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Krajina a architektúra pod Rozsutcom sa vyvíjali dlhé stáročia a spolu tvoria špecifický ráz regiónu. Vidiecke domy sú najlepšou učebnicou ako stavať
v danom regióne. Dediny pod Rozsutcom boli vystavané popri horských potokoch a riekach, rozstrúsené po kopcoch ako hniezda. Položenie obce, 
zástavba, tvar ulice, orientácia budov v teréne mali vždy svoje zákonitosti, ako celok utvárali jedinečnú a malebnú kompozíciu. 

Aké negatívne javy sa dejú pod Rozsutcom? Dediny sa živelne rozrastajú do krajiny, zaplavujú ich anonymné katalógové domy nerešpektujúce terén
a miestny ráz, často sú obohnané vysokými múrmi. Krajina je pustá, neobrobená, horské a podhorské lúky s unikátnou kvetenou zarastajú, alebo sú 
nelegálne zalesňované. Miestne kultúrne a prírodné dedičstvo tak mizne. Strácame cit pre jedinečnosti a hodnoty.
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“Postav dom, zasaď strom” sa zdeformovalo na postav dom a zasaď tujky. Krajina sa mení na obrazy z Toskánska. Na slovenskom vidieku sú tradičné 
mohutné lipy, ktoré spolu s ovocnými stromami dokážu okrem svojich užitočných plodov zlepšiť mikroklímu miesta.

Nespútaná divočina sa pod Rozsutcom prelína s kultúrnou krajinou, v ktorej je na každom kroku cítiť ľudská ruka. Klčovaním a pasením vzniklo pásmo 
hôľ so vzácnymi orchideami, malebné terasovité políčka a medze zadržujú vlahu a podporujú život užitočného hmyzu. Až kolektivizácia oddelila človeka 
od krajiny, ako synonymum neudržateľného hospodárenia, pretože myslela len na výnos. Nový vzťah ku krajine nahradil turizmus, ale vznikajú aj eko 
farmy a v záhradách sa opäť objavujú bylinky a ovocné stromy. Múdry hospodár je zároveň kráľ ochrancov prírody.
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Miestne regionálne produkty sú zárukou kvality, pretože vznikajú pod dohľadom našich susedov. Ich kúpa podporuje miestnu ekonomiku a miestne 
bohatstvo. Návštevníkom sprostredkovávajú chuť krajiny a veľmi napomáhajú zdravému udržiavaniu krajiny pod Rozsutcom.

Krajina pod Rozsutcom je obľúbenou turistickou destináciou. Ľudia hľadajú pri návšteve regiónu zážitok, chute, vône a tradície. Podporou 
udržateľných a šetrných foriem turizmu, ako napríklad agroturistika, vytvárame priestor pre kvalitnú miestnu ponuku, tvorbu udržateľných 
pracovných a podnikateľských príležitostí.
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Namiesto  rozumného osídlenia spojeného s dedinou a krajinou vznikajú pod Rozsutcom obytné satelity a suburbiá Žiliny. Novousadlíci ekonomicky
aktívni v meste sa sťahujú na vidiek za lacnejšími pozemkami, ale denne odchádzajú automobilmi za svojimi potrebami do mesta. Negatívne sú
i rekreačné rezorty, často presadzované i v atraktívnych lokalitách v rozpore s ochranou prírody, ktoré sú mimo sezónu mŕtve a bez sociálnej kontroly. 
Vhodnejšie je zastavovať prieluky a prestavovať chátrajúce objekty v pôvodných dedinách.

Bungalovy, stavby prispôsobené tvarom a presahom strechy monzúnovým oblastiam, kanadské zruby ani rakúske vilky s balkónmi neprispievajú
k identite krajiny pod Rozsutcom. Stavať súčasne ale s pochopením lokálnej architektúry je novým svetovým trendom. Ani veľké okno osadené citlivo 
do zrubového domu nenaruší ráz architektúry.
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Farba je najvýraznejší vizuálny prejav domu. Ak zvolíme neutrálne bielu omietku, odtiene šedej, alebo čierny olejový náter na drevenici, neurobíme 
chybu. Vyniknú tak živé farby predzáhradky a krajiny. Vhodné je inšpirovať sa v okolí, naši predkovia volili farebnosť fasády, strechy, obkladov okien 
veľmi citlivo. Majte na vedomí, že fasáda a strecha má dotvárať obraz susedstva a ulice, tak aby bola atraktívna celá dedina i z pohľadu z hôr.

Krajinu sme zdedili od našich predkov, mali by sme sa o ňu starať a zveľaďovať ju pre našich potomkov. Je len na nás, ako uchopíme miestne kultúrne
a prírodné dedičstvo. Nebúrajme, ale obnovujme! Stavajme moderne, súdobo s ohľadom na tradície, miestny ráz a trvalú udržateľnosť! Ako na to?
www.podrozsut.com 
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Johny Šík a poklad pod Rozsutcom
Komix o fiktívnom hrdinovi, ktorý sa vracia do rodiska predkov a stretáva sa s aktuálnymi problémami krajiny, 
dediny a architektúry pod Rozsutcom. 
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Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj




