
PRACOVNÝ ZOŠIT:
 
   Krajina 
a architektúra 
        pod
Rozsutcom

Obsah : 
Krajina pod Rozsutcom...........................................2 
Terchovská dolina.....................................................2
Región..........................................................................3
Z histórie......................................................................6
Krajina, dedina a ich premeny..............................8
Erby................................................................................9
Ako sa zmenila doba.............................................10
Diskutujte o krajine................................................11
Kosenie......................................................................12
Pasenie.......................................................................12
Zánik hospodárenia ...............................................14
Receptár....................................................................16
Miestne výrobky......................................................15
Útrapy krajiny...........................................................16
Ako krajine pomôcť...............................................17
Zastavovanie krajiny..............................................18
(Ne)priestupnosť krajiny......................................19
Odpady......................................................................20
Voda v krajine..........................................................21
Ošetrovanie stromov.............................................22
Ťažba lesov...............................................................22
Stromy........................................................................23

Nešetrný turizmus..................................................24
Svetelný smog.........................................................25
Vizuálny smog.........................................................26
Doprava a ekológia................................................27
Tradičná architektúra a tradičná dedina........28
Farebnosť..................................................................30
Obraz dediny............................................................31
Mierka a proporcie.................................................33
Tradičné a prírodné materiály............................34
Nerešpektovanie terénu.......................................35
Katalógové domy...................................................35
Moderná architektúra...........................................36
Ničenie hodnoty stavieb......................................41
Živelná výstavba.....................................................42
Vzťah ku krajine.......................................................43
Vidiecka príroda......................................................44
Svetová semenná banka......................................45
Tuje.............................................................................46
Cintorín za oknom.................................................47
Bezpečnosť a anonymita.....................................47
Ekologická záhrada................................................49
Bibliografia...............................................................50



2

 Krajina pod 
Rozsutcom
Milí priatelia, 
za krásou a zážitkami nie je potrebné chodiť 
ďaleko. Keď sa poriadne poobzeráme, 
zistíme, že v mieste kde žijeme sa dá nájsť 
veľa krásneho, zaujímavého a jedinečného. 
Stačí otvoriť oči, sadnúť na bicykel či autobus 
a vybrať sa na výlet. Netreba však zatvárať oči 
pred problémami, ktorých náprava by mohla 
z krajiny pod Rozsutcom vytvoriť ešte 
atraktívnejšie a príjemnejšie miesto na Zemi.

O chvíľu začnete listovať v pracovnom zošite 
zameranom na miestny krajinný ráz, regio-
nálne špecifiká, miestne stavebné tradície 
a jedinečnosť mikroregiónu terchovskej 
doliny. Ambíciou zošita je vhodne doplniť 
regionálnu výchovu, geografiu, environmen-
tálnu výchovu, ale okrajovo aj iné predmety 
ako matematika, fyzika, prírodopis či výtvarná 
výchova. Dá sa využiť priamo na vyučovaní, 
aj pri mimoškolskej záujmovej činnosti. 
Je určený primárne pre žiakov 5. až 9. ročníka 
základných škôl v mikroregióne terchovskej 
doliny. Má byť vodítkom, oporou a inšpiráciou 
pre aktivity v rámci vyučovania.
 
Naše územie sa rozprestiera pod Rozsutcom, 
od Dubňa po Paráč, od Minčola po Čiernu 
Lutišu. Oddávna ho tvaruje mohutný Váh 
a dravé horské bystriny. Ľudia si tu podmanili
úrodné nížiny a 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, príbehy, radosti aj 
smútky. Hovoria o nich mohutné lipy, kvetiny 
v predzáhradkách, kostoly, domy i drevenice.

Pozývame vás na zaujímavú a poučnú 
cestu po našom krásnom mikroregióne. 
Spoznávajme ho a buďme naň hrdí!

 terchovská 
    dolina
Mikroregión skladajúci sa z obcí Belá, Dolná 
Tižina, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, 
Lutiše, Lysica, Mojš, Nededza, Nezbudská 
Lúčka, Stráňavy, Stráža, Strečno, Teplička 
Nad Váhom, Terchová, Varín, Zázrivá 
má názov “Združenie obcí Mikroregión 
Terchovská dolina”. Obce spolupracujú za 
účelom všestranného rozvoja. 

Názov “terchovská dolina” vznikol pomenova-
ním územia, ktorého veľká časť leží v povodí 
rieky Varínky a tvorí dolinu, výbežok Žilinskej 
kotliny, na konci ktorej leží známa členská 
obec Terchová. Pomenovanie je novotvar, 
pri popise mikroregiónu preto používame 
malé písmená. Historicky ho možno zaradiť 
do Horného Považia, menšia časť zasahuje 
na Kysuce a Oravu.

Geograficky spadá územie mikroregiónu 
pod celky Kysucká vrchovina, Malá Fatra, 
Žilinská kotlina a Oravská Magura. Nájdeme 
tu strmé horské masívy, bralá, divé bystriny, 

malebnú vrchovinu a podhorskú krajinu, ale aj 
údolné rovinaté polohy a polia, ktoré svojimi 
vodami omýva najdlhšia slovenská rieka Váh.            
Na relatívne malom území sa dá nájsť mnoho 
rozmanitostí a pestrá krajina, ktorá si podma-
nila srdce nejedného cestovateľa.

Moje naj 
   z regiónu
Než sa začítate ďalej, napíšte podľa vás desať 
NAJ vecí, miest, stavieb, jedál alebo zvykov 
z nášho regiónu.

1.

2.

3.
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Región 
Región je územie vyčlenené na základe 
nejakých spoločných znakov. Môže byť 
vymedzený prirodzene spoločnou históriou, 
geograficky alebo umelo politicky. Regióny sa 
môžu ďalej členiť, navzájom prekrývať, často 
ich jasne oddeľujú horské masívy či rieky, 
ktoré zabránili šíreniu kultúry daného regiónu 
ďalej. Tradičné regióny historicky približne 
odpovedajú členeniu na stolice z obdobia 
Rakúsko-Uhorska. Každá mala svoje spádové 
mesto, prípadne viacero tržných mestečiek, 
kam z dedín vozili svoje produkty na predaj. 
Nové politické členenie Slovenska do tzv. 
vyšších územných celkov reaguje na zvyšujú-
cu sa mobilitu a rýchlejšiu dostupnosť väčších 
miest, ktoré sa tak stali spádové pre väčšie 
oblasti.

Mikroregión
Je to dobrovoľné združenie obcí na určitom 
území, so zámerom dosiahnutia spoločného 
cieľa. Obce môže spájať napríklad spoločná 
história, kultúra či zvyky.

Úloha : 
Pokúste sa na slepej mape Žilinského kraja 
vyznačiť okresy Žilina a Dolný Kubín, v ktorých 
sa nachádzajú obce mikroregiónu terchovská 
dolina.
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       Slepá mapa 
Skúste do mapy vpísať názvy všetkých obcí 
z nášho mikroregiónu: Belá, Dolná Tižina, 
Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, 
Lysica, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, 
Stráňavy, Stráža, Strečno, Teplička Nad 
Váhom, Terchová, Varín, Zázrivá

Viete, čo označujú čísla 1610 a 1709? 

Mapu môžete vyfarbiť a zároveň zvýrazniť 
katastrálne územie (administratívne hranice) 
svojej obce, aby vynikla jej polohu v rámci 
mikroregiónu.

STRÁŽA
ZÁZRIVÁ

NE
DED

ZA



5

Kostol Najsvätejšej Trojice    Varín      krst Jánošíka
Váh        plte      Margita a Besná
Strečno	 	 	 				Žofia	Bosniaková	 	Národná kultúrna pamiatka

Starý hrad      Castrum Varna   Domašínsky meander
toplucha        teplý prameň		 		 		textilka	a	skláreň
terchová																							Jánošovia	 	 	 		rozhľadňa
Zázrivá        redikaňä       rôsac
Syr         ovca      cholvárok
Krasňany		 	 					kaštieľ		 	 	 		veterány
Ráztoky	 	 	 				Grúne		 	 	 	Končitá
Straník        paraglajding     teplička	nad	Váhom
Zbojnícky chodník     Vrátna dolina   terchová (Sokolie)
Gbeľany	 	 	 					rekonštrukcia    cena za architektúru
Belá       Bránica     pekáreň	
Mohylové pohrebisko				Krasňany	 	 	 		slovanské	osídlenie
Košicko - bohumínska	železnica  most     Váh
drevo        sekera	 	 	 		šindeľ	
kôň		 	 	 					furman		 	 	 		voz
kameňolom		 				 				Stráňavy	 	 									termálne kúpalisko
pamätník	 	 	 					francúzski	partizáni  Strečnianska	úžina

Vytvor trojice
V tejto hre je potrebné rozstrihať pojmy 
podľa počtu žiakov s tým, že si každý 
vytiahne jeden papierik. Cieľom je zoskupiť 
sa do správnych trojíc a nájsť odôvodnenie. 
Pre väčšiu zábavu je možné hľadanie trojíc 
v úplnej tichosti.

Rekordy 
  z regiónu
Najstaršou obcou v území je Varín. Prvýkrát 
sa v záznamoch objavil už v roku 1254. 
Naopak najmladšou obcou sú Lutiše, s prvou 
písomnou zmienkou v roku 1662. Obec 
s najvyšším počtom obyvateľov je Teplička 
nad Váhom, k 31. 12. 2016 tam žilo presne 
4 200 ľudí. Naopak najmenej ľudí žije 
v Nezbudskej Lúčke, má len 390 obyvateľov. 
Rozlohou najväčšia obec je Terchová 
(84,54 km2), najmenšia zas Mojš (2,59 km2). 
Tá je zároveň najnižšie položenou obcou 
(345 m n.m.). Najvyššie leží Zázrivá, s nad-
morskou výškou 600 m n.m. Najdlhšia dolina 
je dolina Kúr, ústiaca do Krasňan. Najvyšším 
bodom je Veľký Kriváň (1 709 m n.m), najniž-
ším je koryto rieky Váh. Medzi rekordy patrí 
aj najväčší riečny meander na Slovensku 
- Domašínsky meander pod Starhradom.
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Z histórie 
Územie mikroregiónu terchovskej doliny 
bolo intenzívne osídľované už v prvých ob-
dobiach praveku. Prvé doklady o prítomnosti 
človeka v oblasti pochádzajú už zo staršej 
doby kamennej. Našli sa tu kamenné jadrá, 
z ktorých sa vyrábali štiepané kamenné 
nástroje. Zaujímavosťou je aj 

     (TAJNIČKA),
ktorý sa podarilo nájsť na území Varína.

História tohto územia je naozaj bohatá. 
Viaceré archeologické nálezy napoveda-
jú o prítomnosti človeka už v staršej dobe 
kamennej. V mladšej dobe kamennej nálezy 
z Belej, Gbelian a Varína dokladajú osídlenie 
roľnícko-pastierskych spoločenstiev. 

Pri stavbe elektrickej rozvodne v Gbeľanoch 
sa z tohto obdobia našli piecky s hlinenými 
roštami, v Strečne pri stavbe cesty k mohyle 
francúzskych partizánov objavili medený 
čakan z obdobia neskorej doby kamennej, do-
kladajúci intenzívnejšie zasahovanie človeka 
do prírody. V strednej a mladšej dobe bron-
zovej existujú už doklady hustejšieho osíd-
lenia, ktoré sú doložené z nálezov v obciach 
Varín, Gbeľany, Krasňany, Teplička nad Váhom, 
Lysica. Z mladšej doby železnej poznáme 
viaceré nálezy, ktorým jednoznačne dominujú 
hlinené pece na spracovanie železa vo Varíne 
v lokalite Železná studňa, ktoré dodnes 

nemajú obdobu v celej strednej Európe 
a svedčia o intenzívnej výrobe a obchode na 
tomto mieste. 

Nálezy sídliskovej keramiky a veľkého mohy-
lového pohrebiska z obdobia 8. a 9. storočia 
v Krasňanoch napovedajú o pravdepodob-
ne rušnom osídlení z Veľkomoravského 
obdobia, aj keď celý región a viaceré lokality 
by si určite zaslúžili dôkladný archeologický 
prieskum. 

V stredoveku, konkrétne od 13. storočia, sú 
už známe prvé písomné zmienky o sídlach, 
hradoch a miestach. Z roku 1235 je nepriamo 
doložený Hrad Varín - Starý hrad, od roku 
1300 sa spomína aj mladší hrad Strečno, 
najstaršou obcou je Varín (1254), v ktorej 
bola farnosť zriadená už v 13. storočí. Ďalšie 
obce, ktoré patria medzi najstaršie sú Teplička 
nad Váhom (1267), Strečno (1321), Krasňany 
(1354), Stráňavy (1356) a Nededza (1384). 

Už začiatkom 14. storočia sa spomína 
“Varínska provincia” so sídlom na Starom 
hrade, ktorej vtedajšie hranice boli na výcho-
de ohraničené riekou Oravou, na juhu Váhom, 
na západe Kysucou a na severe hranicou 
poľského kráľovstva. Na toto územie nadvia-
zalo neskoršie Starhradské a Strečnianske 
panstvo, potom Teplické a Gbelianske. 
Postupným delením majetkov a moderni-
záciou života šľachty vznikali viaceré sídla 
a kaštiele v obciach mikroregiónu. Zo Starého 
hradu sa presťahovalo panstvo do Krasňan. 
Postupne začali vznikať aj kaštiele a kúrie 
v Nededzi, Gbeľanoch a Tepličke nad Váhom.

Historické 
názvy obcí
Skúste rozlúštiť historické pomenovanie obcí 
a napísať ich súčasný názov: 

Streczan         Stranyawa

Lyzzica         Lwchka

Moyss          Crasna

Tyerchowa         Toplisa

Varna         Czizinna

Belen          Zthrasa

Chyssyna         Bella

Koblen         Belena

Toplucha         Králowa

Karazna         Mayusfalwa

Vapena Lucska        Zaschriwa 

Litisse             Nedecz

Ztrany           Strechun

Kothorchyna Luchka
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1. Žilinská kotlina bola 
osídľovaná už v paleolite, 
čiže v staršej:

4. Vznik tejto obce bol 
spätý s výrobou vápna 
na stavebné účely dvoch 
blízkych hradov, neskôr 
i meštianskych objektov 
v okolí. Preto sa 
v roku 1439 uvádza 
s prívlastkom Vápenná.

8. Ku koncu 2. svetovej vojny 
vypálila nemecká armáda viacero 
našich obcí. V auguste 1944 sa 
v Strečnianskej ......... proti nej usku-
točnili prudké boje s vojenskými 
jednotkami Slovenského národného 
povstania so slovenskými a soviet-
skými partizánmi a 155 Francúzmi 
pod vedením kapitána Georgesa de 
Lannuriena. Na ich počesť bol v roku 
1956 odhalený pamätník na vrchu 
Zvonica.

9. Ako sa nazýva kolonizácia, ktorá 
v 15. a 16. storočí výrazným spôsobom 
ovplyvnila osídlenie v našom regióne 
a zapríčinila vznik mnohých osád? 
Prichádzajúci obyvatelia začali 
využívať horské stráne pre chov 
dobytka, klčovaním lesa získavali 
pôdu pre chov oviec a neskôr i pre 
poľnohospodárstvo.

3. Z akého materiálu bol vyrobený čakan 
z neskorého paleolitu nájdený pri Strečne? 

2. Pôvodne strážny hrad, postavený 
pred rokom 1241 sa nazýval hrad 
Varín. Po postavení druhého hradu 
v jeho blízkosti sa zmenilo jeho po-
menovanie na:

5. Ako sa volala 
továreň založená 
v 18. storočí 
v Tepličke nad 
Váhom grófom 
Windischgrätzom?

6. Najstaršia obec mikroregiónu ter-
chovská dolina, s kráľovskými privilé-
giami od 14. storočia.

7. Obec, v ktorej sa našlo veľké mohylové 
pohrebisko dokumentujúce slovanské osídlenie.

tajnička
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 Krajina, dedina 
a ich premeny
Život na vidieku sa od toho mestského 
v mnohom líši. Dedina je oproti 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 spolu-
patričnosť. Súčasná doba je rýchla, zameraná 
na jednotlivca a prináša mnoho zmien, naše 
korene sa vytrácajú a s nimi aj tradičný vidiek.

Mesto, 
  alebo dedina ?
Skúste porovnať súčasný život v meste a na 
dedine, nájdite rozdiely a porozmýšľajte, 
čo je pre ne charakteristické.
Pokúste sa definovať aj rozdiely medzi 
mestom, sídliskom, dedinou a suburbiom. 
Do rámčekov doplňte pojmy ako: anonymita, 
obchody, pokoj, ruch, pestovanie, kultúrne 
podujatia, tradície, čistota prostredia, bicykel, 
školy, domáce zvieratá, parky, hustota zaľud-
nenia, dláždené plochy, nízkopodlažné domy, 
paneláky, malé skupiny domov, záhrady, 
zamestnanie, banka, úrady, kino, parkoviská, 
blízkosť, rýchlosť, bezpečnosť... 

MESTO

SÍDLISKO SUBURBIUM
(NOVÁ ZÁSTAVBA 
OBYTNÝCH DOMOV 
V KRAJINE)

DEDINA
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Erby
Erby sú znakom samostatnosti obcí, všetky 
musia byť zapísané v heraldickom registri. 
Na erbe sú prijateľné iba štyri farby, červená, 
modrá, čierna a zelená. Prípustné je použitie 
dvoch kovov, zlata a striebra, ktoré sa nahrá-
dzajú žltou a bielou farbou. Na kombináciu 
farieb existujú prísne pravidlá. Na žiadnom 
erbe sa vedľa seba nesmú objaviť napríklad 
zelená s modrou či červenou. Typická je 
kombinácia červenej so zlatou. Štít, na ktorom 
je erb, musí byť pologuľatý, tzv. španielsky. 
Z erbu obce či mesta sa dá vyčítať napríklad 
nábožnosť niekdajších osadníkov, čím sa živili 
a s kúskom fantázie i to, ako obec vznikla. 

Nakreslite 
Skúste nakresliť erby podľa popisu 
a uhádnite o erby ktorých obcí sa jedná?
1. V modrom štíte veľký strieborný tulipá-
novitý kvet vyrastajúci na strednej vetvičke 
zlatého vznášajúceho sa kríka.
2. V zelenom štíte je biely jeleň so zlatými 
parohmi a kopytami skáčuci ponad zlatú 
ratolesť.
3. Poznáte erb svojej obce? Nakreslite ho 
a porozmýšľajte, čo symbolizuje. Vymyslite 
k nemu vlastnú legendu.
4. Na výtvarnej výchove navrhnite erb 
mikroregiónu. Načrtnite rôzne návrhy, pre-
diskutujte ich, vysvetlite symboliku. Zvoľte 
si ľubovoľnú výtvarnú techniku a najlepšie 
vyhotovte v skupinách na veľký plagát.

1. 4.

2.

3.
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Čo	je	
vidiek ?
Ak ste správne zaradili pojmy v predchádza-
júcej úlohe, tak určite pre vás bude hračka 
napísať vlastnými slovami v skratke, 
čo vlastne pojem VIDIEK znamená. 

Chceli by ste v dospelosti žiť na dedine alebo 
v meste? Zvážte výhody i nevýhody a možné 
riziká vidieckeho a mestského prostredia 
a porozprávajte sa o tom so spolužiakmi.

Ako 
sa zmenila 
doba
Život na dedine vyzeral v minulosti inak ako 
ten dnešný. Skúste zistiť zaujímavé informá-
cie zo života rodičov a starkých a doplňte 
ich do tabuľky. Následne môžete v triede 
diskutovať o tom, v čom sa zmenila doba. 
Kedy nastali najvýraznejšie zmeny? Menil sa 
život rovnako v meste i na dedine? Ako bude 
vyzerať budúcnosť?

1950              1970               2000             súčasnosť           za 20 rokov

bývanie
kúrenie
technika
obliekanie
strava
doprava
voľný	čas
televízia
rodina
majetok

VIDIEK JE ...
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Diskutujte 
  o krajine
V predchádzajúcej tabuľke ste nenašli 
kolonku, ktorá by hovorila o zmenách 
v samotnej krajine. Krajinu nemožno pova-
žovať výlučne za dielo prírody. Je výsled-
kom činnosti prírody i pôsobenia človeka. 
Ten je s ňou spojený materiálne, duchovne 
i kultúrne. Práve cit a prirodzená úcta k nej 

sa pomaly vytráca. Skúste si prezrieť obrázok 
a opísať krajinu (lesy, lúky, polia, medze, 
remízky, vetrolamy, aleje, terasovité políčka, 
ovocné sady). Ako sa hospodárilo? Čo to pre 
prírodu znamenalo? Diskutujte o ľudskej 
činnosti. O správaní sa ľudí k vode, pôde, 
k ovzdušiu v minulosti a dnes. Ako sa zmenili 
cesty a stavby v krajine?  Čo myslíte, ako 
vyzerá tá istá krajina na fotke dnes? Na foto-
grafii dobre vidieť, že citlivo sa starať o krajinu 
je naozaj potrebné.

ZÁPISNÍK

Pohľad na Zázrivú v 50. rokoch 20. storočia 
nám napovedá, že krajina bola obhospodaro-
vaná, vypásaná a kosená. 
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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 mar-
garétami, zvončekmi, ďatelinou, kukučkou, 
kozou bradou či klinčekom. Bohužiaľ sa 
postupne vytrácajú v dôsledku hnojenia 
umelými hnojivami, nekosením a zarastaním 
alebo naopak veľkoplošným kosením. Práve 
takéto kosenie v priebehu jedného dňa, za 
účelom získania poľnohospodárskych dotácií, 
so sebou prináša výrazný pokles biodiverzity
(rozmanitosti rastlinných a živočíšnych 
druhov). Toto, spolu s ponechaním pokose-
ného materiálu na mieste, druhovo ochudob-
ňuje lúky. Prehnojenie totiž zapríčiňuje vytla-
čenie 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 (znárodnením súkromného
 majetku štátom) 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 plochami 
a nemali problém nájsť vhodný zdroj potravy 
či úkryt. Navyše to pre ne nebolo nebezpečné 
tak, ako kosenie veľkými strojmi.

  asenie
Väčšina našich trávnych porastov sa vytvorila 
stáročiami vďaka pravidelnému využívaniu, 
paseniu, koseniu a ďalším ľudským činnos-
tiam. Zvieratá pri spásaní porasty hnojili 
a utláčali, čím ich chránili pred zarastaním 
drevinami. Možno hovoriť o akejsi vzájomnej 
symbióze, čiže dobrom spolunažívaní. Aj keď 
sa kosenie a pasenie môže javiť ako podobný 
zásah, keďže ide o odstránenie nadzemnej 
biomasy, sú medzi nimi značné rozdiely. Tak 
napríklad, kým pri kosení sa zberom úrody 
odoberajú všetky živiny a pôda sa ochudob-
ňuje, pasením sa tieto rozdiely v živinách vy-
rovnávajú lebo zvieratá na pasienku zanechá-
vajú svoje exkrementy. Pasenie predstavuje 
najprirodzenejšiu formu obživy prežúvavých 
zvierat. Pobyt na čerstvom vzduchu, slnku 
a výživné byliny pomáhajú odchovať zdravý 
dobytok, ktorý následne znamená aj produk-
ciu kvalitných živočíšnych výrobkov.

tradičné	hospodárenie
Poľnohospodárstvo, chov dobytka, kosenie, 
pasenie, to všetko bolo v minulosti prirodze-
né a typické. Tradičné hospodárenie u nás 
však zaniká. Odborníci mu pripisujú výrazný 
vplyv na ekologickú stabilitu - rovnováhu 
v krajine a biodiverzitu, čiže pestrosť 
a rozmanitosť rastlinných a živočíšnych 
druhov. V zozname (vpravo) sú uvedené 
možné dôvody, ktoré sú príčinou straty 
záujmu o takúto činnosť. Čo myslíte, prečo 
by sa malo tradične hospodáriť aj naďalej?

1. Zmena spôsobu zamestnania obyvateľov
2. Náročné prírodné podmienky
3. Nízky zisk
4. Zložité vlastnícke vzťahy
5. Byrokratická náročnosť
6. Zjednodušovanie a uľahčovanie si práce

Jeden meter 
   štvorcový krajiny
Vyhľadajte vo svojom okolí zaujímavú 
prírodnú lokalitu. Môže to byť v lese, na 
lúke, pri rieke či rybníku, na poli (vyhnite sa 
prísne chráneným lokalitám) a priamo na 
mieste s pomocou učiteľa uskutočnite vlastný 
vedecký výskum. Rozdeľte sa do skupín, zhro-
maždite si pomôcky a vyrazte.

Vytýčte si pomocou metra, špagátu 
a kolíkov štvorec 1x1 m, podrobne ho 
zmapujte a zdokumentujte. Určite pomocou 
botanického kľúča čo najviac rastlín, ktoré sa 
tu nachádzajú. Pomocou lupy a priehľadných 
odchytových krabičiek preskúmajte hmyz 
žijúci na stanovišti. Opatrne, aby ste mu 
neublížili! Zamyslite sa, aké ľudské aktivity 
na výskumnom políčku a v okolí prebiehajú 
(kosenie, pasenie, pestovanie, žiadne...). 

Výsledky bádania riadne zapíšte do protokolu. 
Nakoniec ako naozajstní vedci zorganizujte 
mini konferenciu, kde si navzájom 
predstavíte svoje objavy. Nezabudnite sa 
porozprávať aj o význame danej lokality pre 
človeka. Pouvažujte o tom, ako je možné túto 
lokalitu využiť lepšie a zároveň ju zachovať. 
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1m
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PROTOKOL Z LOKALITY: 

HMYZ A INÉ ZVIERATÁ:

LUDSKÉ AKTIVITY:´

RASTLINY:
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Receptár :
Uhádnete, aký recept je na obrázku? Opýtajte 
sa rodičov a starých rodičov na obľúbený 
tradičný recept. Ak ich nazbierate viac, môžete 
spracovať receptár vašej triedy alebo obce. 
Uvarte si obľúbené tradičné jedlo, využite čo 
najviac miestnych surovín a domácich potravín 
z vašich záhrad. Môžete priložiť fotografiu 
alebo namaľovať obraz tradičného jedla.

STARÝ RODINNÝ RECEPT NA ...
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COOL iba kebab

Halušky ani korbáčiky 
nemáme, ale vieme vám 
ponúknuť gnocchi s par-
mezánom a camembert.

Miestne 
 výrobky
So starostlivosťou o krajinu úzko súvisí aj 
otázka miestnych pestovateľov a farmárov, 
ktorých tradičné špeciality vyhľadávajú dnes 
najmä turisti. Kebab, pizzu, grécky šalát či 
talianske cestoviny možno bez problémov 
nájsť na každom rohu. Horšie je to s ozaj poc-
tivými slovenskými jedlami pripravovanými 
zo surovín od miestnych výrobcov. Poznáte 
nejakého vo svojom okolí? Napíšte, aké 
produkty sa vyrábajú a dopestujú vo vašej 
dedine. Aké tradičné remeslá a služby sú 
u vás dodnes prevádzkované?

LOKÁLNE VÝROBKY:

KRESLENÝ RECEPT NA:

1.

2.

3.

4.

5.
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Útrapy 
krajiny 
Zánik tradičného hospodárenia nie je jediný 
problém, ktorý krajinu trápi. O akých ďalších 
problémoch viete? Skúste sa sústrediť a pod-
robnejšie rozobrať tie vidiecke. Pomôcť vám 
môžu aj nasledovné obrázky. 

PROBLÉMY :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. 2.

3.

5.

4.

6.
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Ako
krajine 
  pomôcť 
   
Dokážete niektorý problém ovplyvniť či 
vyriešiť sami? O niektorých sa nehovorí 
alebo sú skryté pohľadom, a preto sa nimi 
nikto nezaoberá. Skúste vymyslieť spôsob 
(napr. verejnú akciu, happening, divadlo, 
projekt a pod.) ako dostať problém viac do 
pozornosti, aby sa stal témou, o ktorej sa 
bude vo vašej obci hovoriť.

NÁZOV :

PROBLÉM :

RIEŠENIE :

MIESTO, DÁTUM :

LOGO PROJEKTU

VYBAVENIE / POMOCNÍCI / FINANCIE :
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Zastavovanie 
krajiny
Pôda je to najcennejšie, čo vidiek má. Jej 
hodnota je spoločensky a environmentálne 
nedocenená. Čím ďalej od mesta, tým klesá 
jej predajná cena. Krajina v okolí malých obcí 
je preto v súčasnosti zastavovaná 
rozvoľnenou zástavbou rodinných domov 
a priemyselných hál. Obce často nemajú 
kvalitne vypracovaný územný a regulačný 
plán (plán budúceho rozvoja obce, ktorý 
určuje, kde stavať a kde ponechať voľnú 
krajinu a podobne). Vzniká tak sídelná kaša 
(z ang. „urban sprawl“), nazývaná suburbium 
(skupina mestských rodinných domov 
postavená mimo mesto), ktoré nie je ani 
dedinou, ani mestom, ani iným zmysluplným 
osídlením.  

Zastavovaním pôdy vznikajú veľké plochy, na 
ktorých sa vlaha nemá kam vstrebať a odteká 
do kanálov. Pre relatívne malý počet oby-
vateľov sú budované nové inžinierske siete 
(vodovod, kanalizácia, elektrické vedenia, 
plynové potrubia, nové cesty), čo je náročné 
na údržbu. V centre dedín pritom chátrajú 
staré domy, ktorým by rekonštrukcia vdýchla 
nový moderný život. Tento proces dobre 
vidieť na ortofoto mapách. Na prvom je časť 
terchovskej doliny z roku 1950. Vidieť tu 
mozaikovitú štruktúru, malé striedajúce sa 
rôznorodé políčka plodín tesne vedľa seba. 
Na druhom vidieť, že políčka temer vymizli, 
nahradili ich veľké lány a veľká časť pôdy bola 
zastavaná priemyselným parkom.

Tak čo, 
rastú? Áno, ako po daždi.
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(Ne)priestupnosť 
  krajiny
So zastavovaním krajiny úzko súvisí jej 
priestupnosť. V minulosti si ľudia svoje pozemky 
neoplocovali, chránili len zeleninové políčka 
pred hladnými divokými zvieratami. Medzi 
osadami sa prechádzalo často po cestičkách 
okolo domov a polí, ktoré sú novými majiteľmi 
pozemkov nemilosrdne zahradzované. Krajina 
sa pomocou vysokých plotov, múrov, ale 
i veľkých ciest, železníc a diaľnic triešti stále na 
menšie nepriestupné územia. Rozpadá sa na 
jednotlivé časti (fragmenty), a preto sa tento jav 
nazýva fragmentácia krajiny. 

Musíš to vziať cez 
Vrátnu a potom cez 
Diery späť hore.

Tu je 
cieľ.

Pomôž
mi do 
brlohu.

Vie plávať.
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Odpady
Ďalším z problémov, ktorý určite poznáte, 
sú smeti a čierne skládky. Na Slovensku sa 
podľa posledných údajov (2017) recykluje len 
14,9 % odpadu, pričom v súčasnosti sa už vo 
väčšine obcí stretávame s možnosťou odpad 
triediť. Často sa stáva, že ľudia znehodnotia 
recyklačný proces tým, že do príslušného kon-
tajnera vhodia zmesový odpad alebo niečo, 
čo tam nepatrí. Prečítajte si priamo na zbernej 
nádobe, čo do ktorej patrí a čo nie. V každej 
obci to totiž môže byť inak, niekde sa tetra-
paky triedia spolu s plastami, inde zase zvlášť 
a podobne. 

