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PREDHOVOR
Predložený zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila na pôde Univerzity
Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty v stredu 28. júna 2017, s názvom Mesto a jeho
historická krajina prináša čitateľom celkovo šesť štúdií. Hoci na spomenutej konferencií
zaznelo viac príspevkov, niektorí autori sa rozhodli svoje referáty publikovať v iných
publikačných telesách a niektorí ich nepublikovali vôbec. Konferencia Mesto a jeho historická
krajina si za svoj cieľ stanovila priblížiť aktuálne výskumy v oblasti historickej geografie
a topografie so zameraním na mestskú krajinu a urbánny vývoj bez konkrétneho časového ako
aj

priestorového

vymedzenia.

Konferencia

sa

uskutočnila

aj

s cieľom

podporiť

interdisciplinaritu a budúce vedecké bádanie v oblasti historickej geografie, ktorá má
v súčasnosti na Slovensku ešte nie celkom adekvátne postavenie.
Na pôde Katedry archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave sa venuje výskumom mestských dejín pomerne veľká
pozornosť. Juraj Šedivý sa podrobne zaoberá dejinami Bratislavy a Viedne najmä v období
stredoveku. Aktuálne sa systematicky s tímom odborníkov venuje projektu komplexného
pamäťového portálu pre mesto Bratislava, resp. pre iné slovenské mestá či obce. Juraj Roháč
svoje bádanie zameral ťažiskovo na Trnavu a to najmä v období stredoveku a ranného
novoveku. Historickej geografií a topografií sa venuje Ján Valo. V súčasnosti sa venuje súpisu
a analýze slovacikálnych kartografických dokumentov oblasti západného Slovenska z obdobia
pred roka 1918. Snahou predmetného podujatia bolo samozrejme aj posilniť vzájomné
vedomosti a skúsenosti o týchto výskumoch a to nielen na Slovensku.
Mesto a mestská krajina predstavuje osobitný útvar v modernej ako aj v historickej
krajine – táto je dokumentovaná množstvom nielen archívnych dokumentov, kartografických
prameňov nachádzajúcich sa v rôznych typoch pamäťových a fondových inštitúcií ale aj
bohatou škálou fyzicko-geografických a humánno-geografických reliktov, ktoré môžeme nájsť
voľne v teréne. Organizátori konferencie sa pokúsili otvoriť nové diskusné pole a spojiť
odborníkov a vedeckých pracovníkov z oblasti historických, či ďalších spoločenských vied ako
aj prírodných vied. Cieľom podujatia bolo položiť aj základ podobných vedeckých konferencií
v budúcnosti – so zapojením väčšieho počtu referujúcich a so širšou zahraničnou účasťou.
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V tomto zborníku bol ponúknutý publikačný priestor všetkým aktívnym účastníkom
spomenutej konferencie.
Štúdie a príspevky, ktoré autori odovzdali do tohto zborníka sa venujú rôznym otázkam
mestskej krajiny a vývoja urbánneho prostredia z viacerých aspektov – historických,
historicko-geografických či historicko-topografických. Štúdie v tomto zborníku sme rozdelili do
dvoch skupín podľa ich chronologického záberu – prvá skupina obsahuje príspevky zo
staršieho obdobia pred 20. storočím a druhá skupina obsahuje štúdie týkajúce sa 20. storočia.
Prvý príspevok autorky Marie Boukalovej je venovaný životu v dvoch mestách v Čáslavskom
kraji – Ronov nad Doubravou a Lipnice nad Sázavou a vplyvu nielen okolitej ale aj vlastnej
mestskej krajiny na život v mestách a jeho obyvateľov. Druhá štúdia z pera autoriek Hany
Jordánkovej a Ludmily Sulitkovej sa venuje mestu Brno a vývoju jeho mestskej krajiny
a mestskému priestoru v období raného novoveku. Tretí príspevok od Ota Tomečka je
venovaný spôsobom rozhraničovania a hraničnej signalizácií niektorých miest na strednom
Slovensku v období stredoveku a novoveku. V poradí štvrtý príspevok od autorského tandemu
Kristína Majerová a Ladislav Jurányi je zameraný na problematiku archívnych dokumentov
o urbanistickom vývoji Vysokých Tatier v druhej polovici 20. storočia. V poradí piaty referát od
Martina Lukáča sa venuje mestu Martin z pohľadu jeho funkcií v oblasti kultúry a priemyslu.
Posledný príspevok od Jána Vingárika analyzuje región Hornej Nitry a mestá Prievidza, Bojnice
a Nováky z hľadiska historického využívania krajiny a jeho potenciálu v budúcnosti. Hoci tento
zborník nepatrí svojim rozsahom k tým veľkým, pokúša sa svojim zameraním prispieť
k problematike historicko-geografického výskumu na našom území. Veríme, že sa môže stať
istým východiskom pre iné podobné podujatia, nielen tie uskutočnené na pôde Univerzity
Komenského v Bratislave, ale aj zo strany iných organizátorov.
Ján Valo
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Boukalová Marie
Ronov nad Doubravou a Lipnice nad Sázavou. Život města a městečka
Čáslavského kraje ve 2.polovině 16.století a vliv okolní krajiny na jejich
vývoj
Mgr. Marie Boukalová, Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Historický ústav, Rokitanského
62, CZ - 500 03 Hradec Králové 3, e-mail: marie.blahova@uhk.cz
My contribution focuses on life in the cities of Ronov nad Doubravou and Lipnice nad Sázavou in the
second half of the 16th century. They are the city and the small town that were located in the same
region at that time. Both of them were established near the rivers and the same nobility often owned
them. They were only 30 kilometers away from each other. Nevertheless, the landscape that
influenced the life in them significantly was very different. The city Ronov nad Doubravou is located in
the foothills of the Železné hory, on the other hand, Lipnice nad Sázavou is located on the harsh
Vysočina. The difference is also in the number of preserved sources. Ronov nad Doubravou had its
municipal office which, even though belonged under rule of nobility from Lipnice was not really
influenced by them. Therefore, all the municipal agenda was managed by the town itself and all the
documents were continuously saved. On the contrary, the town Lipnice probably did not have its own
municipal office. All preserved documents are the consequence of the activities of dominium´s owner.
Because of this reason, it is incredibly difficult to reconstruct the very complex history of the town.
However, I will try at least partly during my contribution.

Příspěvek je zaměřen na život ve městech Ronov nad Doubravou a Lipnice nad Sázavou
ve 2. pol. 16. století. Jedná se o město a městečko, která se v této době nacházela ve stejném
kraji, obě vznikla na nedaleko řek, často je vlastnila tatáž vrchnost a od sebe byla vzdálena
pouhých 30 kilometrů. Přesto krajina, která život v nich ovlivňovala, byla velmi rozdílná. Město
Ronov nad Doubravou se nachází v podhůří Železných hor, naproti tomu Lipnice nad Sázavou
na drsné Vysočině. Rozdíl je také v množství dochovaných pramenů. Ronov nad Doubravou
měl svou městskou kancelář, která, přestože podléhala lichnické vrchnosti, nebyla jí příliš
ovlivňována. Veškerou městskou agendu tak spravovalo město samo a dokumenty, které
vzešly z jeho působení město ukládalo. Naopak město Lipnice pravděpodobně svou vlastní
kancelář nemělo. Veškeré dochované dokumenty jsou tak důsledkem činnosti majitele
panství. Z tohoto důvodu je také velmi složité jeho dějiny a život v něm rekonstruovat. Přesto
se o to alespoň částečně v tomto příspěvku pokusím.
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Ronov nad Doubravou

Město Ronov nad Doubravou se nachází v údolí řeky Doubravy, jihovýchodním směrem
od Čáslavi nedaleko hradu Lichnice. A právě jeden z majitelů hradu Lichnice Oldřich z
Lichtenburka se nemalým úsilím podílel na počátku 14. století na kolonizaci okolí lichnického
panství a stal se zakladatelem města Ronov. Toto město svůj název získalo podle rodové linie,
z níž Lichtenburkové vycházeli, tedy Ronovců.1
Prvním doloženým pramenem Ronova nad Doubravou je jeho zakládací listina
pocházející z 22. ledna 1307. Podle ní bylo město vysazeno na třiceti devíti lánech za pomoci
lokátora a rychtáře Gottfrieda z nedalekého Bílého Podolí.2 Vyměřených devětatřicet lánů se
nacházelo v blízkém okolí farní vsi Protivany, kterou dnes již připomíná pouze hřbitovní kostel
sv. Kříže.3 Z každého lánu pak měla vrchnost získat jednu a půl hřivny ročního platu, přičemž
vybírání berní bylo stanoveno na svátek sv. Jiří a na sv. Michala.4
Město samotné, které bylo založeno na zeleném drnu, již na svém počátku získalo
oválný půdorys s pravidelnou uliční sítí a centrálně umístěným čtvercovým náměstím.5
Rychtář Gottfried za svou pomoc Oldřichovi získal svůj úřad dědičně. K němu mu byla přidána
krčma (z té měl vrchnosti odvádět věrduňk), pekařský a masný krám, dva podsedky, dva lány
polí, mlýn a třetina vybraných pokut, což bylo stvrzeno ještě listinou z 16. dubna 1307.6 Městu
samotnému bylo přiděleno právo města Čáslavi, která patřila do okruhu práva jihlavského.
Zároveň touto listinou měšťané nově vzniklého města získali právo bezplatné držby pivovarů,
pekáren a zahrad a byl jim povolen svobodný rybolov v řece Doubravě. Pouze v případě, že by
král vojensky táhl mimo zemi, měli měšťané povinnost přispívat svému pánovi, tedy majiteli
hradu Lichnice, polovinou čtvrtce z každého lánu, což se rovnalo zhruba jedné dvanáctině
groše na jeden lán.7

1

URBAN, Jan. Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu. Praha : Nakladatelství Lidové noviny,
2003, s. 101.
2
Codex iuris municipalis regni Bohemiae (dále jen CIM) IV/1. Ed. Antonín Haas. Praha 1954, s. 34-35, č. 19.
3
URBAN, Jan. Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu. Praha : Nakladatelství Lidové noviny,
2003, s. 102.
4
CIM IV/1. Ed. Antonín Haas. Praha 1954, s. 34-35, č. 19.
5
URBAN, Jan. Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu. Praha : Nakladatelství Lidové noviny,
2003, s. 102.
6
CIM IV/1. Ed. Antonín Haas. Praha 1954, s. 34-35, č. 19; CIM IV/1. Ed. Antonín Haas. Praha 1954, s. 36, č. 20.
7
CIM IV/1. Ed. Antonín Haas. Praha 1954, s. 34-35, č. 19.
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V roce 1488, kdy obdržel panství od krále Vladislava Jagelonského Mikuláš Trčka z Lípy,
udělil panovník městu právo dvou výročních trhů.8 V polovině 16. století, přesněji v roce 1555,
získává celé lichnické panství do držby rod evangelické nižší šlechty, rod Robmhapů (v
pramenech uváděn také jako Robenhauptů, Robnhápů, Robnhampů atd.). Podle Františka
Šády měl Ronov nad Doubravou k roku 1564 sto třicet jedna osedlých, kteří platili 64 kop 22
grošů úroků. K Ronovu v této době také patřily dva svobodné lány, z nichž se neplatila řádná
daň. Pravděpodobně se jednalo o tytéž lány, které byly dány prvnímu ronovskému rychtáři do
dědičné držby.9
Ronov nad Doubravou, jak již bylo zmíněno, zakoupil v polovině padesátých let 16.
století rod Robmhapů ze Suché. Členové tohoto šlechtického rodu město vlastnili po celou
druhou polovinu 16. století. Přestože je možné Ronov zařadit mezi města vrchnostenská,
ponechával si ve vedení městských knih jistou samosprávu. Proto se také ve většině zápisů
objevuje pouze formule „s povolením JMP“10, nikoliv „za přítomnosti JMP.“ Tato téměř
nepatrná odlišnost dává nejen na zřetel omezení svobodné dispozice majetkem. Majitel
panství se totiž městských soudů účastnil jen ve výjimečných případech. Ronov, který byl
součástí lichnického panství, byl veden purkmistrem, který byl nejvyšším městským
úředníkem. Dále se na městské správě podílela městská rada, která byla každoročně
obměňována, a první z těchto radních, primas, byl také hospodářem města. Městské radě také
při správě města pomáhala rada starších, která se skládala z radních, kteří byli po ročním
působení ve správě města vyměněni radou novou. Jména těchto úředníků je velmi obtížné
dohledat. Přesto se však v ronovské trhové knize v malém množství jejich jména objevují.
Zajímavé je také sledovat profesní růst ronovských městských úředníků. Tak se
například Diviš Vokáčků, který v Ronově začínal v roce 1581 jako radní, stal v následujícím roce
purkmistrem, v roce 1583 primasem a v roce 1593 dokonce rychtářem Albrechta Robmhapa
ze Suché.11
V Ronově ve druhé polovině 16. století zřejmě působilo sedm písařů, jejichž rukopisy
se dochovaly v ronovských městských knihách. Avšak díky trhové knize jsou známa jména
pouze pěti z nich, a to Jana Davidů, Gedeona Strejčka, Václava Pekaře a Samuela Morávka.

