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Ján Remiš, Zvonenie na Anjel Pána, olej, 2007.
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Úvod

  

Krajinné prostredie terchovskej doliny je špecifické prírodnými pomermi a taktiež výraznou ľudskou činnosťou. Kombinácia ľudskej tvorivosti a prírodných
síl spolu s jedinečným reliéfom, prítomnosťou historických krajinných štruktúr
a množstvom kultúrneho a prírodného bohatstva vytvára výnimočnú krajinu,
ktorej hodnoty sme sa rozhodli (znovu) objaviť, fotograficky zachytiť a zaujímavou a pútavou formou priniesť širokej verejnosti. Cieľom projektu Krajina nášho
srdca - zabudnuté dedičstvo predkov bolo zvýraznenie hodnôt tejto jedinečnej
vidieckej krajiny Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina, jej kultúrneho
a historického bohatstva s dôrazom na rázovitosť, tradície a ich priblíženie obyvateľom. Náš projekt vychádzal z Európskeho dohovoru o krajine, ktorý ju považuje za spoločné a neoddeliteľné dedičstvo prírodných a kultúrnych hodnôt,
vyžadujúcich ochranu a starostlivosť. Bol realizovaný vďaka podpore z Environmentálneho fondu SR v rámci Programu obnovy dediny 2015.
V mikroregióne terchovskej doliny v súčasnosti vyvstáva potreba riešenia dynamickej výstavby a rastu vo viacerých obciach, ktorý sprevádzajú často živelné
zásahy do architektúry, zástavby a celkového rázu krajiny. Je dôležité a potrebné
klásť zvýšený dôraz na rešpektovanie jedinečných čŕt, ktoré ju robia výnimočnou,
a to či už pri budovaní verejných priestranstiev, podnikateľských prevádzok, individuálnej bytovej výstavby alebo celkovej starostlivosti o krajinu. V rámci aktivít
projektu prebehol v 17-tich členských obciach mikroregiónu terénny prieskum,
počas ktorého sme putovali nádhernou krajinou. Snažili sme sa v nej čítať ako
v knihe, porozumieť jej a ona nám zato mnohé povedala. Z usporiadania jej jednotlivých prvkov a vrstiev sa totiž dá pochopiť nielen to, čím bola pred mnohými
rokmi, ale aj to, čím je dnes a čím bude zajtra. Míňali sme dediny s úžasnými
historickými odkazmi, pekne upravenými predzáhradkami, poctivými, prísne
hranenými zrubmi, ktoré voňali drevom, ale aj s množstvom smutne orezaných
líp a nepodarených novostavieb. Očividne sme niekde v minulosti stratili cit pre
miestnu harmóniu a našu vlastnú krajinu, v ktorej boli domy osadené akoby z nej
vyrastali sami, s výhľadom na spoločnú ulicu, ktorej dominovala kostolná veža.

5

„Tak ako človek pretvára krajinu, pretvára krajina jeho.“ (Václav Cílek). Je potrebné pochopiť kontinuitu vývoja a zachovať genius loci našich malých krajín, regiónov či obcí, v ktorých žijeme a prestať našu identitu a jedinečnosť nahrádzať
uniformitou cudzokrajných drevín, priemyselných parkov, panelákov, námestí či
obchodných a zábavných centier. Nech je vám teda táto kniha pozvánkou do
krehkej krásy krajiny, dediny a architektúry mikroregiónu terchovskej doliny.
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Pohľad na centrum Zázrivej s obrobeným chotárom. (zdroj: Archív K sebe – Noviny o dianí v Zázrivej)
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Krajina

Naša krajina sa rozprestiera pod Rozsutcom, od Dubňa po Paráč, od Minčola
po Čiernu Lutišu. Oddávna ju tvaruje mohutný Váh a dravé horské bystriny.
Ľudia si tu podmanili úrodné nížiny i horské stráne, na ktorých sú dodnes viditeľné ovocné sady, medze či políčka, ktoré v jemnej mozaike dopĺňajú lúky
a pasienky. Cesty k nim strážia kríže a kaplnky dodávajúce priestoru známu
dôvernosť. Ľudia do krajiny vryli svoje cesty, ale dali jej aj duševný rozmer. To
je tá krajina srdca, ktorú hľadáme. O jej hĺbke dennodenne rozhoduje hĺbka
jej tvorcov. Hovoria o tom ovocné sady, mohutné lipy či kvetiny v úzkych
predzáhradkách. Stačí len otvoriť oči.
Pod pojmom krajina môžeme vnímať krajinu prírodnú, človekom nepoznačenú, v ktorej sa ľudské zásahy do ekosystému neprejavujú rušivo alebo sú úplne
nebadateľné. Nás ale tiež zaujíma krajina kultúrna, ktorú si človek postupne
prispôsoboval svojim potrebám. Kontakt medzi krajinou a sídlom je neodmysliteľnou súčasťou osobitého vzťahu človeka na vidieku.
„Častý je pohľad na krajinu ako na domov. Človek sa stotožňuje s určitou
krajinou, je s ňou citovo, kultúrne a utilitárne spojený, reálne vníma jej živé
i neživé zložky v jednotlivostiach i celku alebo ho spájajú spomienky na ne
v určitých životných fázach. Obraz a hodnoty krajiny sú zafixované v jeho vnemoch.“ (Hana Svobodová)

7

Krajina je pre človeka zároveň zdrojom bohatstva. Vždy sa z nej snažil vyťažiť čo najviac a neraz siahol až za hranice jej rovnováhy. Niekedy možno
z nevedomosti, inokedy z ľahostajnosti. Slovenská krajina obsahuje materiálne i duchovné hodnoty, ku ktorým sa musíme naučiť pristupovať zodpovedne a s úctou. Krajinu sme si len „požičali“ od budúcich generácií a od generácií predchádzajúcich sa môžeme učiť ako ju užívať rozumne. Naši predkovia
s ňou boli v každodennom dialógu, poznali ju viac než človek dnešný, preto
nám zanechali krajinu estetickú a harmonickú. Pokúsme sa teda vniesť tradície, pôvodnú vegetáciu a materiály do života dnešnej krajiny a dediny.
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Porovnajte tradičné a súčasné sadovnícke úpravy. (kresba M. Šuška)
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Zeleň vidieka,
zeleň dediny