Pamätajte ale, že do triedeného odpadu 
určite nepatria špinavé a zamastené obaly, 
ktoré môžu narobiť viacej škody, než úžitku. 

Kým na Slovensku sa ešte len učíme správne 
triediť odpad, vo svete už dávnejšie rozmýš-
ľajú ako vzniku odpadu prechádzať. Moderné 
je odpad vôbec nevytvoriť (tzv. zero waste, 
v preklade bez odpadu). 

Ako môžeme pomôcť my sami? Napríklad tak, 
že v obchode budeme namiesto plastových 
sáčkov používať textilné obaly a sieťky. Tie sa 
dajú ušiť napr. zo starých záclon. Desiatu do 
školy si spravíme doma a môže byť namiesto 
v jednorázovom igelite zabalená v dóze či 
krabičke. Namiesto kupovanej vody v PET fľaši 

je zdravšie nosiť svoju vodu načapovanú 
z kohútika. Igelitku môžeme nahradiť 
plátenou taškou. Do popredia sa pomaly, ale 
iste začína dostávať nákup sypaných potravín, 
čím sa ušetrí kopa zbytočných obalov. Mlieko 
je už na mnohých miestach možné kúpiť 
v mliekomatoch, kam každý deň miestny 
chovateľ dobytka vozí čerstvé zásoby. 

Vždy sa hodí mať vo vrecku látkovú 
vreckovku a v triede namiesto jednorázových 
papierových utierok zavesený uterák.  

V škole i doma sa dajú zvyšky ovocia 
a zeleniny skompostovať, a to dokonca 
aj v prípade, že nemáte záhradu. Stačí si 
vyrobiť vermikomposter, kde sú hlavné 
hviezdy kalifornské dážďovky. 

Triedite u vás v škole odpad? Ak nie, tak vám 
iste príde vhod projekt EkoAlarm, ktorý zo 
zozbieraných starých kefiek vyrába koše na 
triedený zber do škôl. 

Čierne	skládky
Zmapujte čierne skládky v okolí vašej dediny. 
Na hodine diskutujte o tom, ako by sa dalo 
takýmto skládkam zabrániť. Trashout je jedna 
z mobilných aplikácií, vďaka ktorej môžete 
nahlásiť čiernu skládku hneď na mieste.

Recyklácia?
My na to 
nemáme 
priestor 
v kuchyni.

Recyklácia?
My máme 
strašne 
ďaleko tie 
farebné 
konatajnery.

Recyklácia?
Nie, lebo oni 
to aj tak 
potom nasypú 
na jednu 
hromadu.

Reinkarnácia? 
Na to ja moja 
drahá neverím.
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Recyklácia?
Nie, lebo oni 
to aj tak 
potom nasypú 
na jednu 
hromadu.

Reinkarnácia? 
Na to ja moja 
drahá neverím.

Voda v krajine
Možno sa niekde vo vašom okolí nachádza 
vybetónované potočné koryto. S dobrou 
vierou ochrany pred povodňami sa však 
často odstraňujú aj rastliny a stromy rastúce 
na brehu, ktoré poskytujú úkryt napríklad 
volavkám, rybárikovi riečnemu a ďalším 
vodným vtákom. Takéto úpravy berú potokom 
ich život a dôležitú schopnosť odovzdať vlahu 
do okolitého prostredia. 

Ukázalo sa, že tieto úpravy sú nevhodné. 
V zahraničí sa už stretneme s (finančne 
náročným) fenoménom prinavracania prírod-
ného charakteru zregulovaným tokom. 
Tie je potrebné vhodne spomaľovať, 
meandrovať, vodu zadržiavať a brehom 

prinavracať vegetáciu. Oveľa vhodnejším 
protipovodňovým opatrením je stavať vodné 
tôňe, prieľahy a vodu v nich zadržovať, 
nespevňovať a nedláždiť zbytočne plochy 
záhrad či vidieckych námestí, aby mohla voda 
prirodzene vsakovať.

Voda je život, a preto je potrebné ju chrániť. 
Začať sa dá maličkosťami: šetriť vodou pri 
umývaní zubov a nenechať ju celý čas tiecť; 
používať ekologické saponáty bez fosfátov; 
nevylievať vypálený olej z varenia, ale odniesť 
ho na zberné miesto; vyhnúť sa sprchovým 
gélom s mikroplastami; zachytávať dažďovú 
vodu zo strechy do suda a snažiť sa, aby 
vsiakla v mieste dopadu do pôdy a neodtiekla 
rýchlo preč do kanála a vodných tokov, kde 
zvyšuje riziko bleskových povodní. Dažďová 
voda je mäkká a ideálna na zalievanie záhrad. 

Veľmi škodlivé je používať chemické postreky 
na rastliny, ktoré sa cez naše záhrady a polia 
dostávajú do podpovrchových vôd. 

Studničky
Zmapujte pramene a studničky, ktoré sa 
nachádzajú na území vašej obce, zakreslite 
ich polohu do mapy. Skúste si jednu z nich 
vybrať a starať sa o ňu po celý rok (čistiť 
okolie od smetí, vodnú hladinu od napadané-
ho lístia, vyložiť ju kameňmi a pod.). Môžete 
urobiť opäť aj minivýskum, aké rastliny 
a živočíchy sa na mieste vyskytujú. 

S pátraním vám pomôže Register prameňov 
a studničiek: sk.estudanky.eu

V paneláku ja teda 
bývať nebudem!
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Ošetrovanie stromov
Charakteristické býva zobrazenie slovenskej 
dediny s lipami, ktoré strážia božie muky, 
kríže, kaplnky, zvonice, kostoly i chalupy. 
Staré stromy v mestách a na dedinách je 
časom nutné kontrolovať a ošetrovať, aby 
neohrozili ľudí. V mnohých prípadoch sa však 
miesta menia na smutné výjavy s polomŕtvy-
mi torzami stromov zničených neodbornými 
zásahmi, najmä odrezávaním koruny. Dôvody 
sú často tak nemravné ako: „Padá z nich lístie, 
ktoré je potrebné zametať“. Každý veľký rez 
do živého dreva je vstupnou bránou húb, 
plesní a hniloby, ktoré vek stromu razantne 
skrátia. Na dedinách tiež začali byť systema-
ticky likvidované tradičné vidiecke dreviny 
a nahradzované tujami. 

Ľudia z dedín odpradávna spoločnými silami 
vysádzajú nielen samostatne stojace stromy 
(tzv. solitéry), ale popri cestách obnovujú celé 
stromoradia a aleje. Niekde sadia stromy aj na 
okraji polí, pretože tvoria prirodzenú ochranu 
proti pôdnej erózii a pôsobia ako vetrolamy. 

Vo svete sa konajú rôzne súťaže a ceny 
o najkrajší strom či alej, u nás je známa cena 
Strom roka. Ľudia z celého Slovenska majú 
možnosť nominovať nejakým spôsobom 
významnú drevinu a hlasovať. V roku 2016 
ho vyhral statný platan javorolistý zasadený 
v roku 1745 v parku Budatínskeho zámku 
a postúpil do celoeurópskeho kola. To je 
dôkaz, že stromy sú tichými svedkami histórie, 
prežili požiare, mory, vojny až dodnes. Jediné, 
čomu sa nevedia sami brániť je motorová píla.

    ťažba	
lesov
Určite ste si už všimli aj masívne rúbanie 
v našich lesoch. To je veľmi naliehavá 
a dôležitá téma, pretože výruby sú 
realizované veľkoplošne a vďaka dostupnej 
technike prebiehajú vo vysokom tempe. 

Od roku 1990 narástol objem ťažby dreva na 
Slovensku o viac ako 75%. Výsledky satelit-
ného mapovania ukazujú, že na Slovensku 
ubudlo 700 km2 lesov. Les plní, okrem iného, 
dôležitú funkciu zadržiavania vody. Necitlivé 
zásahy do prírody spôsobujú povodne alebo 
zosuvy pôdy, ktoré poškodzujú domovy, 
mosty i cesty.

Úbytkom prirodzených lesov veľmi trpia aj 
voľne žijúce zvieratá. Napríklad existencia 
chráneného druhu tetrova hlucháňa je vážne 
ohrozená. Tento druh je totiž úzko viazaný na 
prirodzené divoké horské lesy. Na Slovensku 
miznú desiatky lokalít, kde sa ešte predne-
dávnom vyskytoval. Za posledných 10 rokov 
klesol počet tohto nádherného vtáka o 40%.

	tradičný
ovocný sad
Nájdite na školskej záhrade alebo dvore 
miesto na založenie malého jedlého sadu 
z tradičných krajových odrôd ovocia. Tie sú 
uspôsobené na miestne klimatické podmien-
ky a vyznačujú sa vyššou odolnosťou. 

Vysadiť môžete malé kríky ako sú maliny, 
ríbezle, egreše až po ovocné stromy ako napr. 
jablone, hrušky, slivky. 

Usporiadať tiež môžete stretnutie so staros-
tom obce a prediskutovať možnosti výsadby 
sadu alebo aleje vo vašej obci.
 
Vhodnými stromami sú okrem spomenutých 
tradičných ovocných odrôd tiež listnáče ako 
lipa, javor, buk, jarabina a podobne.  

To sa ti 
tak za-
tiahne.
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Stromy :
Sú zelené pľúca krajiny, pri fotosyntéze 
spotrebúvajú zo vzduchu skleníkový plyn oxid 
uhličitý (CO2) a vyrábajú kyslík (O2). Pôsobia 
ako filter, chránia ľudí pred neviditeľným 
prachom z automobilovej dopravy, zachytáva-
jú škodliviny. Chránia pred spaľujúcim slnkom 
a poskytujú tieň (podobne ako slnečník), pod 
ich korunami je teplota v lete o niekoľko °C 
nižšia ako v nechránenom okolí. Poskytujú 
úkryt a potravu nielen vtákom, ale aj drobným 
cicavcom a včelám, sú zdrojom potravy 
a úžitku aj pre človeka. V minulosti slúžili ako 
funkčný hromozvod, chránili kaplnky i domy. 
Staré odumreté drevo spolu s mikroorganiz-
mami umožňuje rast novým stromom. 
Vo všeobecnosti zabraňujú erózii, rozrušo-
vaniu a vyplavovaniu pôdy. Zadržiavajú vodu 
v krajine a udržujú príjemnú vlhkosť ovzdušia 
a mikroklímu.

Nájdi tie naj stromy
Niektoré dreviny sú natoľko významné, 
že si zasluhujú osobitnú ochranu. Zistite, 
koľko stromov vo vašej obci je chránených 
a kde presne sa nachádzajú. Skúste o nich 
zistiť čo najviac informácií (vek, pri akej 
príležitosti boli zasadené, či sa k nim viaže 
nejaký príbeh, legenda). Poznáte ich podľa 
označenia symbolom so štátnym znakom 
a nápisom chránený strom.
(Pomôcka: https://enviroportal.sk/stromy)

STROMY MI DÁVAJÚ :

LIPAJABLOŇ
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 Nešetrný
turizmus
Nešetrný turizmus predstavuje veľkú záťaž 
pre prírodu. Správanie človeka k prostrediu 
pramení zo vzťahu k nemu a ten sa v posled-
ných rokoch zmenil. Masový turizmus vytvára 
obrovské parkovacie plochy opustené mimo 
sezónu, veľký tlak na výstavbu rekreačných 
chát a rezortov, hlučné rekreačné aktivity 
rušiace zver. Národný park Malá Fatra má 
preto špeciálny návštevný poriadok s vlastný-
mi pravidlami. Nájdete v ňom odporúčania, 
ako sa v národnom parku správať, napr. pohy-
bovať sa len po vyznačených trasách, rešpek-
tovať sezónne uzávery niektorých chodníkov, 
aby mali zvieratá priestor na párenie a vyve-
denie mláďat. Zakázané je i zakladanie ohňov 
a stanovanie mimo vyznačené miesta.

tour de dedina
Navrhnite nový zaujímavý turistický okruh vo 
vašej obci. Popremýšľajte, aké bude predsta-
vovať miestne pamätihodnosti, prírodné zau-
jímavosti, osobnosti obce, prípadne miestne 
ochutnávky. Aké tradičné alebo nové kultúrne 
podujatia by mohli potešiť turistov a návštev-
níkov? Kedy je najzaujímavejšie k vám prísť na 
návštevu? Prejdite si trasu v teréne a zaznačte 
ju do mapy. 

Premyslite si, ako by mohli byť prezentova-
né zaujímavé informácie a vyzerať náučné 
tabule. Majte na zreteli, že čítanie dlhých 
textov je pre turistov nuda. Skúste tabule 
minimalizovať a vymyslieť ich zážitkovým 
spôsobom. Všetky nápady si značte, aby ste 
sa k nim mohli priebežne vracať.

TOUR DE :
9:00

12:00

13:00

18:00
19:00

21:00
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Svetelný smog
Okrem smogu (prach a popolček z dopravy 
a priemyslu) existuje i problém s nočným 
osvetlením oblohy. Jeho zdrojom sú pouličné 
lampy, nasvietenie pamiatok, svetelné 
reklamy a podobne. To, že nie je vidieť 
hviezdy je len jeden z vizuálnych problémov. 
Medzi následky svetelného smogu patrí 
zhoršená schopnosť nočnej orientácie 
zvierat, nočné spievanie vtákov či úhyn 
hmyzu vrátane vzácnych druhov. Stromy 
reagujú neskorým opadávaním listov alebo 
nepravidelnosťou koruny. V neposlednom 
rade možno pozorovať nepriaznivý vplyv na 
zdravie a psychiku človeka ako nespavosť 
a stres. Pri rekonštrukciách verejného 
osvetlenia je vhodné využívať moderné 
inteligentné a energeticky šetrné riešenia, 
smerovať osvetlenie len na chodníky, nie 
do okien alebo smerom k oblohe.

Oblasti 
tmavej 
  oblohy
Na Slovensku existujú aj tzv. parky tmavej 
oblohy, kde je svetelné znečistenie slabé. 
Sú to konkrétne Beskydská oblast tmavé 
oblohy (lokalizovaná na česko-slovenskej 
hranici, jej menšia časť zasahuje na územie 
Kysúc), Park tmavej oblohy Veľká Fatra 
a Park tmavej oblohy Poloniny.

Počula som, 
že na Ostravsku 
musia nosiť ešte aj 
rúšky na zobáku.

 Mapa 
svetelného   smogu
Najtmavšia obloha je na miestach, ktoré sú 
modré, také však v okolí už nemáme. Hneď po 
nich sú najmenej svetlom znečistené oblasti 
znázornené zelenou farbou. Ide o miesta 
v horách a na vidieku, vzdialených od veľkých 
miest či priemyselných závodov. Žltým ob-
lastiam zodpovedá dobrá viditeľnosť nočnej 
oblohy. V oranžových a červených plochách 
sa väčšina hviezd stráca v svetelnom smogu, 
vo fialových už hviezdy takmer nevidno.
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Vizuálny
 smog
Určite ste už pri cestovaní zažili situáciu, že 
pri pohľade z okna sa vám namiesto pekných 
výhľadov na krajinu naskytol pohľad na 
množstvo billboardov. Na každom stĺpe sú 
pestrofarebné reklamné pútače a cedule. 
Krásy nášho regiónu sa topia v reklame. Často 
sme prekvapení, kde všade na nás reklama 
doslova vyskočí. 

Odborne sa tento jav nazýva vizuálny smog 
(z anglického „smoke“ - dym a „fog“ - hmla) 
a znamená to zamorenie prostredia reklamou. 
Tento problém si všímajú dokonca aj 
zahraniční turisti, ktorí si sem chcú prísť 
oddýchnuť. Namiesto prírody vidia množstvo 
billboardov. Ich grafická úroveň je často nízka. 
Niektoré reklamy sú dokonca umiestňované 
nelegálne. V okolí ciest odvádzajú pozornosť 
od riadenia, z bezpečnostných a estetických 
dôvodov nepatria do krajiny a už vôbec nie 
na ploty či fasády domov. 

Úloha :
Skúste si nachvíľu predstaviť, ako by náš 
región vyzeral bez zbytočných reklamných 
pútačov. Bolo by to celkom fajn, čo poviete? 

Vyberte sa s fotoaparátom do mesta alebo 
na námestie uprostred dediny a pokúste sa 
zachytiť vizuálny smog. Navrhnite riešenie, 
ktoré by reklamné plochy zjednotilo, 
zredukovalo a miesto skultivovalo. Skúste 
napríklad namaľovať obraz ulice alebo 
námestia, kde namiesto reklamy na fasádach, 
bilboardov a cedulí vynikne krása domov, 
stromov a života medzi budovami.

Potrebuješ 
anti-
perspirant!
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Ekologické je bývať do 20 min. 
peši, na bicykli, prípadne verejnou 
dopravou od pracoviska, miesta 
kde nakupujeme, študujeme alebo 
trávime voľný čas.

Milujeme prírodu, 
preto sme si postavili 
ekologický dom na 
samote pri lese.

… nezabudni 
kúpiť aj maslo!

… o piatej 
vyzdvihni deti 
z krúžkov!

… nebuď zase 
dlho v práci!

 Doprava 
a ekológia
Dôležitejšie než AKO stavať, je KDE stavať. 
Pri stavbe domu si je nutné uvedomiť, 
že mnohokrát je oveľa ekologickejšie bývať 
v zateplenom byte v meste, v ktorom sú 
sústredené každodenné záujmy človeka, 
než v ekologickom dome ďaleko od centra 
a každý deň dochádzať za prácou, do školy, 
na nákupy či za kultúrou autom. 

Doprava tvorí najväčšiu časť svetových 
emisií (škodlivých splodín a skleníkových 
plynov spôsobujúcich globálne otepľovanie). 
Navyše automobily zaberajú oproti iným 
dopravným prostriedkom násobne viac 
miesta na cestách i v meste. Mnoho ľudí tak 
trávi dlhý čas v zápchach alebo hľadaním 
voľného parkovacieho miesta. 

Oveľa vhodnejšie je používať verejnú 
hromadnú dopravu (napríklad autobus, 
vlak, mestskú dopravu, prípadne nové služby 
ako „car sharing,“ „bike sharing“, spolu-
jazdu a podobne) alebo oprášiť bicykel či 
kolobežku. 

Úplne najlepšie je chodiť pešo. Je to nielen 
ekologické, ale aj veľmi zdravé. Pohyb 
vyvoláva pozitívne emócie. Chodci alebo 
cyklisti sú podľa výskumov šťastnejší. Ulice by 
sa namiesto zaparkovaných áut opäť zaplnili 
ľuďmi, čo by podporilo i drobné obchody, 
atraktivitu a živosť ulíc.

SUBURBIUM

DEDINA
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eko-budúcnosť

 tradičná
architektúra
a tradičná
 dedina
Rozmanitosť vidieckej architektúry je 
obrovským bohatstvom Európy. Regionálne 
špecifiká robia krajinu atraktívnu pre turistov 
a miestnym obyvateľom dávajú pocit hrdosti.

Kedysi boli obytné domy a statky 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 následne voľná krajina polí, lúk a lesa. 

Niektoré dediny založil lokátor, ktorý vo 
voľnej krajine získal od pána povolenie 
a určil kde bude námestie, kde budú stáť 
domy a kde sa bude hospodáriť. Iné vznikali 
organicky pozdĺž ciest a vodných tokov. 
Zvlášť zaujímavé sú zhlukovité osady 
dreveníc v horách. V dramatickom teréne 
vytvárajú vždy jedinečné zhluky domov 
s vlastným systémom rozvoja. 

  rerušená 
  Tradícia
V minulosti nebolo cieľom stavať nové domy 
inak, ale lepšie. Do tohto prirodzeného vývoja 
zasiahla socialistická ideológia. Po celom 
Československu sa stavali univerzálne 
“brizolitové” domy alebo prefabrikované 
predajne potravín. 

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 bungalovy 
z tropických oblastí. Lipy a jablone nahradili 
zakrpatené kultivary a tuje. 

Relativizácia estetiky slovami, že každému 
sa páči niečo iné, často obhajuje nevkus, 
nekvalitnú prácu a omyly. Súčasná slovenská 
architektúra si získava dôveru len postupne, 
tradičná krajina a architektúra nenávratne 
mizne a na obdiv je vystavovaný ľúbivý gýč 
a balast. 

tradičný 
 alebo 
cudzokrajný ?
Označte tradičné domy, ktoré nepochádzajú 
z nášho regiónu a pritom si skúste tipnúť, pre 
ktorú krajinu sú typické.

do roku 1950

70. roky

90. roky
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Farebnosť
Spomeňte si na ulicu, kde bývate alebo ktorú 
dobre poznáte. Aké farby na nej nájdete? 

Vonkajšie prejavy domu pôsobia na okolie, 
vytvárajú celkový obraz a atmosféru ulice. 
Preto nie je vhodné, aby fasáda ukazovala 
len aktuálne naladenie a ego majiteľa. 
Každá fasáda je súčasťou dediny ako celku. 
Jednoduchým pravidlom krásneho vidieka je 
na exteriér budovy používať tradičnú 
farebnosť. Každá dedina má svoju paletu 
tradičných farieb, určite aj tá vaša. Stačí sa 
poobzerať po starších domoch. 