8

SOA Zámrsk, SOkA Chrudim, f. Archiv města Ronov nad Doubravou (dále jen AMR), inv. č. 5, k. 1.
ŠÁDA, František. Archiv města Ronova. Inventář. Chrudim 1975, s. 7-8.
10
JMP je v českém prostředí hojně užívaná zkratka pro označení vrchnosti, tedy Jeho Milosti Pána.
11
SOA Zámrsk, SOkA Chrudim, f. AMR, Kniha gruntovní městečka Ronova 1561-1604, inv. č. 51, kn. 3, fol.
111v/103v, 56v/55v a 217v-218r/209v-210r.
9
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Pátým z nich byl Martin Sládek, jehož rukopis se v knize sice nedochoval, ale je v ní alespoň
zmiňován jako písař důchodní.
Zaměříme-li se na hospodářství Ronova nad Doubravou ve druhé polovině 16. století,
nelze nezmínit, že se zdejší měšťané živili především pěstováním obilí, tedy žita, ječmene,
ovsa, prosa, hrachu a dalších plodin. Zajímavostí je, že je v trhové knize také zmiňováno pole
s rýží. Dalším neopomenutelným zdrojem obživy byl samozřejmě také chov dobytka (převážně
hovězího), ale také ovcí, koní a drůbeže.
V okolí Ronova se nacházelo několik rybníků, které byly pravděpodobně využívány pro
chov ryb. V trhové knize je tak zmiňován rybník Daremník,12 Prostřední rybník13 a obecní
rybníky.14 Bohužel podle trhové knihy nelze vysledovat, kdo byl majitelem těchto rybníků.
V rámci knihy totiž sloužily pouze jako orientační body při geografickém popisu prodávaných
gruntů. K městu Ronovu také náležely četné vinice a chmelnice. Podle Emanuela Chramosty
lze velké zásluhy za rozvoj oblasti připisovat již zakladatelské činnosti Karla IV., který ve 14.
století vlastnil nedaleký hrad Žleby a byl také majitelem lichnického panství, do něhož Ronov
patřil. S odkazem na pěstování chmele je nutno podotknout, že ve městě fungoval pivovar, o
němž se můžeme dozvědět díky zápisu z roku 1586, kdy se stal předmětem prodeje.15
Ve městě také fungovaly zřejmě hned čtyři mlýny, které se v průběhu 16. století dostaly
do držení lichnické vrchnosti. První z nich původně patřil Jiříku Zádukujemu a následně jeho
synu Jakubovi, ale v roce 1579 ho od rodiny Zádukujů koupila vrchnost.16 Druhý mlýn, jemuž
se říkalo Přešívkovský, koupil v roce 1584 lichnický pán od Jindřicha Hlaváčka z Běhušic, toho
času krajského výběrčího daní.17 O třetím mlýnu není mnoho zmínek. Podle trhové knihy ale
lze zjistit, že mlýn původně patřil Petru Fukáčkovi, který ho v roce 1568 směnil s vrchností za
grunt Jana Davidů.18 Cena všech mlýnů činila 400 kop grošů českých (dále jen gr. č.). Je nutno
zdůraznit, že se během šestnácti let podařilo lichnickým majitelům Robmhapům ze Suché
získat do své režie všechny ronovské městské mlýny, jejichž výnosy mohli využít k dalšímu
podnikání.

12

Např. SOA Zámrsk, SOkA Chrudim, f. AMR, inv. č. 51, kn. 3, fol. 25v/29v.
Rybník Daremník se nacházel nedaleko cesty do Závratce.
13
Tamtéž, fol. 239r/233r.
14
Např. Tamtéž, inv. č. 51, kn. 3, fol. 128v/119v.
15
SOA Zámrsk, SOkA Chrudim, f. AMR, inv. č. 51, kn. 3, fol. 184rv/175rv.
16
Tamtéž, inv. č. 51, kn. 3, fol. 95rv/87rv.
17
Tamtéž, inv. č. 51, kn. 3, fol. 160r-x/ 150r-151v a 137rv/128rv.
18
Tamtéž, inv. č. 51, kn. 3, fol. 70v/66v.
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V Ronově nad Doubravou byla aktivní také řemeslná výroba. A tak lze v ronovských
knihách nalézt mnohdy řemeslo nejen u osob, u nichž je jejich povolání přímo zmiňováno, ale
řemesla se velmi často vyskytují také v příjmích ronovských měšťanů. V Ronově tak žili
bednáři, kováři, tkalci, hrnčíři, řezníci, pekaři, zedník, kotláři, koláři, nožíři, barvíři, stolíři,
soustružník a další.
V Ronově je v této době připomínána také škola, o níž se zmiňují také zápisy v trhové
knize.19 Ve městě dokonce v téže době fungoval také špitál, jemuž byly připisovány některé
spravedlnosti (jednalo se o poplatky, které špitálu z pravidené berně připadly) a v jednom
případě mu mělo být zaplaceno Matějem Vrbatou 25 kop gr. č. v každoročních splátkách za
zabití manžela Anny Hapaličky z Kněžic.20
Pokud se zaměříme na velikost Ronova a četnost prodejů gruntů ve druhé polovině 16.
století, které jsou pro již zmiňovanou trhovou knihu stěžejní, zjistíme, že během více než
padesáti let, kdy byla kniha vedena, došlo v Ronově nad Doubravou k 376 majetkovým
transakcím. Cena prodávaných gruntů se zpravidla průměrně pohybovala mezi 10-ti až 100
kopami grošů. Výjimku tvořily ceny mlýnů, které vždy činily 400 kop gr. č. bez ohledu na to, o
který z ronovských mlýnů se jednalo. Bohužel nelze ze zápisů zjistit, zda byla cena gruntů přímo
úměrná kvalitě prodávané nemovitosti.
Jinou hodnotu na rozdíl od gruntů měly prodávané pozemky. Samozřejmě je nutné
přihlédnout k tomu, že se jejich cena odvíjela od rozlohy prodávané role a její kvality.
Nejčastěji se však jejich ceny pohybovaly od 1 do 20-ti kop gr. č.
Počet prodejů nemovitostí v Ronově nad Doubravou se průměrně pohyboval okolo
sedmi za rok. K neobvyklému nárůstu počtu prodaných nemovitostí v Ronově nad Doubravou
došlo v první polovině osmdesátých let 16. století. V roce 1582 zachvátil celé Království české
mor. Zmiňuje se o něm také Mikuláš Dačický z Heslova ve svých Pamětech slovy: „[…] nejprve
začali zhusta mříti v Praze mense Augusti, srpna […]. A ten mor se tak rozmohl, že všudy i po
vesnicích velmi mřeli, vše na hlízy a pryskejře.“21 Také v Ronově nad Doubravou zřejmě došlo
v letech 1582 a 1583 k morové epidemii. Dokonce se o ní v jednom případě nachází také
zmínka, když v roce 1582 nebyly Janem Vanišem právě kvůli moru složeny gruntovní peníze.22
V jaké míře město tato epidemie zasáhla, není zcela jasné. Jisté ale je, že velice ovlivnila
19