K obytnému domu od nepamäti patrí záhrada a taktiež menšia či väčšia
predzáhradka oddeľujúca uličný a súkromný priestor. Predzáhradka plní reprezentatívnu a estetickú funkciu práve kvôli krásne kvitnúcim letničkám či
trvalkám, ktoré je možné zahliadnuť cez nízke latkové ploty. Začiatky prvých
sadovníckych úprav pri súkromných obydliach môžeme datovať už do staroveku. Ľudia preferovali hlavne úžitkovú časť záhrady, bola nenahraditeľnou súčasťou každého príbytku, prinášala sezónne plody ovocia, zeleniny či
okrasných a liečivých rastlín. Tradičná vidiecka záhrada podporuje biodiverzitu a využíva všetky aspekty prírody. Tvoril ju človek z dediny s úctou ku
krajine a predstavuje určitý manuál k správnemu využívaniu tohto priestoru.
Ľudia si skrášľovali nielen svoje záhrady ale i širšie okolie. Budovali zeleň na
námestiach, dotvárali miesta cintorínov či chrámov, sadili stromy, funkčne
si prispôsobovali okolitú krajinu a s čo najmenšími zásahmi využívali všetky
jej hojnosti. Dodnes môžeme v prírodnej či sídelnej krajine pozorovať neskutočné bohatstvo nedotknutých fragmentov vegetácie vo forme solitérnych líp – stromov Slovanov, sprievodných alejových výsadieb, ktoré zaviedla
panovníčka Mária Terézia, či drobných parkových úprav kúrií a kaštieľov.
Dreviny dopĺňali architektúru. Stromy v krajine i sídle majú v živote ľudstva
významné postavenie pre svoju nenahraditeľnosť, či konkrétne príbehy, na
ktoré sa viažu ich spomienky. Najpoužívanejšie sú lipy, orechy, pagaštany,
duby, hraby a ďalšie listnáče a ihličnany odpovedajúce vegetačnému stupňu
a klíme. Ich košaté koruny v lete ponúkajú tieň, zvlhčujú a ochladzujú vzduch,
plnia ochrannú funkciu pred bleskom a ďalej poskytujú drevo, med a iné
naturálie.
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Prechádzka súčasnou dedinskou ulicou však, vzhľadom na obchodný artikel
tují zaplavujúcich reklamné letáky predajných reťazcov, ponúka veľmi málo
rozmanitosti a individuality. Sledujeme ako dochádza k odcudzovaniu pôvodných hodnôt, ustupujú pôvodné materiály a do popredia sa dostáva betón
a nepôvodné druhy drevín. Málokto chce pri svojom novopostavenom dome
vytvoriť ovocný sad, či kvetinovú lúku. Človek súčasnosti akoby zlenivel, nemá
čas pracovať a zveľaďovať si prostredie, v ktorom žije. Na druhej strane by chcel
mať všetko pekne upravené. Výsadbou nevhodného sortimentu ihličnanov tak
dochádza k úbytku včelstiev, motýľov a iných živočíchov, ktoré žijú na vidieku.
Pozitívom je, že aj napriek týmto “komerčným” trendom je možné stále nájsť
krásne rozkvitnuté predzáhradky pútajúce pohľady okoloidúcich.

10

Najcennejšou vlastnosťou našej pôvodnej vegetácie je jej premenlivosť. Sterilné
tuje ponúkajú stále rovnaký obraz. Krajina sa ale mení počas ročných období.
Môžeme to charakterizovať ako identitu, ktorá pritiahne oko každého jedného pozorovateľa pre svoju jedinečnú pestrofarebnú škálu, štruktúru a textúru.
To isté platí pre priestor záhrady. Na jar obdivujeme pestrofarebné cibuľoviny
a pučiace ovocné dreviny, neskôr kvitnúce cínie, pivonky, aksamietnice, nechtíky, zvončeky, lupiny či hortenzie. Na jeseň nás záhrada odmení farebným lístím
a atraktívnymi, rôzne vysokými astrami. Každá záhrada je výpoveďou o cite
a starostlivosti majiteľa, a preto by mala byť jedinečná ako umelecké dielo. Ak
budeme citlivejšie pristupovať k vlastnej záhrade i celej krajine, vytvoríme prírodné, ale aj kultúrno – spoločenské dedičstvo pre nasledujúce generácie.
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Dedina

Mestečká, dediny, osady a samoty sú nepostrádateľnou súčasťou štruktúry
vidieka. Tie najstaršie vznikli na križovatkách obchodných ciest alebo boli založené lokátormi podľa tzv. Žilinského práva (historicky tiež Nemecké právo).
Vytvárajú jasné verejné priestranstvá, vidiecke námestia, ulice alebo hranu
nábrežia. Sú veľmi kompaktné, aby nezastavovali pôdu, ktorá bola na vidieku
vždy to najcennejšie. Domy sa držali jednotnej orientácie hrebeňa. Uličná čiara bola voľnejšia, ale rešpektovala líniu cesty. Valašská kolonizácia do územia
priniesla ďalší typ osídľovania, ktorý súvisel s odlišným spôsobom života, s reliéfom krajiny i s úrodnosťou pôdy. Tieto dediny boli voľne reťazové, zakladané systémom dedičných zárubkov / lánov, pruhov pôdy, členených kolmo na
cestu, na ktorých si osadníci stavali svoje hospodárstva. Osady ďaleko v horách
vznikali až trvalým osídlením sezónnych cholvárkov (salašov). Ich centrom bol
kostol, často v pôvodnej dedine, prípadne bolo centrum s ďalším vybavením
vybudované v neskoršej dobe.
Dedina je oproti dláždenému mestu oveľa viac spätá s krajinou, prírodou,
ročnými obdobiami i aktuálnym počasím. Odjakživa žila vlastným životom
v tieni mesta. Tvorili ju úprimné susedstvá a útulné domy s vľúdnymi priedomiami. Záhrady lemovali nízke ploty s pokorou vpísané do krajiny. Život
tu však bol z pohľadu moderného človeka veľmi náročný. Kto chcel prežiť,
musel rešpektovať dané pravidlá. Základným rysom bola spolupatričnosť.
Súčasná doba však vyzdvihuje individuálnosť a spolu s masívnym turizmom,
čo je vlastne druhotne mestská záležitosť, je pôvodcom vytrácania koreňov
a autenticity tradičného vidieka.