Farebná paleta ulice :
Vytvorte na papier pomocou farieb alebo pas-
teliek farebnú paletu fasád a striech domov 
z vašej ulice. Na hodine dajte dohromady 
vytvorené škály a spoločne ich rozoberte 
a porovnajte. Diskutuje, či je farebné „DNA” 
vašej ulice harmonické a ak áno/nie, tak 
prečo? Čo by ste zmenili, aké farby pridali/
odobrali a prečo? 

Ten náš sused 
nema žiadnu 
fantáziu!

farba 
strechy

farba 
fasády

1.dom 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
ULICA :              OBEC:

(Riešenie zo strany 31: 1. Južné Čechy, 2. Mojš 
- stodola, 3. Stráža, 4. Nemecko - Hessen, 
5. Terchová, 6.-7. Severné Holandsko, 8. 
Stráňavy, 9. Teplička nad Váhom, 10. Nórsko 
- Oppland, 11. Švajčiarsko - Graubünden, 
12. Jurta - Mongolsko, 13.-14. Severné 
Holandsko - sušiareň a farma, 15. Kotrčiná 
Lúčka, 16. Francúzsko - Bretónsko, 17. Varín 

- dvojdom, 18. Česká rep. - Haná, 19. Strečno, 
20. Lysica, 21. Krasňany, 22. Zázrivá, 23. Česká 
rep. - Haná, 24. Nezbudská Lúčka, 25. Lutiše 
- stodola, 26. Holandsko - Gelderland, 
27. Nedezda, 28. Holandsko - Gelderland 
- stodola, 29. Belá, 30. Južné Čechy, 31. Dolná 
Tižina, 32. Gbeľany, 33. Estónsko - Saaremma, 
34. Rumunsko - Dobrogea.)
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Obraz dediny
Väčšina umelcov zaznamenáva sídlo v krajine 
s harmonickou farebnosťou. Všimnite si farby 
na starých obrazoch, harmóniu je možné 
docieliť opakovaním farebných odtieňov, 
napríklad použitím červených striech a bielej 
omietky s drobnými nuansami (odchýlkami 
farebných tónov). V minulosti sa takáto fareb-
nosť dedín blížila pravde. Práve kvôli tomuto 
zladeniu vnímame obraz dediny ako harmo-
nický a krásny. Vďaka neutrálnej bielej môže 
navyše vyniknúť zelená farba stromov, kvetiny 
v predzáhradkách či krajina v pozadí.

Stresová	omaľovánka
Vytvoriť neharmonickú koláž nie je zas tak 
zložité, stačí na každú fasádu alebo strechu 
zvoliť inú farbu, iný odtieň a inú sýtosť. 
Vyskúšajte si to na obytnej štvrti zo Strečna. 
Žiadna farba by sa nemala na obraze opakovať 
viac než 2x, pomôže aj striedanie pestrých 
farieb s farbami pastelovými a pod. Kto z vás 
dokáže vytvoriť najmenej harmonický obraz?

  V Škandinávií            
Aby si dediny v Nórsku a vo Švédsku zachovali 
svoju typickú a tak príťažlivú červeno-bielu 
farebnosť, upustili od slobody voľby a miestni 
obyvatelia si na fasádu a strechu vyberajú len 
zo vzorkovnice tradičných farieb. Všetky domy 
tak i dnes ladia s krajinou do jedného celku.
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Nechápem, ako mohli
vtedy stavať tie kravíny 
tak bezcitne k mierke 
krajiny.

Aha, tam už je naša 
chata, nová, útulná...
...na internete vyzerala 
byť menšia... 

Regiopexeso
Urobte dve kópie pexesa na tvrdý papier, 
vymaľujte a zahrajte si regiopexeso.  

Mierka 
a proporcie
Tradičná architektúra vychádza z ľudskej 
mierky a má dobré proporcie. Rozmery okien 
bývali v tzv. zlatom reze, čo je pomer, ktorý 
je vnímaný ako božsky dokonalý. Nájdeme 
ho v prírode, na človeku, má ho kancelársky 
papier alebo displej telefónu. Uplatňovanie 
čisto ekonomických hľadísk vo vidieckej 
krajine v minulosti viedlo k stavbám s veľkou 
mierkou (napríklad družstevné kravíny). 
Takéto postupy však pretrvali i do súčasnosti, 
na dedinách sú stavané vysoké bytové domy 
a veľkokapacitné penzióny, ktoré narušujú 
tradičnú mierku krajiny a sídel. 

    Ako sa starajú 
  o mierku na dedinách  
   v Holandsku ?            

V starých holandských dedinách nie sú 
povolené nadstavby, aby bola zachovaná 
mierka a duch miesta. Milovník vysokých 

domov si musí pre bývanie nájsť štvrť 
s vysokými domami, ak by nadstaval svoj 
dom medzi tradičnými, zničil by charak-
ter starej dediny. Preto sú tradičné dediny 
v Holandsku tak atraktívne a krásne. 

Moderné prístavby sú povolené v dvornom 
trakte. Do ulice je možné postaviť len citlivú 
architektúru čerpajúcu z miestnej tradície.



34

Na dovolenke 
v Malej Fatre 
mi vždy vyjde 
výborné počasie!

Grr... ten 
stôl bol
plastový! 

Na to
si musím 
zaklopať.

tradičné 
 a prírodné 
materiály
Naši predkovia využívali pri stavbe prírodné 
materiály celkom bežne. Aj keď sme sa na 
dlhý čas od tejto tradície odklonili, dnes sa 
v modernom stavebníctve opäť postupne 
dostávajú do popredia. Ide najmä o slamu, 
hlinu, drevo, nepálenú tehlu, trstinu, konope, 
ľan alebo ovčiu vlnu. Na trhu sa už dajú nájsť 
slamené a konopné stavebné dielce, ovčia 
vlna a ľan s konopou na zatepľovanie striech, 
stien a podláh; hlinené a vápenné omietky, 
ekologické ľanové a ílové farby na výmaľbu 
stien či fasád. 

Prírodné materiály sú zdraviu prospešné. 
Hlinená omietka dokáže v interiéri regulo-
vať vzdušnú vlhkosť, drevo pôsobí útulne. 
Človek bol prírodou obklopený milióny rokov, 
preto pôsobia prírodné materiály na ľudskú 
psychiku veľmi príjemne. 

Takéto materiály dokážu krásne starnúť 
a časom získavajú patinu, na ktorej je vidieť 
odtlačok človeka alebo prírodných síl slnka, 
dažďa, vetra či zimy. Drevený obklad získava 
pôsobením dažďa striebornú patinu, na 
slnečnej strane škoricovo-hnedý odtieň. Staré 
omietky vyzerajú ako plátno maliara. Staré 
ošarpané domy často vyžarujú isté kúzlo. 

Tradičné materiály a postupy prešli stároč-
ným vývojom. Drevený obklad sa napríklad 
používal zásadne zvislo, pretože po smere 

vlákien odteká dažďová voda rýchlejšie 
a drevo tak rýchlejšie oschne a nehnije ani 
bez náterov. Zrubové domy z vodorovných 
trámov boli práve kvôli vode chránené veľkým 
presahom strechy. Na dezinfekciu a vysušenie 
sa používalo vápenné mlieko, ako výmaľba 
chlievu alebo ochrana koncov trámov pred 
hnilobou.
 
Napodobeniny
 prírodných  materiálov
Hodnotou vidieka je jeho materiálová 
úprimnosť. Lacné výrobky sa snažia poctivé 
prírodné materiály vizuálne napodobniť. 
Človek však vníma svoje okolie všetkými 
zmyslami, očami, hmatom, zvukom či 
čuchom. Plastové okná s dekorom dreva, 

plastový šindeľ, betónové odliatky imitujúce 
kamenný obklad, plechová krytina s odtlač-
kom pálenej škridle a ďalšie napodobeniny
tak ničia kvalitu a poctivosť tradičného vidieka. 

Lokálne prírodné materiály sú nielen krásne, 
majú dlhú životnosť, ale i recyklovateľnosť. 
Keď doslúžia, dajú sa použiť znovu, prípadne 
sa dokážu samé rozložiť. 

Model domu  
Vytvorte fyzický model moderného domu 
inšpirovaného miestnou tradičnou architek-
túrou. Použite ekologické prírodné materiály 
(drevo, hlinu, slamu), prípadne recyklované 
materiály. 
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Nerešpektovanie
    terénu
Častým zlozvykom pri nových stavbách je ne-
rešpektovanie terénu, najmä ak sú namiesto 
projektu na mieru používané univerzálne 
domy z katalógov, pre ktoré je nutná náročná 
úprava terénu. Naopak tradičná zástavba naň 
vždy reagovala dokonale. Výšku vyrovnávala 
kamenná podmurovka alebo pivnica, stavalo 
sa zásadne po vrstevnici alebo kolmo na svah. 
Terénne úpravy zásadne narušujú krajinu.

Vo Varíne si tiež postavil 
“Blanku 48”, ale nemá 
žiaden výhľad.

V Zázrivej som “Blanku 
48” tiež videl, ale tam 
ju nemá tak bezbariérovú.

V druhom polčase sa 
domácim prestalo dariť.

Svah nakoniec 
z bezpečnostných 
dôvodov 
nepostavili.

Katalógové domy
Problém domov z katalógu je, že nedokážu 
reagovať na okolie, výhľady z parcely, svetel-
né pomery, prístupovú cestu, sklon terénu, 
jedinečnosti dané miestom, pretože sú zo 
samej podstaty navrhované na univerzálny 
rovinatý pozemok. Väčšinou sa snažia zaujať 
vizuálne, inšpirujú sa žiaľ cudzokrajnými vzor-
mi, a tak tu máme kanadské zruby, bungalovy 
z monzúnových pralesov, rakúske prímestské 
vilky s balkónmi a výklenkami. Tieto nové 
stavby často skĺzavajú k ľúbivému gýču, ktorý 
neprispieva k identite krajiny pod Rozsutcom.
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Vyhliadka na Straníku (foto: J.Makroczyová) 
je dielom architektonického ateliéru 2021 
architekti. K vyhliadke vedie drevený chodník, 
ktorý levituje nad zemou. Mnohé vrcholy 
nepotrebujú vysoké rozhľadne, preto sa autori 
rozhodli vytvoriť len drobnú stavbu, ktorá 
chráni turistov pred nepriazňou počasia. 
Aj pre svoju skromnosť a použitie kvalitných 
prírodných materiálov získala táto stavba 
ocenenie CE.ZA.AR 2016. 

