (Leucojum)
kosatec (Iris)
georgína (Dahlia)
modrica (Muscari)
hyacint (Hyacinthus)
veternica (Anemone)
ľaliovka (Hemerocallis)

TRVALKY I LETNIČKY
klinček (Dianthus)
cínia (Zinnia)
astra (Aster)
hrachor (Lathyrus)
flox (Phlox)
krasuľka (Cosmos)
mesačnica (Lunaria)
nevädza (Centaurea)
náprstník (Digitalis)
slnečnica (Helianthus)
echinacea (Echinacea)
rudbekia (Rudbeckia)
prilbica (Aconitum) – jedovatá!
lupina (Lupinus) 
slez (Malva)
chryzantéma (Chrysanthemum)
sirôtka (Viola tricolor var. hortensis)
aksamietnica (Tagetes)
srdcovka (Lamprocapnos spectabilis)
hosta (Hosta)
ježibaba (Echinops)

POLOKRY, KRY 
A DREVINY
arónia (Aronia)
baza čierna (Sambucus nigra)
čerešňa (Prunus)
dráč obyčajný (Berberis vulgaris)
drieň obyčajný (Cornus mas)
egreš (Ribes uva–crispa)
hloh (Crataegus laevigata)
hortenzia (Hydrangea)
hruška (Pyrus)
jabloň (Malus)
jarabina (Sorbus)
josta (Ribes × nidigrolaria)
kalina obyčajná (Viburnum opulus)
lieska obyčajná (Coryllus avelana)
moruša (Morus) – kríčková forma na chránené 
teplejšie lokality
vtáčí zob (Ligustrum vulgare)
orgován obyčajný (Syringa vulgaris)
orech (Juglans)
pivónia (Paeonia)
rakytník rešetliakový (Hippophae rhamnoides)
ríbezľa (Ribus)
ruža (Rosa)
slivka (Prunus)
tavoľník (Spiraea)
trnka (Prunus spinosa)
višňa (Prunus cerasus)
zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum)
zlatovka previsnutá (Forsythia suspensa), ľudo-
vo zlatý dážď
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Neomietnutá kamenná stena z pieskovca.

Strieborná patina drevenej fasády vystavenej dažďu.

Olejový náter na dreve pôsobením slnka chytá 
škoricovo–hnedý odtieň.
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Pri rekonštrukciách často dochádza k nahrádzaniu 
kvalitných materiálov lacnými umelými napodobe-
ninami z hobbymarketov.

Falošný vodorovný obklad napodobňuje trámy 
zrubového domu a lak degraduje povrch dreva.
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Fasáda rodinného domu je vizitkou majiteľa. Dom 
by nemal za každú cenu pútať pozornosť okoloidú-
cich, ale vkusne zladenými farbami a materiálmi 
zapadnúť do bezprostredného aj širšieho okolia.
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Tradičná farebnosť.
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Vidiecke kvetinové záhony sa uplatňujú aj  
v modernej záhradnej tvorbe.

Na verejných priestranstvách v zahraničí sa zakla-
dajú kvetnaté lúky, pestré trvalkové i letničkové 
záhony, ktoré poskytujú úkryt hmyzu a majú  
aj medonosnú funkciu.
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Pestrá kvetinová predzáhradka; avšak je potrebné 
ustriehnuť slnečnicu hľuznatú (topinambur), ktorá 
má invázny charakter.

Bylinková záhrada.
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Zlý návrh stavby môže viesť k náročným terénnym 
úpravám, ktoré znehodnotia priestor ulice vysoký-
mi opornými stenami.

Menej je niekedy viac – zbytočne náročná úprava 
terénu vytvára neprirodzené prostredie presýtené  
kameňmi a množstvom druhov vysadených drevín.
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Je lepšie obklopiť sa živou prírodou ako plastovým 
gýčom.
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Na vidiek sa hodia jednoduché transparentné ploty 
z prírodných materiálov.
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Ploty s výraznými stĺpikmi vytvárajú ne-
vhodné hradby v krajine.
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Nepriehľadné vysoké ploty vytvárajú zbytočné bariéry 
medzi verejným a súkromným priestorom a pre  
pobývanie človeka sú nudné či dokonca nepríjemné.

Sterilné tuje je potrebné vhodne nahradiť.
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Vhodné riešenie okna v štíte tradičného zrubového 
domu.

Časom na povrchu prírodných materiálov vzniká 
patina, ktorá dáva strechám i fasádam ľudský výraz 
a je dôkazom života a pravdivosti.

Krásne proporcie tradičnej architektúry.
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Európsky dohovor o krajine.
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Karel Honzík: K otázce lidové architektury.
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Bohuslav Blažek: Venkovy: anamnéza, diagnó-
za, terapie.
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Návod, ako stavať kvalitne, 
s ohľadom na krajinu, miestne 
tradície a trvalo udržateľný 
rozvoj. 
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