Tamtéž, inv. č. 51, kn. 3, fol. 144r/134r.
Tamtéž, inv. č. 51, kn. 3, fol. x/3r.
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Mikuláš DAČICKÝ Z HESLOVA. Paměti. Ed. Josef JANÁČEK. Praha : Akropolis, 1996, s. 235.
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SOkA Chrudim, f. AMR inv. č. 51, k. 3, fol. 69r/65r.
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uvažování lidí, kteří začali ve velkém množství své grunty prodávat či je vyměňovat, což se
projevilo také v navýšení počtu zápisů v ronovské trhové knize. V případě morových let byl
průměrný počet transakcí překročen téměř čtyřnásobně. V roce 1583 tak bylo prodáno
pětadvacet gruntů, z nichž jedenáct bylo prodáno po smrti jejich původního majitele. O rok
později, tedy v roce 1584, pak bylo v Ronově prodáno dokonce gruntů dvaatřicet, přičemž
k prodeji sedmi z nich došlo po úmrtí jejich posledního vlastníka. Při výčtu těchto údajů je ale
nutné počítat také s tím, že prodejů gruntů sirotky či vdovou mohlo být i více, jen se záznamy
o nich v knihách nevyskytují.
Z údajů, které můžeme z ronovské trhové knihy zjistit, lze soudit, že samotné město
Ronov nad Doubravou bylo ve druhé polovině 16. století na svém vzestupu. Ve městě
fungovalo několik mlýnů, pivovar i špitál. Také díky podpoře vrchnosti svým hospodářstvím
tak mohlo konkurovat (a konkurovalo) jak okolním městům a městečkům, tak i panstvím a
stalo se jedním z nejschopnějších měst Čáslavského kraje v té době.

Lipnice nad Sázavou

Lipnice nad Sázavou se nachází 10 km západně od Havlíčkova Brodu (dříve
Německého). Přestože nese název „nad Sázavou“, je od ní tato řeka vzdálena 6 km vzdušnou
čarou. Lipnicí samotnou protéká pouze Pstružný potok. Protože se k lipnickým dějinám
dochovaly pouze zlomky pramenů, není možné její vývoj a vliv okolní krajiny na něj popsat
zcela podrobně. Přesto ale i z těchto záznamů se pokusím o rekonstrukci této skutečnosti. O
Lipnici nad Sázavou zde budu hovořit jako o městě. Avšak kdy a zda vůbec bylo lipnické
podhradí na město povýšeno, není zcela jasné, proto ho také mnozí badatelé považují za
pouhé městečko.
Za zakladatele hradu Lipnice je považován Rajmund z Lichtenburka. Ten totiž vlastnil
na počátku 14. století nedaleké město Německý Brod. Avšak hrad Ronovec, který se ve městě
nacházel a byl také rodovou rezidencí, zdědili Rajmundovi příbuzní. Proto byl pravděpodobně
nucen hledat místo pro nové sídlo, na dohled Německého Brodu. Za rok vzniku Lipnice je pak
považován rok 1307, kdy Rajmund směnil vesnice v její bezprostřední blízkosti s vilémovským
klášterem. Rajmund ale Lipnici nedržel dlouho. Kvůli velkým dluhům byl nucen sídlo prodat
panovníkovi, který ho následně dal do držby Jindřichu z Lipé. Zajímavé je, že Rajmund byl
příbuzným zakladatele města Ronov nad Doubravou – Oldřicha z Lichtenburka.
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V polovině 14. století došlo k velkému požáru hradu Lipnice s přilehlým městem.
Tehdejší majitel panství Pertold ve svém testamentu přikázal, aby byl v Lipnici postaven kostel
nový na místo kostela, který vyhořel. A zároveň tímto dokumentem odpustil lipnickým, kteří
vyhořeli, na šest let daně. Protože Pertold zemřel bez dědice, získali Lipnici do správy jeho dva
bratři – probošt Jindřich a Čeněk. Lipnici odkoupil Karel IV., který podle Augusta Sedláčka
povýšil lipnické podhradí na město a dal mu práva Německého Brodu. Písemný doklad o této
události však nelze dohledat. Mohlo se také jednat o povýšení nedalekého Dolního Města,
kterému patřilo k lipnickému hradu.
Od roku 1376 pak byla Lipnice i s městem v zástavě. Hrad se dostal do rukou Václava
z Landštejna a poté jeho syna Viléma, nejvyššího komorníka Království českého. Po Vilémově
smrti získal hrad s městem do držby Čeněk z Vartemberka. Roku 1434 udělil Jan Smil z Křemže
obyvatelům Lipnice právo odkazovat svůj majetek a v případě náhlého úmrtí měl majetek
zemřelého připadnout jeho příbuzným. Zároveň jim byla také věnována paseka u panské
štěpnice. Kolem roku 1436 pak získal Lipnici Mikuláš Trčka z Lípy. Od této doby až do poloviny
16. století pak celé panství včetně města Lipnice měli v držení Trčkové z Lípy.23
O tom, jak vypadalo lipnické panství a město Lipnice ve druhé polovině 16. století
vypovídá zápis Buriana Trčky z Lípy do Desk zemských o prodeji panství Lipnice a města
Německý Brod se vším příslušenstvím Františkovi hraběti z Thurnu, kdy je zmiňován zámek
Lipnice a město při témže zámku, dvůr, domy a krčmy. Zároveň je předmětem prodeje také
mlýn s rybníkem Kamenná trouba a cihelna, která se nachází nedaleko Lipnice. Kupujícímu
bylo dáno také dědiny s loukami, lesy, potoky a rybníky.24
Tutéž transakci z pátku po přenesení sv. Václava 1561 nechal do Desk zemských
zaznamenat také František hrabě z Thurnu. Zde ale je popis koupeného majetku
podrobnější.25 František z Turnu tak od Buriana Trčky z Lípy koupi „zámek Lipnici a při témž
zámku dvůr poplužní s poplužím, s dědinami, s lukami, lesy, sádkem, cihelnou, s mlýnem
Nachlebním a město Lipnici při témž zámku Lipnici, s domy, s platy z téhož města stálými i
běžnými, s podacím kostelním v týmž městě Lipnici …“26 K zámku Lipnice také náleželo několik
vsí, a to ves Vítonín, Vilímovec, Volechov, Pelhřimovec, Kozlovice, pustá ves Slavětín, dvůr
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Mikalův a Vorlův s všemi platy, lidmi osedlými i neosedlými, a z těch gruntů zběhlých,27 „s
platy, s dědinami, lukami, rybníky, potoky, lesy, háji, porostlinami, s hony, lovy, …“28
Zdůrazněno však je, že do prodeje není zahrnut syn nebožtíka Janečka s manželkou a
spravedlností. Takto jsou vyjmenovány i další osoby. Ty ale pocházely z města Německý
Brod.29 V průběhu druhé poloviny 16. století, kdy hrad i město pod ním vlastnila hrabata
z Thurnu, došlo k velké přestavbě hradu na renesanční zámek.30
V roce 1594 město s hradem zakoupil od hraběte Martina Thurna (syna hraběte
Františka) Jan Rudolf Trčka z Lípy za patnáct tisíc kop míšeňských grošů. Přestože nový majitel
potvrdil předchozí svobody, vzal lipnickým právo na vaření piva. Zároveň jim ale slevil na
platech a dal právo šenkovati víno, právo hrabat velké seno a otavu, víno spouštět do lochu,
chodit na velkou zvěř, vlky a zajíce nejdál půl míle od Lipnice a zároveň spravovat cesty.31
Když došlo k pobělohorským konfiskacím, byl sepsán také majetek panství Lipnice.
K samotnému panství Lipnice v této době patřilo také pětadvacet usedlostí, z nichž bylo
patnáct pustých. Pivovar, který se ve městě Lipnice nacházel, byl v té době již zcela zbořený.
Ve městě se nacházely také tři krčmy a několik poplužních dvorů. Tomu, který se nacházel
přímo pod hradem, se říkalo Horní a patřily k němu nejen role, ale také pětadvacet krav a
čtrnáct kusů jalového dobytka. Ke druhému poplužnímu dvoru, tzv. Dolnímu nebo také
Novému, patřilo sedm lánů polí, čtyřicet jalovic a třicet krav. Třetí a poslední poplužní dvůr,
který k Lipnici patřil, byl dvůr Papšíkov. Také k němu náleželo sedm lánů rolí, čtyřicet krav,
čtrnáct kusů jalového dobytka a patnáct kop ovcí. V okolí Lipnice nad Sázavou se nacházelo
devatenáct rybníků, přičemž dvanáct z nich bylo využíváno k chovu ryb. K samotnému panství
patřilo také dalších sedm vsí. Obyvatelé Lipnice nad Sázavou odváděli svému pánovi
pravidelnou daň, mezi ní bylo počítáno také žito, oves či slepice.32
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Závěr