  Moderná
architektúra
Nielen v histórii vznikali hodnotné stavby, 
ako napríklad v období baroka okázalé 
kostoly, alebo v renesancii krásne kaštiele 
a zámky. Aj dnes vznikajú významné stavby, 
o ktorých sa bude učiť v budúcnosti. Tie 
najlepšie stavby sa nazývajú architektúra. 
Súčasná moderná architektúra vzniká aj u nás 
a bude budúcim generáciám hovoriť o našej 
dobe. Vždy má dobre prevedené detaily, 
je postavená z kvalitných materiálov, má vtip 
a krásne proporcie. Každoročne ju hodnotia 
odborné komisie v rôznych cenách, podobne 
ako vo filmových oceneniach Oscar.

Aj od nás pochádzajú slávni umelci a archi-
tekti. Napríklad sochár Alexander Trizuliak 
(vľavo), rodák z Varína, autor sochy Víťazného 
vojaka na bratislavskom Slavíne. Významný 
slovenský architekt Štefan Svetko (vpravo) 
pochádza z Mojša, spolupracoval na budove 
Slovenského rozhlasu v Bratislave. 
Táto neobvyklá a výrazná stavba je svetovo 
cenená a nesie titul „Stavba storočia na 
Slovensku“.

Čím sú tie
 stavby tak 
 výnimočné	?
Pozrite sa, čo sa deje v architektúre dnes. 
Predstavené príklady sme vybrali práve 
z vidieckeho prostredia, niektoré stoja 
neďaleko od nás. Navštívte niektoré z nich.
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Skvelým príkladom architektúry na vidieku je 
rodinná usadlosť v Oravskej Jasenici (foto: 
T. Rasl). Autorom stavby sú A.LT architekti, 
ktorí dokázali veľký stavebný program včleniť 
do tradičnej architektúry s dobrou mierkou. 
Hra s tradíciami sa prepisuje aj do interiéru 
domu. Niektoré izby sú umiestnené 
v kamennej podmúrovke, spoločenské miest-
nosti sú na poschodí, odkiaľ je lepší výhľad do 
krajiny. Štítovú fasádu chráni jemná drevená 
treláž z opršaných dosiek, ktorá vytvára pocit 
jednoduchej stodoly. V roku 2013 získala 
stavba Cenu Dušana Jurkoviča.  

Hlavným autorom prestavby kaštieľa na 
Hotel Château Gbeľany, je architekt 
Viktor Šabík. Citlivá rekonštrukcia barokového 
kaštieľa bola doplnená modernou drevo-
stavbou, aby uzatvorila nádvorie. Prístavba 
jasne ukazuje, že je z dnešnej modernej doby, 
horizontálne členenie reaguje na horizontál-
ne rímsy historickej budovy. Rekonštrukcia 
kaštieľa bola ocenená ako Stavba roka 2015 
za celospoločenský prínos.
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Inšpirácie
Na vidieku v zahraničí sú moderné prvky často 
veľmi dobre včlenené do pôvodných stavieb. 
Napríklad na trstinovej streche v Holandsku 
môžete nájsť moderné strešné okná, vo 
Švajčiarsku sa v stodolách ukrývajú celé 
vstavané rodinné domy alebo luxusné reštau-
rácie s veľkým presklením. Nie je vhodné 
kopírovať k nám cudzie tradičné prvky, ale 
inšpirovať sa kvalitnými stavbami, novými 
trendami a postupmi je prínosné vždy.

Kaplnka v Kvetnici pri Poprade od architekta 
Samuela Netočného je príkladom konceptuál-
nej architektúry. Celá je poskladaná z trámov 
o jednom priereze, ktoré tvoria podlahu, 
strechu aj steny. Raster stĺpov uzatvára 
vnútorný priestor kaplnky a vpúšťa dnu 
svetlo, vietor i sneh. Vďaka slnečným lúčom 
a zmene počasia sa atmosféra vo vnútri 
neustále mení. Stavba získala Cenu Arch 2017 
ako najkrajšia stavba roka na Slovensku.
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vlep
fotografiu
9x13cm

 Miss 
rodinný
 dom
Zahrajte sa na dovolenkárov vo vlastnej obci 
a nafoťte podľa vás najkrajšie domy. Každá 
skupina nominuje jeden a navzájom si ich 
premietnite. Prezraďte spolužiakom, prečo ste 
ten-ktorý dom nominovali a na záver hlasujte 
o víťazovi.

Vyhýbajte sa hodnoteniu páči/nepáči; hodí/
nehodí. Popíšte radšej tvar domu a strechy, 
kombináciu farieb, použité materiály (prí-
rodné/umelé), kompozíciu okien na fasáde, 
krásu detailu, umiestnenie v záhrade. Jedná 
sa o tradičný alebo moderný dom, je starý, 
nový alebo opravený? Ako je dom začlenený 
k susedným objektom; je plot jednoduchý 
alebo výrazný? Všimnite si, či je predzáhradka 
starostlivo osadená kvetmi a podobne. NAJKRAJŠÍ DOM V OBCI :

Tip: Ako fotiť 
architektúru? Zaisti 
si dostatočný 
odstup, pokús sa 
na zábere narovnať 
zvislice a horizon-
tály. Profesionálny 
fotograf si počká na 
dobré svetlo.
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Vždy som 
chcela bývať
na zámku!

Ničenie 
 hodnoty 
stavieb
Nezmyselný kult novosti, ktorí si nesieme 
z nedávnej minulosti sa dotýka aj starostlivosti 
a rekonštrukcie pamiatok či iných hodnotných 
stavieb v našom okolí. Povrchným prístupom 
a neznalosťou kultúrnych a historických 
hodnôt dochádza k nenávratným stratám 
jedinečného dedičstva nášho regiónu. 

Naopak jedným z veľmi vydarených príkladov 
obnovy historicky cennej budovy u nás je 
kaštieľ v Gbeľanoch. Už ste ho navštívili? 
Môžete si tam zorganizovať exkurziu. Poznáte 
nejaký ďalší dobrý príklad rekonštrukcie 
budovy z regiónu?

Úloha
Prečiarkni prvky, ktoré nie sú tradičné pre náš 
región: 
tuje / levy na bráne / kamenná podmurovka /
balkón / lipa / kaktusy / zrubový dom / iglu /
šindeľ / umelý kameň / jabloň / zelenina /
camembert / anglický trávnik / kvetinová 
predzáhradka / pizza / plastové okno / umelé 
kvety / drevený obklad / kameň / papagáj /
bungalov / fialová farba / beláska / sliepky / 
zemiaky / konope / pohánkovec japonský / 
hlinená omietka / nepálené tehly / valaška / 
krava / holuby / trstinová strecha / smrekové 
monokultúry / šafran / orchidea.
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V tej Malej Fatre 
je krásne, tam bude 
určite kľud.

2.

Živelná	
 výstavba
Územné plány obcí majú často prehnane 
veľké plochy pre novú zástavbu. Preto 
u nás nevznikajú ucelené štvrte domov, ale 
často len neurčitá beztvará sídelná kaša. Na 
Slovensku máme veľký problém aj s čiernymi 
stavbami postavenými bez povolenia a tiež 
v plochách určených pre zachovanie krajiny. 
Doposiaľ nebola žiadna odstránená. Výstavba 
je živelná, neriadená a to vytvára priestor pre 
špekulácie. Aj keď je ich negatívny dopad 
zjavný, často vyhrávajú peniaze nad zdravým 
rozumom. Takéto zásahy do krajiny sú len 
veľmi ťažko vratné a navždy menia jej obraz 
i Genius loci (ducha miesta).

 Ako je to 
v Alpách?
Vo Švajčiarskych 
Alpách je výstavba 
v krajine mimo sídlo 
zakázaná, možné sú 
ale napríklad pre-
stavby starých stodôl 
a senníkov alebo 
novostavby v presne 
určených rozvojových 
areáloch. 

1.

3.

?



43

Udržateľný 
rozvoj
Trvalo udržateľný 
rozvoj dáva do súladu 
a vyvažuje hospodár-
sky a spoločenský 
rozvoj s ochranou 
životného prostredia. 
Umožňuje využívanie 
krajiny tak, aby jej 
hodnoty zostali zacho-
vané aj pre budúce 
generácie.

Takže,
krajinu delíme 
na zónu obchodnú, 
zónu výrobnú 
a zónu rekreačnú...

1. 2.

Vzťah ku krajine
Ľudia dali krajine duchovný rozmer. Hospodá-
rili v nej s presahom do budúcna a starali sa 
o pôdu, aby ju nevyčerpali a mohli na nej ho-
spodáriť aj ich potomkovia. Na krajinu sa ne-
možno dívať ako na tovar s cieľom rýchleho 
zisku z kukurice, drevnej hmoty či lyžiarskeho 
areálu. Takéto uvažovanie nie je udržateľné.

  eniaze nazvyš
Dotácie pomáhajú Slovensku stať sa moder-
nou a ekologickou krajinou. Peniaze navyše sa 
ale môžu investovať aj nerozumne, podobne 
ako nakupovanie v zľavách. Veľké stavebné 
počiny na dedinách často predstavujú 
zvýšenú záťaž v podobe údržby. Pre verejné 
investície je vždy nutné hľadať kvalitný archi-
tektonický návrh úmerný významu miesta.

Získali sme 
80% dotáciu. 
No nekúp to.
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Vidiecka
 príroda
Nielen na cintorínoch, ale i v našich predzá-
hradkách a domácnostiach sa často objavujú 
rôzne plastové kvety a dekorácie. Takéto 
napodobneniny vyzerajú vo vidieckom 
prostredí gýčovo, smiešne a nezmyselne.
 
Sú bezúdržbové, ale predstavte si, akú cestu 
má za sebou jedna umelá kvetina či iná 
okrasa, z čoho je vyrobená, čím je nafarbená, 
koľko vody bolo spotrebovanej na jej výrobu, 
koľko kilometrov k nám cestovala a čo sa 
s ňou stane, keď sa nám neskôr po vyblednutí 
prestane páčiť. 

Oveľa krajšie a zdravšie je doma pestovať živé 
kvety. V interiéri je to dokonca aj veľmi 
prospešné. Určite viete, že rastliny zo vzduchu 
spotrebúvajú oxid uhličitý (CO2) a produkujú 
kyslík (O2), dokážu vo veľkej miere zachytá-
vať a filtrovať nečistoty a nezdravé chemické 
látky, preto sa výborne hodia nielen do 
spálne, detskej izby či kuchyne, ale aj do 
školských tried, dielní a spoločných 
priestorov. Niektoré druhy sú dokonca tak 
nenáročné, že starostlivosť o ne zvládne aj 
chronický zábudlivec. 