11

Charakteristickou je silueta dediny. Obytné domy a statky boli nízke, často
jednopodlažné. V strede dediny dominovala kostolná veža, neskôr úrad, škola, hasičská zbrojnica, objekty obchodov, služieb či zdravotníckych zariadení.
Námestie, kultúrny dom a futbalové ihrisko sú dnes hlavnými miestami, kde
sa odohráva spoločenský život na vidieku. Okraj najstarších dedín lemovali
humná, ovocné sady a až následne voľná krajina polí, lúk a lesa. Zvlášť zaujímavé sú zhlukovité osady v horách. V dramatickom teréne vytvárajú vždy
jedinečné kompozície s vlastným systémom rozvoja.
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Jaroslav Pytel, Dom Emílie Drábikovej, ceruza, 2004.
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Rozmanité typy tunajších dedín v sebe skrývajú pestré verejné priestranstvá,
mäkké krivky starej ulice, presné línie moderných domov i developerské
štvrte bez akýchkoľvek zásad. Priestory medzi domami dokážu vytvoriť hrejivý pocit domova, miesto, na ktorom majú ľudia k sebe prirodzene blízko,
ale dokážu vytvoriť aj pocity anonymity a miesta bez názvu. Preto je dnes
dôležité už počas návrhu nových ulíc uvažovať o tom, aké priestory považujeme za príjemné, na akých sa chceme zdržiavať a ako podporujú identitu
miesta. Budú to tie rokmi vyšliapané s prekvapivými zákutiami alebo narysované podľa pravítka?

13
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Ľudová architektúra je najlepšou učebnicou ako stavať v danej krajine. (kresba M. Šuška)

knizka_210x210_verzia3.indd 14

16.10.2015 10:26

Architektúra

Ľudová architektúra je krásna, funkčná bez zbytočností, kvalitná a trvalá,
nikdy sa neopozerá a nikdy nevyjde z módy. Drevené zruby a tradičné murované domy sú zdrojom našej národnej hrdosti, ukazujeme ich hosťom
z cudziny a sú takmer v každej publikácii z regiónu. Ak sa však rozhliadneme
po krajine, zistíme, že len máloktorý mladý stavebník chce v tejto tradícii
pokračovať. Na zelenej lúke i v tesnom susedstve pôvodných domov vyrástli
vilky zvláštnych tvarov, z rôznych materiálov, štýlov a veľkostí. Patrí teda
ľudová architektúra do minulosti? Má v dnešnej dobe moderných poznatkov
a technológií vôbec zmysel zaoberať sa lokálnymi stavebnými tradíciami?

Ľudová architektúra

Významné stavby na vidieku, kostoly alebo kaštiele, vždy odpovedali najmodernejším svetovým trendom tej danej doby. Avšak bežné obytné domy
a hospodárske objekty, ktoré tvoria podstatnú časť vidieckych sídiel, vznikali nezávisle od mestskej slohovej architektúry. Nenavrhoval ich žiaden
architekt, boli formované večitými ľudskými skúsenosťami, overené rokmi
priamo v teréne. Ľudové staviteľstvo je preto vždy maximálne kontextuálne
a právom ho možno pokladať za najlepšiu učebnicu toho, ako stavať v danom regióne.

15

Pôvodná architektúra vznikla v každej krajine ako originál. Naprieč Európou
reaguje na rozmanité klimatické, topografické a materiálové charakteristiky
krajiny, ako i na spoločensko-kultúrne zvyklosti obyvateľov. Ľudské obydlie
primárne chráni človeka pred nepriaznivým prostredím. V Stredomorí domy
odolávajú suchému a horúcemu počasiu, u nás vzdorujú častému dažďu
a snehu. V oblasti Stredomoria preto nájdeme strechy ploché alebo s malým
spádom. Čím viac sa však pohybujeme smerom do hôr, tým sklon strechy
stúpa. Krov s väčším sklonom unesie viac snehu a väčší sklon strechy rýchlejšie odvedie vodu.
Vidiečan vždy rešpektoval miesto, krajinu a terén, svah využil na pivnicu
alebo staval po vrstevnici. Stavitelia používali materiál z najbližšieho okolia,
v horských oblastiach drevo na zrubové domy, v odlesnených nížinách spracovávali hlinu na domy murované. Dnes, v dobe polystyrénu, sadrokartónu,
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Moderna + socializmus odsunuli tradície do sféry histórie,
výstavba však sledovala najmodernejšie trendy. (kresba M. Šuška)
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plastových okien a napodobenín prírodných materiálov, odborne popisujeme tradičné staviteľstvo ako ekologické, zdraviu prospešné a pravdivé.
Architektúra ale neexistuje bez fenoménu človeka. Valašskí pastieri, ktorí
osídľovali Západné Karpaty, mali iné potreby ako starousadlíci, roľníci a remeselníci, preto logicky stavali rozdielne typy stavieb i sídiel. Krajina, ľudia
a ich stavebné počiny sa navzájom ovplyvňovali a tvorili jeden harmonický
celok. Inak tomu nebolo ani v krajine pod Rozsutcom.
Vidiecke domy boli v priebehu storočí vylepšované a inovované. No oproti
dnešným predstavám o rozvoji a pokroku nebolo cieľom stavať nové domy
inak, ale stavať ich lepšie. „Keď naši predkovia nahradzovali jedľové drevo za
rýchlejšie rastúce smrekové, začali trámy zrubových domov praskať a viac sa
krútiť. Zo spodnej strany ich preto opatrili drážkou, ktorá vyrovnávala napätie v dreve a trámy tak nepraskali.“ (Jiří Langer). Prvé murované domy zo
začiatku verne kopírovali tvar drevených zrubov, až následne sa zväčšovali
podľa možností nových materiálov. Neskôr na vidiecky dom pôsobili rôzne
nariadenia, vyhlášky i mestské vzory.