Protože se k dějinám Lipnice nad Sázavou dochovalo velmi málo pramenů, můžeme
pouze úvahách podložených zápisy z transakcí nemovitého majetku města alespoň částečně
poodkrýt, jak vypadalo (či mohlo vypadat) hospodářství tohoto města ve druhé polovině 16.
století. Ze zápisů týkajících se prodejů města a k němu náležejícího panství víme, že k Lipnici
patřily lesy, které ji dodnes obklopují. Tehdy v nich však zřejmě žila divoká zvěř, především vlci,
z čehož také pravděpodobně plynulo nařízení majitele panství, které lipnickým zakazovalo
lovit zvěř dále než půl míle od samotné Lipnice. K místu také patřily louky, avšak pokud se
jednalo o polnosti, plodiny, které mohly být v dané oblasti pěstovány, byly pouze žito a oves.
Tyto obiloviny jsou totiž odolnější než jiné, a proto bylo možné je pěstovat i v takto
nepříznivých podmínkách. Pokud bychom se zaměřili na chov dobytka, v případě Lipnice se
jednalo převážně o skot a ovce. K městu patřilo také několik rybníků, z nichž většina byla
využívána k chovu ryb. Proto lze předpokládat, že kvůli klimaticky nepříznivému podnebí se
lipničtí obrátili na podnikání v oblasti rybníkářství a rybolovu. Z jakého důvodu bylo lipnickým
změněno právo várečné na právo spouštění vína do lochu (skladování vína), není zcela jasné a
o řemeslech bohužel v pramenech nejsou žádné zmínky. Život na Lipnici nad Sázavou ve druhé
polovině 16. století nebyl zřejmě jednoduchý. Odříznutím města od okolí díky hustým lesům a
pouze vedlejším cestám (Lipnice neležela na žádné významné obchodní stezce, ani v úzké
blízkosti řeky Sázavy) se správa Lipnice často dostávala do krize, což se projevilo také častým
střídáním majitelů a následným spojením s panstvím Světlá nad Sázavou.
Ronov nad Doubravou a život v něm je pravý opak toho v Lipnici nad Sázavou. Toto
město se, jak jsem již zmínila, nachází v podhůří Železných hor. Příznivé klima a kvalitní půda
zaručovaly (a také i dnes zaručují) hojnou úrodu. To, co lze z pramenů vyčíst je, že se zde dařilo
nejen plodinám, jako bylo žito a oves, ale také ječmenu, pšenici, hrachu, a dokonce se v trhové
knize objevuje zpráva také o pěstování rýže. Nacházely se zde také vinice a chmelnice, z čehož
plynula potřeba výstavby městského pivovaru, který již ve druhé polovině 16. století ve městě
zaručeně fungoval.
Zatímco obyvatelé Lipnice pravděpodobně žili v obci obklopené lesy, v nichž se
nacházela divoká zvěř včetně vlků, což dokládá také zákaz zdržovat se mimo Lipnici dále než
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půl míle,33 v ronovských knihách se o takovéto zvěři vůbec nedočteme. Naopak kolem města
byly louky a pastviny, na nich byly chovány koně, krávy a ovce. Také o fungujících řemeslech
lze nalézt mnoho zmínek, takže dnes víme, že Ronov měl svého pekaře, kováře, hrnčíře,
zednáře, koláře, kotláře a další. Nacházelo se zde také několik funkčních mlýnů, které
postupně skupovala zdejší vrchnost a vytvářela z nich silnou konkurenci mlýnům v nedalekých
Žlebech.
Přestože jsou obě města velmi odlišná, i tak je pár věcí spojovalo a stále spojuje. Obě
se nacházela v tehdejším Čáslavském kraji nedaleko významných měst – Ronov nad
Doubravou u Čáslavi a Lipnice nad Sázavou u Německého brodu. Obě města byla také
s největší pravděpodobností založena ve stejném době, a to v roce 1307. Jejich majitelé byli
často titíž. Jejich odlišnost tak byla dána především přírodními podmínkami, které
determinovaly jejich hospodářství a vývoj.
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Authors outline on the basis of interdisciplinary research the position of the royal city of Brno in the
surrounding landscape from the Middle Ages to the end of the Early Modern Age. Great consideration
is given to the course of long-distance communications and waterways as important constants for
forming the fortified city core and the downstream suburbs. They also use the results of archaeological
and archaeobotanical research and unique sources of narrative nature to give a plastic interpretation
of the economic character of the suburbs and its possible changes over time.

Zkoumání vztahu měst k jejich bližšímu i vzdálenějšímu zázemí v různých historických
epochách, respektive charakter původní i lidským přičiněním komponované krajiny se stává
i v naší historiografii stále více exponovaným tématem, a to zvláště v souvislosti s vydáváním
jednotlivých svazků Historického atlasu měst na území České republiky. Jejich publikování
zaštiťuje Historický ústav AV ČR,1 který také spolu s katedrou sociální geografie a regionálního
rozvoje Přírodovědecké fakulty UK v Praze realizuje pro léta 2012–2018 Grantový projekt
excelence GAČR Výzkumné centrum historické geografie,2 jehož programové akcenty
nastiňuje publikace Historická krajina Česka a co po ní zůstalo.3 Geografická poloha a interakce
„centra“ a „periferie“ (včetně různých forem komunikace) se stává předmětem odborných
jednání pořádaných i jinými institucemi.4 Jsou sledovány proměny městské a venkovské
1