Čo sa týka záhrady, tak by sme sa mali zame-
riavať na to, čo sa u nás pestovalo odjakživa. 
Nespoliehať sa na módne výstrelky exotických 
plodín (tie môžeme pestovať doplnkovo), ale 
sústrediť sa na staré krajové odrody ovocných 
stromov a kríkov, zeleniny i kvetov. 

Popýtajte sa svojich rodičov a starkých, 
či vám náhodou nejaké už nerastú 
priamo na vašej záhrade. 

Na cintorínoch je najlepšie vidieť koľko 
zbytočného plastu sme schopní kúpiť a koľko 
ho následne končí ako odpad. Vhodné je 
používať živé kvety, v ktorých je odveká 
symbolika. Kvetiny po čase zvädnú, uschnú, 
skončí sa ich život tak, ako sa končí ten 
ľudský. Skrz kvetiny si na cintoríne uvedo-
mujeme pominuteľnosť života. Rastliny tam 
môžeme aj vysadiť. Na jar to môžu byť krásne 
snežienky, narcisy, tulipány, v lete 
aksamietnice a na jeseň prekrásne astry 
či chryzantémy.

Obecná semienkovňa
Založte obecnú semienkovňu. Porozmýšľajte 
o vhodnom dostupnom mieste a o pár jedno-
duchých pravidlách na udržanie poriadku 
a prehľadnosti. Jej hlavnou myšlienkou by 
malo byť šírenie udržateľného pestovania. 
Semienka, ktoré v nej budú uložené by mali 
pochádzať z rastlín pestovaných bez postre-
kov či umelých hnojív, nesmú byť hybridné 
alebo geneticky modifikované, mali by byť 
pestované v blízkom regióne a odskúšané 
záhradníkmi. Skladovať môžete semienka 
jednoročných kvetov, trvaliek či zeleniny. 
Semienka by mali byť poskytované zadarmo, 
podmienkou by malo byť následné vrátenie 
časti z takto vypestovanej úrody vo forme 
nových semienok.

... a najlepšie je,
že kvitne nonstop, 
nie je potrebné ju hnojiť, 
presadzovať ani polievať, 
stačí z nej iba raz ročne 
utrieť prach.
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Svetová 
semenná 
 banka
Rozmanitosť rastlín i živočíchov je pre človeka 
veľmi dôležitá. Pestrosť znamená život. 
Na nórskom súostroví Špicbergy preto 
existuje celosvetová semenná banka, kde je 
uschovaných 890 886 vzoriek z 236 krajín 
z celého sveta. Slúži pre prípad globálnej 
krízy. V roku 2015 si z nej napríklad vojnou 
zmietaná Sýria vyžiadala časť svojich vzoriek 
späť, aby ich zasadili a zožali, následne časť 
semien vrátili. Globálne úložisko je vytesané 
hlboko do skaly a aj po výpadku prúdu by mali 
zamrznuté vzorky vydržať 200 rokov. 
 
Slovensko má v trezore uložených 710 vzoriek 
obsahujúcich 289 556 semien. Vzorky posiela 
Génová banka SR sídliaca v Piešťanoch. 

Ľudia po celom svete si začali uvedomovať 
potrebu ochrániť svoje pôvodné krajové 
odrody, a tak pred pár rokmi začali všade po 
svete vznikať tzv. semienkovne. Sú verejne 
prístupné a ľudia do nich nosia vlastnoručne
vypestované semienka plodín zo záhrad. 
Ktokoľvek môže priniesť osivo a ktokoľvek si 
ho môže požičať. Podmienkou je, že budúci 
rok z vypestovaného časť vráti. Suché semená 
by mali byť uložené v papierových sáčkoch 
a v krabičke. Dôležité je, aby bol každý sáčok
označený názvom a pôvodom odrody a krát-
kou informáciou ako ju pestovať. Každý vklad 
i výber sa zapisuje. Pozor, semienkovňa nepo-
číta s hybridnými semienkami z obchodu.

AL
CH

EM
IL

KA

ŠA
FR

ÁN
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tuje
Tuje nás učia lenivosti a pretvárajú pestrý 
vidiek na sterilnú jednotvárnu nudu. Pritom 
je toľko iných možností ako vytvoriť naozaj 
živý, pestrý a užitočný plot. Skúste zasadiť 
pajazmín, aróniu, rakytník, drieň či 
muchovník. Na rozdiel od tují, ktorých šat je 
po celý rok rovnaký, vás odmenia farebnými 
listami, vôňou, plodmi a v neposlednom rade 
sa budete môcť stať blízkymi pozorovateľmi 
vtákov a iných drobných živočíchov. Zaručene 
do vašej záhrady prinesú život.

Štyri 
  ročné 
obdobia
Vyfarbite obrázok (už len vyfarbovať tuje je 
nuda). V rámci výtvarnej výchovy môžete 
podniknúť maľovanie na zaujímavom mieste 
vo vašom okolí. Zamerajte sa na stromy. 
Postupujte od celku k detailom, poobzerajte 
sa okolo seba a vyberte si skupinu stromov. 
Stvárnite ich. Potom si vyberte jeden z nich 
a pokúste sa vystihnúť tvar jeho koruny, 
konárov a pod. Nakoniec sa detailne 
zamerajte na jeho listy, prípadne plody. 
Zaujímavé môže byť zachytiť miesto 
v rôznych ročných obdobiach. Či pôjde 
o maľbu alebo nejakú grafickú techniku 
si dohodnite priamo s vyučujúcim. Z prác 
nezabudnite v škole usporiadať malú 
vernisáž.
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Dúfam, 
že tentokrát 
už trafíme 
na prvýkrát.

Cintorín 
 za oknom
Tuje sú síce zelené, ale skoro celkom bez 
života. Aj preto sa pôvodne vysádzali na 
cintoríny. Svojím vysokým štíhlym, do neba 
siahajúcim tvarom pôsobili spirituálne, 
symbolizujú večnosť. Časom sa začali používať 
i v záhradách rodinných domov pre ich nízke 
nároky na údržbu. Nevedomky si tak ich 
výsadbou vytvárame cintoríny za oknami. 
Naši predkovia by ale pravdepodobne 
nepochopili, prečo si na záhradu sadíme 
stromy, z ktorých nemáme takmer žiadny 
úžitok, z ktorých sa nedá spraviť výborný 
koláč alebo si v lete sadnúť pod ich košatú 
korunu.

Bezpečnosť 
a anonymita
Život na dedine zahŕňa i pravidelné navšte-
vovanie susedov, výmenu úrody či priateľské 
pozdravy a rozhovory cez ploty. Vďaka tomu 
je dedina bezpečným priestorom, ktorý strážia 
občasné pohľady susedov. Tujami alebo 
betónovým plotom obohnaná záhrada však 
neposkytuje príležitosti pre takúto sociálnu 
interakciu. Ľudia sa nimi izolujú, dedina 
sa stáva anonymná, záhradu stráži pes 
a kamerový systém. Ide to aj inak, stačí trochu 
otvoriť predzáhradku domu do svojej ulice.
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Ekologická 
 záhrada
Dnes sú populárne prírodné a menej náročné 
záhrady, v ktorých sa využívajú tzv. princípy 
dobrých susedov, rastlín, ktoré sa navzájom 
pozitívne ovplyvňujú, podporujú a chránia 
pred škodcami. Napr. bazalka sa skvelo hodí 
do spoločnosti rajčín, vylepšuje ich chuť. 
Ak pomedzi zeleninu nasadíte aj aksamietnicu 
či nechtík, odoženiete od jej koreňov háďatká. 
Aromatické bylinky ako materina dúška, šalvia 
alebo levanduľa pomáhajú odpudzovať vošky, 
muchy a komáre. 

Ak u nás prebývajú lienky, tak sa nemusíme 
báť invázie vošiek, hravo si s nimi poradia. 
Účinní pomocníci sú aj vtáky a plazy živiace 
sa hmyzom. Je vhodné vytvoriť im podmien-
ky, aby sme ich do záhrady prilákali. Jedna 
malá sýkorka dokáže ročne chytiť až 75kg 
hmyzu. V zime im do kŕmidiel sypeme slneč-
nicu až vtedy, keď napadne sneh a nie sú 
schopné si potravu sami vyhrabať. Vyhýbajme 
sa lojovým guliam v plastových sieťkach, do 
ktorých sa vtáky ľahko zakliesnia. Podobne aj 
pri záhradných ochranných sieťach na ovocie, 
kde je vhodnejšia napríklad stará záclona. 

Nezabúdajme ani na opeľovače, včely me-
donosné, včely samotárky, motýle alebo 
čmeliaky, ktorým vďačíme za väčšinu jedla na 
svojom stole. Im pomôžeme práve tým, že sa 
vyhneme chemikáliám na záhrade a vysadíme 
medonosné rastliny. Skoro zjari sú to jelše, 
liesky, trnky, driene, jarné cibuľoviny a neskôr 

javor, jahoda, broskyňa, rozchodník, mäta, 
jablčník, topoľovka, nevädza, ďatelina, divozel, 
astra, pamajorán, hlaváč, levanduľa. Čím viac 
drobných pomocníkov prilákame, tým lepšia 
bude ekologická rovnováha záhrady.

Namiesto chemického hnojenia a ošetrova-
nia rastlín môžeme využiť skvasené bylinné 
výluhy z pŕhľavy, kostihoja alebo prasličky. 
Po zozbieraní úrody môžeme vysiať na jeseň 
ďatelinu či horčicu, ktorú na jar zapravíme 
do pôdy ako zelené hnojivo. Vítaným 
pomocníkom je samozrejme aj živočíšny 
hnoj. Ale pozor, nie každá rastlina ho má 
rada. Nesmieme zabudnúť ani na kompost, 
ktorý vzniká rozkladom rastlinných zvyškov 
z kuchyne či záhrady. 

Navrhnite záhradu
1. Navrhnite ekologickú záhradu. 
2. Spoločne zorganizujte výsadbu 
alebo úpravy školskej záhrady. Pozvite si na 
pomoc aj spolužiakov z ostatných tried. 
3. Okrem záhrady môžete na veľký plagát 
navrhnúť kus dobre fungujúcej krajiny. 

Navrhnite hory, úrodné nížiny, využite prvky 
ako sú medze, kamenné hromadnice, polia, 
lúky a pasienky, lesy, umiestnite sídla, mestá 
i dedinky tak, aby ste minimalizovali auto-
mobilovú dopravu a všetky potrebné aktivity 
(bývanie, práca, vzdelanie, nakupovanie, 
rekreácia) boli dostupné pešo (do 2km), na 
bicykli (do 5km) či verejnou dopravou (do 
15km).
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