Prerušená kultúrna tradícia

17

Vidiecka architektúra sa na Slovensku svojbytne vyvíjala do 50. rokov minulého storočia. Možno by sa tak dialo dodnes, podobne ako na Západe, s ohľadom na nové poznatky, materiály a podľa aktuálnych spoločenských potrieb.
Do tohto prirodzeného vývoja však výrazne zasiahla socialistická ideológia.
Tá chcela premeniť spoločnosť na jednotriednu. Podľa pekelnej idey „priblížiť
vidiek mestu,“ (akoby bol vidiek niečo menejcenné), prestal sedliak, roľník
i bača pracovať na vlastnom a rovnako ako ľudia z mesta bol donútený chodiť
do zamestnania, do družstiev a fabrík. Vidieku bol odobraný tradičný spôsob
života. Odobratím pôdy došlo k odtrhnutiu ľudí od krajiny, k zbaveniu zodpovednosti za jej stav a zanikla tak i samotná podstata vidieka.
K premene spoločnosti mala poslúžiť aj jednotná architektúra. Typové projekty navrhovali inžinieri v projekčných ústavoch. Od 70. rokov bol bez rozdielu mesta, dediny i regiónov všade uplatňovaný modernistický štýl. Rovnaké „brizolitové“ domy či prefabrikované predajne potravín nájdete takmer
po celom Česku a Slovensku. Drevenice boli označované za staré šopy, nevhodné pre bývanie. V tomto období bol v u nás nastavený vysoký obytný

knizka_210x210_verzia3.indd 17

16.10.2015 10:26

DEDINAMI Krajina a architektúra mikroregiónu terchovskej doliny

18

Súčasná katalógová produkcia identitu regiónov nijak nepodporuje
a často kolíše na hranici gýču. (kresba M. Šuška)
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štandard. Stavať sme mali nové „slnečné“ a hygienické domovy, ale vlastné
stavebné tradície mali zostať len v skanzenoch a múzeách v prírode. Predsudky ohľadom drevostavieb a tradícií u nás pretrvávajú dodnes.

Štvrťstoročie slobody
Druhý zlom nastal po roku 1989, kedy sme opäť odsúdili svoju najbližšiu minulosť. Čisté línie, biela a sivá omietka modernistickej architektúry získali negatívne konotácie. Podľahli sme eufórii pre všetko cudzie a nevídané. Stavebný boom
ovládli ľúbivé, farebné a rozbujnené domy z komerčných katalógov. Podobne
ako nahradila poctivé slovenské halušky talianska pizza a hamburger z fastfoodu, v malých obciach v okolí miest vyrástla od krajiny odtrhnutá všehochuť.
Najprv sme sa inšpirovali sladkými „rakúskymi vilkami“ s výklenkami a balkónmi, následne prišla móda kanadských zrubov a bungalovov – chát s verandou
zo subtropických oblastí a dažďových pralesov. Marketing týchto domov nechce, aby stavebník uvažoval o zmysle a dôvodoch stavania, ale aby vyberal štýlom „páči / nepáči“. Reklama v nás vybudovala až príliš vysoké sebavedomie,
gýč je obhajovaný slovami „každý má iný vkus.“ Vznikol tak až extrémny individualizmus oproti spolupatričnosti, ktorú reprezentuje vidiecke staviteľstvo.

19

Architektúra je zrkadlom spoločnosti. Niet divu, že v spoločnosti s vykorenenými tradíciami a zásadami vyrástli sídla plné nesúrodých stavieb a krajina
plná nezmyselných symbolov. Návrat k pôvodným hodnotám sa nerealizoval, tradície zostali zabudnuté a neodhalené, súčasná slovenská architektúra
si získava dôveru len postupne.

Nie pretvárať, ale dotvárať
Nielen nádherná prírodná scenéria, ale aj človekom utvárané prostredie:
vlastný dom, dedina či mesto je to, čo má vplyv na atraktivitu celku. Architektúra je umenie, ktoré nejde vypnúť alebo zavrieť, neustále na nás pôsobí
a vytvára to, čo pokladáme za domov. Kým to cenné nenávratne mizne, na
obdiv je často vystavovaný balast, oslavovaný ako vrchol stavebného umenia.
Začnime sa teda baviť o stavebnej kultúre!
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Cieľom nie je vrátiť sa späť do určitej doby a romanticky kopírovať historické predobrazy tradičnej architektúry alebo nosiť kúsavé ľanové nohavice a nepohodlné topánky. To by mohlo dopadnúť neblaho a výsledok bude
vždy istým spôsobom podivný. Naši predkovia nemali potrebu len chrániť
a zakonzervovať svoje domovy, ale kreatívne ich rozvíjať a vytvárať niečo
nové. Táto sloboda by vidieku mala zostať. 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 rovnako vždy rešpektovať klienta, reagovať na
súdobé trendy, požiadavky a poznatky presne podľa hesla: „Mysli globálne,
konaj lokálne.“

20

Tradičná architektúra odoláva prostrediu samotným tvarom. Kamenná pec
je umiestnená v strede dispozície, aby akumulovala a rovnomerne distribuovala teplo do celého domu. Tradičné staviteľstvo je cesta najmenšieho odporu, efektivity, prispôsobenia sa krajine a podnebiu. Nové izolácie nám ale
umožňujú stavať strechy dokonca rovné. Centrálne vykurovanie poskytuje
komfort akejkoľvek dispozícii domu. Nové poznatky a technológie sú preto
cestou slobody a ekonomiky. Obe cesty môžu byť správne a obe sa môžu
vzájomne podporovať. Sedlová strecha 45° – 60° súvisí s našimi tradíciami,
rovná strecha je prejavom doby, pokroku a vyspelosti. Záleží od susedstva,
osobne ale zastávam názor, že aj rovná strecha môže byť na vidieku začlenená dobre, chce to ale kus citu.
Aby sme sa posunuli ďalej, musíme sa zmieriť so svojou minulosťou. Len tak
dokážeme čerpať z tradícií a dotvárať svoje životné prostredie tak, aby bolo
v harmonickom celku, staré a nové zároveň. Takým spôsobom vytvoríme
krásne, kvalitné, harmonické, zdravé a bezpečné či udržateľné životné prostredie, malebné pre život a rovnako pre výlety a rekreáciu. Veď pôvodná architektúra, vegetácia, zástavba a tradičné vidiecke priestranstvá majú obrovskú
variabilitu a ponúkajú množstvo inšpirácií aj pre modernú architektonickú
a urbanistickú tvorbu. Ale nielen ľudová architektúra, aj modernistické “brizolitové domy” sú súčasťou našej identity, rovnako ako pre Švajčiarsko betón
Ticínskej školy a odkaz architekta Le Corbusiera alebo tehlové domy pre Zlín.
Jedinečnosť vidieckej krajiny a architektúry má zásadný vplyv na turizmus
rovnako v Provensálsku, vo Švajčiarsku i na Slovensku. Preto má zmysel túto
jedinečnosť odhaľovať a znovu oživiť záujem o zabudnuté dedičstvo našich
predkov. Príklady, nápady a riešenia predstavené formou fotografií v tejto
publikácii možno inšpirujú práve vás.
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Rozmanitosť vidieckej architektúry je nesmiernym bohatstvom Európy. (kresba M. Šuška)
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Krajina