Vydávání Historického atlasu měst (dále HAM) je realizováno v rámci Výzkumného centra historické geografie
HÚ AV. Projekt HAM byl zahájen v roce 1994 jako součást evropského projektu historických atlasů
k srovnávacím dějinám měst, připravovaných pod záštitou Commission internationale pour l’histoire des villes.
Podrobně viz webové stránky http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/historicky-atlas-mestcr/charakteristika.ep/
2
Viz http://www.vedakolemnas.cz/miranda2/m2/sys/galeriedownload/vkn_001_2014_web.pdf?0.5183769539238129. Na uvedené webové stránce jsou také podrobné
informace o vědeckých konferencích, pořádaných k problematice historické geografie již od roku 2005. Z těch
konferencí, které byly zaměřeny přímo k městům, je nutné připomenout tu, jež se konala v roce 2010 pod
názvem Krajina města – město v krajině u příležitosti dvaceti vydaných svazků Historického atlasu měst České
republiky.
3
SEMOTANOVÁ, Eva. Historická krajina Česka a co po ní zůstalo. Praha : HÚ AV ČR, 2014.
4
K roku 2013 uspořádala Slezská univerzita Opava mezinárodní workshop Komunikace ve středověkých
městech (stejnojmenná publikace pod editorstvím Martina ČAPSKÉHO a kol., Opava : Slezská univerzita, 2014);
roku 2015 proběhla 34. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým
ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a katedrou historie
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krajiny na základě analýzy a interpretace široké škály historických pramenů, přičemž součástí
tohoto výzkumu je i akcent na povědomí o utváření přírodního a kulturního dědictví.
V našem příspěvku se konkrétně zaměříme na centrum jižní Moravy bývalé královské
město Brno. Jelikož jsme pro tuto lokalitu podnikaly v nedávných letech soustředěné výzkumy,
jejichž syntézu můžeme pro raný novověk, v současné době uplatnit v právě připravovaných
tzv. velkých dějinách Brna,5 soustředíme se v našem příspěvku jen na přehledné nastínění
dosažených výsledků s důrazem na předbělohorské období.
Pramenná základna byla pro Brno poměrně bohatá, a ačkoli hlavní zdroj poznání
představovaly prameny písemné, a to úřední i narativní, doplňovaly jsme je ještě poznatky
historické archeologie, výzkumem dobových vyobrazení a plánů i se zřetelem k dochovanému
názvosloví, odrážejícímu mnohdy daleko starší historickou skutečnost. Snažily jsme se tedy
sledovat jak utváření intravilánu, svíraného již od samého počátku středověkého města
věncem hradeb, měnících se pak v průběhu staletí v souvislosti s dobovou vojenskou
a opevňovací technikou, tak charakter předměstského osídlení a komunikační sítě, tedy
dálkových i místních tras. V zázemí města pak hrálo samozřejmě důležitou úlohu postižení
průběhu a charakteru vodních toků a ploch i sledování rozsahu zemědělské půdy a lesních
porostů, aby mohly být odhaleny nejen dávné prostorové zákonitosti, ale též vliv někdejších
obyvatel na utváření kulturní krajiny.
Stranou pochopitelně v této souvislosti musejí zůstat záležitosti majetkové, které byly
velmi spletité – co se týče vlastnictví zemědělské půdy, vinic, vodních toků, mlýnů, rybníků ad.
lze na tomto místě jen velmi zobecňujícím způsobem podotknout, že o majetky města nebo
jeho obyvatel šlo pouze v řádově polovině případů, zatímco množství nemovitostí v předpolí
města vlastnily církevní i světské vrchnosti.

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na téma Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii
(stejnojmenná publikace pod editorstvím Olgy FEJTOVÉ – Václava LEDVINKY – Martiny MAŘÍKOVÉ, Documenta
Pragensia XXXVI, Praha : Scriptorium / Archív hl. města Prahy, 2019); roku 2016 se konala mezinárodní
konference Raně novověké město jako komunikační uzel pod patronací Historického ústavu Akademie věd
České republiky, Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Archivu hlavního
města Prahy.
5
Půjde o jejich třetí svazek, zaměřený k období raného novověku (1526–1790). Tam jsou také citovány jak
předmětné prameny, tak veškerá stávající odborná literatura. Ze stávající odborné literatury se k uvedenému
tématu dalo čerpat zejména z FUCHS, Bohuslav. Stavební vývoj města Brna a jeho plánování. In KALIVODA,
František. Budujeme Brno, město mezinárodních veletrhů. Brno : Svaz architektů Československé republiky
v Praze a Městský národní výbor v Brně, 1958, s. 15-33; KALIVODA. Brno, vůně jednoho města. Procházka
městem mezinárodních veletrhů. Brno : Městský národní výbor, 1959; HÁLOVÁ-JAHODOVÁ, Cecilie. Brno. Dílo
přírody, člověka a dějin. Brno : Blok, 1972; KUČA, Karel. Brno: Vývoj města, předměstí a připojených vesnic.
Praha – Brno : Baset, 2000.
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Výše uvedené prameny, včetně archeologických, spolehlivě dokládají, že tzv. vrcholně
středověké město se zformovalo v návaznosti na geografické danosti do ne zcela pravidelného
oválu, majícího rozlohu řádově 36 a půl hektaru, už ve třicátých letech 13. století v několika
dílčích lokačních fázích,6 a to na mírně vyvýšeném prostoru severně od soutoku řek Svratky
a Svitavy.7 V unikátním privilegiu Václava I., vydaném nedlouho poté v roce 1243 a právem
považovaném v našich zemích za ojedinělý svod práv, jimiž se tehdy řídili zdejší obyvatelé,8 se
také zmiňuje opevnění města. Už dříve se zásluhou lidského elementu vytvořily základní
krajinné osy ve směru severojižním a západovýchodním, spočívající na dálkových
komunikacích, které po vstupu do nově budovaného ohrazeného jádra města měly
bezprostřední vliv na utváření uliční sítě (dotvořené evidentně před polovinou 14. století)
a umístění i podobu veřejných prostranství. Naproti tomu přirozené osy, totiž vodoteče,
o nichž se ještě zmíníme, dělily zdejší terén ve směru východ-západ.
Na základě interdisciplinárního výzkumu lze konstatovat, že geografické vymezení
intravilánu se neměnilo až dlouho do novověku (nebudeme-li brát do úvahy některé vnitřní
urbanistické změny související s budováním nových svatyní anebo se scelováním městišť pro
stavbu větších paláců), o čemž výmluvně svědčí jeho zachycení i s okolní krajinou na tzv. BayerZeisserově plánu z let 1645–1646,9 spočívající na starších vyměřeních města někdy z počátku
17. století,10 jakož i na mladších mapách.11 Prvními impulzy k rozšíření prostoru původního
města do okolní krajiny bylo až zrušení pevnostního rázu města a bourání jeho hradeb, které
nastalo po polovině 19. století. Dlouhodoběji se také zásadněji neměnil rozsah brněnských
předměstí (z nichž opět jen menší část spadala pod vlastní jurisdikci města). Nárůst anebo na
druhé straně dokonce jejich jistou redukci sebou pochopitelně přinášely v prvním případě