Symbióza – Vidiečan nestavia búdky z lásky k vtáctvu,
ale aby mu jeho obyvatelia pomáhali na záhrade zbierať škodlivý hmyz.
(Zázrivá)
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Zrozumiteľná krajina – kaplnka, cintorín, zmiešaný les a v pozadí Varín s kostolnou vežou. (Nezbudská Lúčka)
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Záujem o poľnohospodársku činnosť z viacerých príčin klesá. Dôsledkom zmeny zamestnania, vlastníckych vzťahov
či náročných prírodných podmienok pre udržanie zisku a produkcie je stále extenzívnejšie využívanie pôdy,
ktoré so sebou prináša sukcesnú premenu jemnej krajinnej mozaiky na plochy s lesnou či krovinovou vegetáciou.
(Terchová)
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Typickou črtou dediny je línia potočnej vegetácie.
(Stráňavy)
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Prirodzené „živé“ koryto potoka preteká krajinou
ako malebná stuha. Je schopné plniť a využívať
svoj krajinný potenciál a dôležité funkcie, akými
sú napríklad prirodzené vsakovanie vody, podpora
biodiverzity a rázovitosti krajiny. (Dolná Tižina)

Nevhodné technické úpravy spojené s odstránením
pôvodných porastov, narovnávaním meandrov
a reguláciou tokov do betónových korýt do značnej
miery redukujú cenné príbrežné pásmo a degradujú
samotné koryto na stoku spôsobujúcu rýchle
odvádzanie vody. Dnu chýba členitosť, celkovo
je znížená pôvodná pestrosť stanovíšť a dochádza
k významnému zníženiu biodiverzity. Jedinou
výhodou takto regulovaných potokov je ich ľahšia
údržba. Raky, kriváky, mäkkýše a potočníky sa však
na tieto úpravy pozerajú inak.
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Kríž pri ceste, v lese, na krížnych cestách ...
Často obyčajný kus prírodného materiálu. Čiasi stopa, ktorá poľudšťuje cudziu krajinu a dáva jej známu dôvernosť.
Miesto pre oddych, útechu či zamyslenie, ktoré ticho mlčí alebo naopak kričí, že tam sa niečo stalo! (Lutiše – Ježíkovia)
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Mäkko modelovaná krajina so stále zelenými spásanými lúkami. (Zázrivá)

27

Vysoko nad dedinou sa pasú ovce. (Zázrivá)
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Hniezda kopaníc starostlivo položené do krajiny, v charakteristických topografických situáciách, chránené pred
vetrom mohutnými stromami. Polia a lúky sú vyberané tak, aby ich dlho hladili slnečné lúče. (Lutiše – Adamovci)
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Človek vidieka pretváral strmé svahy na hospodársku pôdu, pričom formoval reliéf do terás a malých políčok
s produkčnou funkciou. Medze vznikli ako vedľajší produkt pri postupnom zaorávaní okrajov pri orbe po
vrstevnici. Vytvoril sa tak unikátny krajinný prvok dôležitý aj z hľadiska ekologickej stability. (Lutiše – Skaličanovia)

29

Sceľovanie polí a rozorávanie medzí malo aj svoj ideologický podtext: Zrušiť viditeľné hranice medzi pozemkami.
Nezamýšľaným dôsledkom je však erózia pôdy, vyplavovanie živín a záplavy. Kamene, ktoré stovky rokov
hádzali ľudia z polí na medze sa tak vrátili späť do pôdy.
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Čo nevzala kolektivizácia, berie si pomaly späť príroda. Hľadanie novej rovnováhy a harmónie pri starostlivosti
o krajinu je aktuálnou výzvou pre vidiek. (Lutiše – Skaličanovia)
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Záhumenná cesta. (Mojš)

31

Mozaika polí osiatych rôznymi plodinami. (Mojš)
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Na kopaniciach sa nikdy neoplocujú celé pozemky podľa vlastníckych práv. Ploty chránia len zeleninové políčka
pred divou zverou. Krajina je tak otvorená a priestupná. (Terchová)
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Smutný osud. Lipy boli uctievané ešte skôr než medzi
ne kresťania vztýčili kríž. Dnes sú často odstraňované
alebo znehodnocované nevhodným orezávaním.
Dôvody sú tak nemravné ako: „Lístie opadáva
a je ho treba zametať.“
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Lipa je významný medonosný strom, ktorý svojím
pomalým a pokojným rastom (môže sa dožiť až 600
rokov) okolo seba šíri pohodu a príjemnú atmosféru.
V letných mesiacoch poskytuje jeho košatá koruna
tieň a z nádherne voňajúcich lipových kvetov je
jeden z najlepších čajov a najhodnotnejších medov.
(Stráňavy)
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Všedná vidiecka krajina sa stáva turistickým cieľom pre náročných. (Zázrivá)
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Aj tu sa pásol dobytok.
Prirodzeným porastom fatranských hrebeňov bola až do príchodu Valachov kosodrevina. Tí však od 16. storočia
so svojím dobytkom spásali aj tie najvyššie polohy. Znížením hornej hranice lesa vzniklo hôľne pásmo, ktoré
je charakteristickým a významným krajinným prvkom tohto pohoria. Pod súvislým “kobercom” kosodreviny
dokázalo prežiť len málo rastlinných a živočíšnych druhov. Jej vyklčovaním, vypálením alebo vyrúbaním
a následnou premenou na pasienky vznikali sekundárne lúky a hlavne na vápencoch tak mnohonásobne
vzrástlo druhové bohatstvo. Na druhej strane koreňový systém kosodreviny dokázal zadržiavať viac vody
a zabraňoval erózii pôdy. Starostlivosť o krajinu v horských oblastiach preto vyvoláva rozsiahlu diskusiu.
Na danú problematiku je možné nazerať z rôznych uhlov pohľadu. Na váhy možno postaviť otázky biodiverzity,
ochranu pred povodňami, rekreáciu, ekonomickú produkciu, ťažbu alebo prirodzenú sukcesiu.
(Rozsutce a Stoh od Stien)
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Dedina