6

VIČAR, Oldřich. Nejstarší městská měření v českých zemích. In Dějiny věd a techniky, 1968, roč. 2, č. 1, s. 71.
Soutok byl původně pod Komárovem, po regulaci toků obou řek (probíhající od 30. a pak hlavně v padesátých.
letech 19. století) byl přesunut po jejich narovnání jižněji k Přízřenicím.
8
ŠEBÁNEK, Jindřich – DUŠKOVÁ, Sáša (eds.). Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae IV/1. Pragae :
Sumptibus Academiae scientiarum Bohemoslovenicae, 1962, č. 17, s. 79-87; FLODR, Miroslav. Privilegium
města Brna z roku 1243 a jeho velké dědictví. In Brno v minulosti a dnes, 1995, roč. 13, s. 23-37.
9
Obraz obléhání Brna Švédy z let 1645–1646 autorů Jeronýma Benno Bayera a Jana Jiřího Zeisera, vzniklý na
základě nejstaršího proměřování městského prostoru v českých zemích, má velkou výpovědní hodnotu. První
obraz představuje město od jihovýchodu a druhý (který se skládá ze dvou částí a zachycují město z ptačí
perspektivy) od východu a jihu. Oba obrazy jsou uloženy v Muzeu města Brna (inv. č. 2282 a 2281).Veduta Jana
Willenberga (z roku 1593) je součástí Paprockého Zrcadla slavného Markrabství moravského. Starý tisk je
uložen v Moravské zemské knihovně (ST 3-6211, knihopis č. 6862). Detailnější pohled na Brno z roku 1617 od
Georgia Houfnagla je uložen v Muzeu města Brna (inv. č.2296).
10
VIČAR, ref. 6, s. 75-80.
11
Srov. pozn. 14.
7
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podněty hospodářského rázu, ve druhém případě snahy po zvýšení obranyschopností města.
Zatímco na práh třicetileté války Brno vstupovalo ještě s původním, byť v průběhu 16. století
stavebně vylepšovaným obranným systémem hradeb, jejich rozšíření vnějším směrem do
původního prostoru před hradbami bylo iniciováno budováním náročného barokního
opevnění v důsledku prohlášení Brna za pevnostní město v roce 1652, což byl důsledek
úspěšné obrany Brna (na rozdíl od konkurenční Olomouce) proti dvojímu švédskému obléhání
ve čtyřicátých letech 17. století. Zjednodušeně řečeno šlo o vybudování nového vnitřního
bastionového pásu (před bývalou městskou zdí, jejíž věže a předchozí barbakány byly většinou
zrušeny), což se realizovalo v šedesátých až osmdesátých letech 17. století a následně o
výstavbu vnějšího bastionového pásu za hlubokým příkopem ve třicátých letech 18. století,12
kdy také byl do jednotného pevnostního systému zapojen i původně izolovaný hrad Špilberk,
nacházející se na návrší západně od města.13 Obranné důvody vedly také už v průběhu
třicetileté války městskou radu k rozhodnutí destruovat cíleně jistou část předměstského
osídlení (na Dornychu, Cejlu, Trnité a Novosadech), což se potom opakovalo i za slezských
válek v letech 1741–1742. Účelům obrany musely v 17. století ustoupit i tři předměstské
kláštery (františkánů, františkánek a kapucínů) a kostely Všech svatých a špitální kostelík sv.
Jana, z nichž jen poslední byl obnoven v původní poloze, zatímco kostel Všech svatých v horní
části ulice Pekařské, jíž se přicházelo do města od Starého Brna, zcela zanikl a zmíněné kláštery
byly postupně přesunuty pod ochranu městských hradeb. Co se týče hospodářských motivací,
můžeme sledovat, a to samozřejmě i za využití kartografického materiálu,14 postupné
rozrůstání předměstského osídlení v souvislosti s budováním zejména prvních textilních
manufaktur teprve od poslední třetiny 18. století.15 Jistě je zajímavé, že jako základ prvních

12

Ten nebyl potřebný pouze na západní straně města, kde ochranu poskytovala opevněná špilberská citadela.
V letech 1560–1620 jej vlastnilo město, po nezdařeném protihabsburském povstání byl městu hrad
konfiskován a dostal se zpět do zeměpánova majetku.
14
První i druhé vojenské mapování viz http://mapire.eu/en/; dále srov. Archiv města Brna (dále jen AMB), fond
U 9, Sbírka map a plánů, inv. č. K 8 – Plán zemského hlavního města Brna v roce 1742; K 10 Královské moravské
hlavní město Brno v roce 1794; K 13 Brno s předměstím a přilehlým okolím v roce 1815, navrhl a kreslil hejtman
z Scheibenhofu a rekonstrukční mapu dokonalého znalce topografie Brna a jeho předměstí, zeměměřiče a
urbanisty Oldřicha Vičara k roku 1850 (příloha č. 1 k Dějinám města Brna 2 – DŘÍMAL, Jaroslav – PEŠA, Václav
(red.). Dějiny města Brna 2. Brno : Blok, 1973.)
15
JORDÁNKOVÁ, Hana – SULITKOVÁ, Ludmila. Brno. Historická předměstí a Staré Brno. Praha – Litomyšl :
Paseka, 2010, zvláště s. 18-19; srov. též VYSKOČIL, Aleš. Brno. Průmyslové město. Praha – Litomyšl : Paseka,
2014, s. 30-31.
13

19

dvou, které byly impulzem k následnému velkolepému rozvoji brněnského textilního
průmyslu, posloužily do té doby funkční mlýny.16
Tvrzení o přetrvávajícím konstantním rozsahu a konfiguraci jádra města a jeho
předměstí (jen s naznačenými menšími odchylkami) od vrcholného středověku až do sklonku
raného novověku17 koresponduje s nezvratným faktem, že ještě v roce 1763, kdy proběhlo
druhé sčítání lidu, mělo Brno i s předměstími necelých 8 000 obyvatel.18 A tohoto počtu zřejmě
dosahovalo v „lepších letech“ rovněž v době předchozí.19
Jak bylo naznačeno, k rozčlenění zdejší krajiny ve směru západovýchodním přispěly
přirozenou cestu dvě větší řeky, totiž Svratka a Svitava, obtékající město od jihozápadu
a severovýchodu a spojující své toky jižně u předměstí Komárova20 (odkud pak už vycházela
posílená Svratka). Ze severu přitékala ještě říčka Ponávka,21 která na východní straně města
posilovala svým tokem jeho fortifikaci a nepochybně sloužila, i po svém splynutí se Svitavským
náhonem, k zavodňování městského příkopu. Kromě mírných vyvýšenin Petrova na jižní straně
města a na západě Špilberku tak bylo brněnské území vždy převážně rovinaté (nadmořská
výška kolem 200 m) a svažovalo se k jihu. Zároveň měly zmíněné hydrografické poměry
odedávna rozhodující vliv na klimatologické podmínky i charakter vegetace. Zatímco dále na
sever od města se rozkládala kdysi oblast horského lesa (s převažujícími bučinami
a jedlobučinami),22 základem brněnského území se staly původní lesostepní oblasti, které se
po vzniku města nacházely v jeho severním, západním a východním předpolí. Zde byly
rozhodujícím porostem dubohabrové háje, ale vyskytovaly se tu i další stromy (buk, bříza,