Humná v Gbeľanoch. Dnešná doba uprednostňuje vizuálny vnem, vzhľad alebo výraz stavby.
Človek ale vníma priestor všetkými zmyslami. Pri starej stodole cítiť vôňu sena a dreva,
chcete sa dotknúť dosiek opracovaných ľudskými rukami. (Gbeľany)
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Detail zrubovej stodoly. (Belá – Kubíková)
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Lokálne produkty a tradičné poľnohospodárstvo sú
najlepším spôsobom ako sa starať o vidiecku krajinu.
(Zázrivá)

Presná definícia: “Vidiek je tam, kde cítiť hnoj.” (Lutiše)
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Ovce vo farskej záhrade. (Varín)
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Vďaka svojmu susedstvu môžeme aj tieto obyčajné domy pokladať za nádherné, dohromady totiž tvoria
rytmus, v ktorom sa strieda svetlo a tieň. Okrem istých proporcií a farebnosti bolo v minulosti nepísanou
zásadou orientovať najlepšiu izbu do ulice. Ulica sa tak stala rozšírením obývačky. Pred oknami sa hrali deti
pod dohľadom dospelých, bez potreby škôlok. Rozsvietené nočné obloky ulici dodali teplo domova a namiesto
kamerového systému tu perfektne fungovala prirodzená sociálna kontrola. (Dolná Tižina)
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Ak obdivujete staré mestá a dediny sveta (Amsterdam či Holašovice), zistíte, že hoci sa každý dom líši v detaile,
všetky sú si v podstate podobné. Majú medzi sebou istý vzťah, riadia sa rovnakými zásadami a to je to, čo tieto
miesta robí tak príťažlivými. (Teplička na Váhom)
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Medzi domami je charakteristický dvor široký ako dom, ktorý uzatvára stodola. V najstarších dedinách sa
zástavba držala jasného pôdorysného systému. Na osvetlenie sa používali len tri fasády, preto môžu domy stáť
v tesnom susedstve. (Teplička nad Váhom)
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Aj plánovitá zástavba zo 70. rokov minulého storočia môže byť krásna. V záhradách „modernistických viliek“
sa na vidieku vzdorovite objavili kurníky, chlievy a riadky zeleniny. Vidiek tieto „mestské vilky“ vzal za svoje.
Dnes však vidíme, že obciam chýba VÍZIA ako a kde stavať. Mnohé územné plány boli v 90. rokoch
predimenzované a dochádza tak k zbytočnému živelnému rozvoju. (Zázrivá)
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Kompaktne a bez kompromisov. Dnešné stavebné predpisy by vznik takejto malebnej uličky znemožnili.
Normy sú viac technokratické než aby vychádzali z logických potrieb človeka a miesta. Všimnite si ako sú domy
rozumne usporiadané okolo úzkej cesty striedavo na pravej a ľavej strane. Týmto spôsobom je možné stavať
kompaktne s dostatkom slnka a s nádhernými výhľadmi do krajiny. Toto sú tie miesta s géniom loci, ktorými
by sa mohla inšpirovať i nová výstavba. (Terchová – Obšivanovci)
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Samotné objekty môžu byť perlami architektúry, avšak dohromady nevytvárajú zrozumiteľné ani krásne ľudské
sídlo. Problémy suburbanizácie sú dávno popísané. Tlak na pozemky veľký, vzťah k obci žiadny, závislosť na aute
plná. Zástavba “na zelenej lúke” vyvoláva náklady na nové cesty, infraštruktúru a jej následnú údržbu, pričom
v dedinách i mestách zostávajú prieluky a nedostavané ulice. Pôvodné domy, ktoré by sa mohli adaptovať na
moderné bývanie padajú a centrum obce tak chradne. Zbytočne je tak zastavovaná úrodná pôda a krajina
s ekologickým potenciálom.
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„Každý pes iná ves.“
Možno túto “sídelnú kašu”
časom zakryje milosrdná zeleň.

16.10.2015 10:26

45

Priestupnosť krajiny.
Na vidieku nenájdete slepé ulice, každá cesta nadväzuje na ďalšiu alebo pokračuje do krajiny. V starých
dedinách je mnoho úzkych skratiek. Oproti verejným uliciam majú pokojnú atmosféru, zablúdilcov poučujú:
“chovaj sa slušne, ako na návšteve”. Nepotrebujú asfalt, postačia dva pruhy, aby si zachovali svoj prírodný ráz.
Vznikli dokonca i v novej zástavbe. (Teplička nad Váhom, Stráža, Varín)
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Používanie dnešných masovo produkovaných tují
a cypruštekov na záhradách, ktoré izolujú dom od
života na dedine, je prejavom nepochopenia vidieckej
krajiny. Lepšou alternatívou voči tmavej hradbe tují
je listnatý živý plot, ktorý na jar vypučí nové lístky,
v lete zakvitne, rozvonia celú záhradu a na jeseň
vyfarbí listy do zemitých farieb. V zime, keď sa na
záhrade neodohrávajú žiadne aktivity, takýto plot
prepúšťa cenné slnečné lúče. Na moderné živé ploty
sú vhodné najmä trnky, vtáčí zob, tis, šípové ruže
alebo hrab a buk.
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Len dostatočne transparentný plot dokáže ulici
sprostredkovať potešenie z kvetinovej predzáhradky.
(Dolná Tižina)

V horských osadách plot ani nie je potrebný. Hranice
medzi verejným a súkromným sa prelínajú.
(Belá – Kubíková)
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Dedinu chránia ovocné sady. Výsadba pôvodných drevín na pozemkoch rodinných domov sa opäť pomaly
dostáva do popredia záujmu. (Nededza)
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Na najúrodnejších poliach Žilinskej kotliny stoja montovne a sklady. Gazdovanie ale našťastie tradičné dediny
neopúšťa. (Teplička nad Váhom)

48

Úžitková časť záhrady s logickou výsadbou poľnohospodárskych plodín. (Mojš)
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Spevnené plochy boli na vidieku vždy vzácnosť. Vplyvom automobilizmu bolo neskôr vydlaždených mnoho
miest, ktoré urýchľujú odtok vody a zvyšujú riziko bleskových povodní. Vhodné je ich v maximálnej miere
eliminovať a používať miestny materiál a vodopriepustné riešenia. (Zázrivá – Grúne)

49

Cieľom nebolo stavať nové domy inak, ale lepšie. Po vyhorení dediny v roku 1945 sa ulica narovnala,
domy prispôsobili novým požiadavkám, stodoly postavili ďalej od seba, ale vidiecky ráz nebol výrazne narušený.
(Terchová)
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Kvitnúce kvetiny a voňavé kry pritiahnu zrak každého pozorovateľa. Dotvárajú a zjednocujú uličný priestor
dediny. (Krasňany)

50

Výsadba predzáhradok rodinných domov dodá ulici nádych farebnosti, za ktorou sa skrýva starostlivosť pani
domácej. Susedská súťaživosť je v tomto prípade vítaná. (Nededza)
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Cintorín v krajine.
Sama atmosféra tohto pietneho miesta vymedzeného z voľnej krajiny mohutnými pagaštanmi a lipami núti
človeka spomaliť a premýšľať. (Krasňany)

51

Živé kvety potešia viac než plastové “trvalky.” (Strečno)
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52

“Brána do dediny.” Stromy spevňujú okraje príjazdovej cesty do osady. (Terchová – Jánošovia)
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Tesnosť je výsadou tradičnej dediny. Domy, kaplnky i priestory medzi nimi odpovedajú ľudskej mierke.
(Nezbudská Lúčka)

53

Nábrežie. (Nezbudská Lúčka)
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Architektúra
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55

Najúžasnejšie stavby a detaily sme našli v tejto nádhernej striebornosivej farbe. Vďaka neutrálnej sivej vyniká
zelená farba krajiny. Stodola, sušiaky na seno, strecha, lavičky pred amfiteátrom. (Zázrivá)
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Hodnoty týmto domom dokážeme priznať až s odstupom času. Majú dobré proporcie, nastavili vysoké
hygienicke štandardy. V rámci Európy sme stavali skutočne moderne. Stavby však boli často realizované
neodborne, chýbali skúsenosti s novými materiálmi, stavebnými postupmi a technológiami vyžadujúcimi
presné prevedenie. Masová produkcia nových materiálov často viedla k ich nízkej kvalite.
Ploché strechy takto získali zlú povesť. (Stráňavy)
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Vila s eleganciou 30. rokov. (Stráňavy)
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70. roky v znamení brizolitu. Balkóny a loggie mali
navodiť atmosféru permanentnej dovolenkovej
rekreácie. (Kotrčiná Lúčka)

Súčasná architektúra voľne čerpajúca z tradície
moderny. (Mojš)
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V minulosti prevládal pri stavbe domu ako aj v živote jeho obyvateľov pragmatizmus. Malé okno predstavuje
malé tepelné straty a keďže vidiečan trávil väčšinu dňa v krajine, na slnku, postačovali 4 sklenené tabuľky.
(Lysica)
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Veranda, detail.
„Modernistické pásové okno“, elegantne tenké drevené profily, decentná farebnosť, patina, štrukturálnosť,
presnosť. To všetko možno obdivovať na tradičnej architektúre. Kým v albumoch z dovolenky by sme podobné
obrázky určite našli, doma tieto krásy dennodenne míňame bez povšimnutia. (Dolná Tižina – Bačín)
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60

Okno je jedným z najvýznamnejších architektonických prvkov. Jeho krásu možno obdivovať izolovane, ale aj
v súvislosti s fasádou a celkovým charakterom domu. Naši predkovia nimi „otvárali domom oči“. Okná lícujú
s fasádou, aby nepremŕzalo ostenie a odkvapkávajúca voda nedegradovala drevený rám. Podobný detail
je používaný na moderných nízkoenergetických domoch. (zhora: Terchová, Belá)
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Dva príklady súčasnej architektúry rešpektujúce okolie. Kvalitne prevedené detaily, krásne proporcie, prírodné
materiály, decentná farebnosť. (Strečno a Varín)
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Krajina na šindľovej streche. Mnohé kusy na dávno opustenej chalúpke ešte stále plnia svoju funkciu.
(Terchová – Jánošovia)

62

Ekologické staviteľstvo nie je žiadna novinka. Tradičné domy boli stavané z lokálneho materiálu, bez potreby
nadmernej dopravy. Pri ich výstavbe ani likvidácii neprodukujú skleníkové plyny a po ich dožití si krajina
stavebný materiál sama vezme späť. (Gbeľany)
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Trendom súčasnej záhradnej a krajinnej architektúry je vertikálna zeleň a strešné záhrady. Vegetácia bola vždy
prirodzenou súčasťou architektúry, pričom si sama našla najvhodnejšie podmienky pre svoju existenciu.
Dnes už historická fotografia, nakoľko objekt bol zbúraný. (Strečno)
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64

Drevo – do neho človek prichádzal na svet a v ňom aj odchádzal. Staval drevené domy, stodoly, sýpky, na zimu
ním obkladal chalupu, pod dreveným krížom sa zhováral s Bohom. S drevom sa delil o svoj život a nútil drevo,
aby sa podelilo s ním. (Lutiše)
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“Mesto má mejkap, vidiek má pleť.” (Bohuslav Blažek). Čas na povrchy prírodných materiálov maľuje jemné
farebné nuansy. Tak vzniká patina, ktorá dáva strechám i fasádam ľudský výraz a je dôkazom života a pravdivosti.
Niekedy sa dokonca umelo napodobňuje, aby sa vytvoril dojem historickej hodnoty. (Lysica)

65

Úzke a dlhé dvory vytvárajú príjemné súkromné uličky a vďaka rovnakému sklonu a farbe vznikol pitoreskný
obraz strešnej krajiny. (Strečno)
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Obytný dom po vrstevnici, stodola kolmo. Takto vznikli nestrojené kompozície mnohých osád.
(Zázrivá – Malá Havrania)

66

Aj osady na kopaniciach sa riadili istými zásadami. V niektorých boli domy osadené výlučne pozdĺž vrstevnice,
iné kolmo, podľa toho, ako to umožňovala topografia, orientácia, sklon terénu alebo prístup k ceste. Vznikli tak
rozmanité kompozície a rozmanité priestranstvá. (Terchová – Tlacháčovia)

knizka_210x210_verzia3.indd 66

16.10.2015 10:27

67

Plátno avantgardného maliara. Najpoužívanejšia
farba na omietke bola biela, bledosivá, bledomodrá
a prírodné zemité odtiene od žltej po červenú. Starí
ľudia mali vypozorované, že na modrú nelezie hmyz,
preto ňou natierali chlievy, okná, dvere
či podmurovku domu. (Gbeľany)
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Dnes dedina, kedysi mestečko. Aj dedinský dom bral
inšpirácie z blízkeho mesta. Mestské vzory sa najviac
objavujú na ornamentike uličnej fasády. (Varín)
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Srdce, piktogram toalety. (Zázrivá)

knizka_210x210_verzia3.indd 68

16.10.2015 10:27

69

Na túto strechu sa je možné dívať hodiny, je krásna, pretože je na nej cítiť ľudská ruka. Akoby bola nakreslená
ceruzkou na papier. Pokiaľ nepoužijete pravítko, čiary budú rovnako krivé. Šindľová strecha so správnym
sklonom (45° – 60°) vyžaduje každých 5 rokov malé opravy, ale vydrží mnoho rokov. A vydrží omnoho viac
ak je šindeľ štiepaný. (Zázrivá )
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Družstvo v Zázrivej. Za minulej éry sme získali zlé
návyky, bezohľadnosť ku krajine a k ľudskej mierke.
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Preto nám dnes nepríde divné stavať na dedinách
poschodové bytovky.

Úle – mierka vidieckej krajiny. (Teplička nad Váhom)
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Správny detail nárožia obytného zrubového domu. Akoby nebol dielom stavebného tesára, ale presnou prácou
stolára. Špáry sú vyplnené machom, prekryté lištami. Biely náter na čele trámov nie je bezúčelná dekorácia.
Drevo rezané kolmo na vlákna viac nasáva vzdušnú vlhkosť a je najviac náchylné na hnilobu, preto ho vysušuje
a konzervuje vápenné mlieko. (Lysica)
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Sochy v krajine. (Zázrivá)
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Sochy v krajine. (Strečno, Teplička nad Váhom, Zázrivá)
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74

Hoci s dobrým úmyslom, ale falošne. Porozmýšľajte sami, prečo nové domy takmer vždy rýchlo rozoznáte od
pôvodnej architektúry. Sklon strechy, presah štítu, šírka a proporcie fasády, detaily, materiály… Len vizuálnym
kopírovaním tradícií nevznikne dobrá architektúra. Účelom podlomenice bolo chrániť drevený zrub pred
priamym dažďom. V novom prípade však podlomenica len nevhodne zatieňuje už tak malé okná. Pre jednotný
vzhľad v krajine nemusí byť použitý šindeľ, vhodné je ale použiť bledosivú, skladanú krytinu, pokiaľ je možné
prírodnú, ktorá časom získa patinu. Plastová napodobenina šindľa alebo obklad fasády tváriaci sa ako zrub
k pravdivosti a úprimnosti tradičnej architektúry neprispieva.
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Sgrafito v tvare skladanej stuhy z kaštieľa v Krasňanoch, ktorého voľnú interpretáciu nájdeme i na moderných
domoch. (Krasňany, Kotrčiná Lúčka)
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Ručná práca. Malebnosť vyrezávaného zábradlia nespočíva v množstve zdobenia, ale v rôzne širokých doskách
a jedinečnosti každého zárezu. (Strečno – Zlatné)

76

Aby vydržali latkové ploty bez ochranných náterov, sú opatrené zrezanými hlavami, aby voda rýchlo odtiekla
a drevo nehnilo. Dažďom a slnkom potom laty vyzrejú do prirodzených strieborno-sivých odtieňov. Tieto
prírodné a 100 % ekologické ploty navyše dokážu dokonale kopírovať terén. (Lutiše)

knizka_210x210_verzia3.indd 76

16.10.2015 10:28

77

Dnes často zaznieva názor, že musíme stavať inak ako v minulosti. Aby sme sa odlíšili od „starej šopy“ otáčame
doskový obklad vodorovne a natierame ho žltnúcim lakom. Prestali sme hľadať dôvody a pýtať sa prečo? Prečo
naši predkovia používali doskový obklad zásadne zvislo? Pretože dokonale poznali vlastnosti materiálu. Vedeli,
že po smere vlákien odtečie voda rýchlejšie, čo má na životnosť obkladu zásadný vplyv. Strieborná patina,
ktorú doskový obklad časom získa je pritom najlacnejšia a najlepšia prirodzená ochrana dreva. Len výrobcovia
chemikálií v ľuďoch budujú panický strach z takéhoto prirodzeného starnutia dreva. Lak ho má chrániť, aby
vyzeral stále “ako nový,” aby nebol rozoznateľný od plastového výrobku. Drevo ale dýcha a film v podobe
laku vytvorí na jeho povrchu nepriepustnú vrstvu. Ak sa poruší a lak sa pravidelne donekonečna neobnovuje,
zakrátko obklad v mieste mikrotrhlín a škrabancov černie a hnije. Vhodnejšie je použiť olejový náter. Drevo
sa tak na slnečnej strane nádherne vyfarbí do škoricovo hnedej farby. (Terchová – Marunovia)
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Varínka sa v Stráži zarezáva naozaj hlboko. Stráža tak má jedinečné nábrežie s vlastným duchom. (Straža)
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Mnoho starších domov sa vyznačuje asymetricky položenou strechou. Presah tvorí gánok, ktorý chráni vstup do
domu, niekedy býva premenený na verandu. Často kritizované “panelákové” okno je len prirodzenou inováciou.
Vidiečan sa nesnažil vytvárať krásny dom ako dnešní chalupári. Keď začal tráviť viac času doma, prišlo mu vhod
viac svetla. Napriek tomu mal v sebe dostatok citu pre to, aby toto okno dokázal do tradičnej architektúry
vhodne začleniť. (Krasňany)
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Dokonalá klimatizácia. Listnaté stromy v zime prepúšťajú slnečné lúče do okien, v lete tienia, zachytávajú prach,
zvlhčujú a ochladzujú vzduch až o 4°C. (Terchová – Káčerovci)
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Romantika z Terchovej (Terchová – Jánošovia)
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V osadách je cesta súčasťou domova. (Terchová – Jánošovia)
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Známa farebnosť. Bledomodrá pivnica a drevený zrub. (Zázrivá)
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