16

Šlo o mlýn zvaný Radlas na Svitavském náhonu, který v roce 1782 zakoupil Leopold Köffiler, a mlýn na Svitavě
v předměstí Zábrdovice, v němž Vilém svob. pán Mundi zřídil přádelnu. Srov. např. VYSKOČIL, ref.15, s. 45-46;
nejnověji k počátkům manufakturní a tovární výroby SMUTNÝ, Bohumír. Řemeslná, manufakturní a tovární
výroba ve městě Brně, na jeho předměstích a v okolí. Podle údajů vceňovacích operátů stabilního katastru
v první polovině 40. let 19. století (v rozsahu území pozdější brněnské průmyslové aglomerace). Brno : Statutární
město Brno – Archiv města Brna, 2016. K osobnostem srov. SMUTNÝ. Brněnští podnikatelé a jejich podniky
1764–1948. Brno : Statutární město Brno – Archiv města Brna, 2012, s. 218, 283-284.
17
Srov. zejména rekonstrukční plán města, uvedený v pozn. 14.
18
DŘÍMAL, Jaroslav – PEŠA, Václav (red.). Dějiny města Brna 1. Brno : Blok, 1969, s. 187; d’ELVERT, Christian.
Beiträge zur Geschichte der königl. Städte Mährens, insbesondere der k. Landeshauptstadt Brünn. Brünn, 1860,
s. 15. Za necelých 20 let se ale do dalšího sčítání v roce 1780 počet zvýšil až na 14 000 obyvatel. Tamtéž.
19
MAREK, Jaroslav. Lidnatost Brna v 14. až 16. století. In Brno v minulosti a dnes, 1960, roč. 2, s. 125-147;
MAREK. O velikosti moravských měst v minulosti. In Vlastivědný věstník moravský, 1960, roč. 15, s. 293-300.
20
Dnešní soutok obou řek je po jejich regulaci až u Přízřenic. Srov. pozn. 7. Svratka pramení na Českomoravské
vrchovině nedaleko obce Fryšava, Svitava nedaleko obce Javorník blíže Svitav.
21
Ponávka, která je dnes na území města zcela zatrubněna, pramení u obce Vranov severně od Brna.
22
KOČÁR, Petr. Obyvatelstvo a každodenní život. In JAN, Libor (red.). Dějiny Brna 2. Středověké město. Brno :
Statutární město Brno – Archiv města Brna, 2013, s. 370; HURT, Rudolf. Vývoj vodohospodářských poměrů na
území Velkého Brna. Rukopisná práce z roku 1951 uložena v Muzeu města Brna, s. 2-5.
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osika, líska a borovice), jak dokládají archeologické výzkumy23 i ještě dnes živá toponyma
(Lísky, Lipová hora, U habru ad.). Už v období vnitřní kolonizace byl ale tento les prosvětlován
kácením a i později, po celé období středověku i raného novověku, byl vítanou základnou
stavebního i palivového dříví (z 16. století máme také ojedinělé zprávy o splavňování dříví po
Svratce, plavení dříví na Svitavě je doloženo až od 18. století).24 Další biotop představoval lužní
les, rozkládající se převážně na jih od města,25 což opět dosvědčují některé, dnes již zaniklé
pomístní názvy (Na Luhu, Na Luze či Na Louce)26 i archeobotanika.27 Proměny zdejších
přirozených porostů v pole se datují až od pokročilého novověku (dodnes z bývalého porostu
zbývá tzv. Rajský les nedaleko Komárova).28 V průběhu středověku se tak na užším Brněnsku
vytvořil dvojí typ zemědělské krajiny: na severu od města převládala pole a vinice (na svazích
obrácených k jihu), na jihu pak převážně sady, zahrady, louky a případně i pastviny. Ojedinělé
zprávy městských knih potvrzují v těchto polohách i existenci chmelnic a šafránic. K plodinám,
které se na uvedených pozemcích mohly pěstovat, se ještě vrátíme.
Jelikož koryta řek nebyla stálá, měnila se např. při záplavách, mohly být vedlejší toky
využity jako tzv. strouhy či náhony. Dodnes zůstává jednoznačně nezodpovězeno, nakolik jsou
tzv. Svitavský a Svratecký náhon, který byl mohutnější, dílem přírody a nakolik dílem lidských
rukou. Svitavský náhon odbočoval od hlavního toku řeky v Zábrdovicích, Svratecký náhon,
spíše už cíleně budovaný (snad již v období přecházejícím vznik středověkého města),29 se

23

KOČÁR, ref. 22, s. 370; HURT, ref. 22, s. 2.
HURT, ref. 22, s. 57. Autor mluví poprvé o plavení dříví po řece Svratce k r. 1571.
25
Lužní les menšího rozsahu byl i na východní straně města v povodí Ponávky, na což dodnes upomíná
toponymum Lužánky.
26
Stanislav Petr toponymum „locus in Luco propre castrum Brenense“ klade do konce 12. století. PETR,
Stanislav. Spor mezi kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla v Brně a klášterem v Komárově. Zapomenutá epizoda
z dějin benediktinského proboštství v Komárově v pozdním středověku. In Campana Codex Civitas. Miroslao
Flodr octogenario. Brno : Statutární město Brno – Archiv města Brna, 2009, s. 219-220. SULITKOVÁ, Ludmila.
Brno v listinách do počátků institucionálního města: In Brno v minulosti a dnes, 1993, roč. 11, s. 58.
27
KOČÁR, ref. 22, s. 370. Ten ovšem zároveň uvádí, že ve středověku byl vznik „zahliněných niv v okolí
vodotečí“ jednou z hlavních změn zdejšího přírodního prostředí.
28
HURT, ref. 22, s. 6-7, říká, že komárovský luh byl k roku 1745 již z větší části vykácen a proměněn v pole.
29
Jeho umělé budování někdy na počátku 13. století by nebylo asi výjimečné, neboť šikovní mlynáři jako
zároveň zdatní sekerníci a měřiči zřejmě vybudovali už někdy ve čtyřicátých letech 13. století první doložený
brněnský mlýn na Dornychu, právě v místě styku obou říčních náhonů (i když listina hlásicí se k roku 1244 je
falzem (ŠEBÁNEK, Jindřich – DUŠKOVÁ, Sáša (eds.). Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/1.
Pragae : Sumptibus Academiae scientiarum Bohemoslovenicae, 1974, č. 39, s. 120-123), o mlýně je řeč v pravé
listině krále Václava II., jíž prodal tento mlýn třem Italům za jejich účast na mincovní reformě. PRASEK, Vincenc.
Mlýny na Moravě a ve Slezsku od r. 1242–1341. In Selský archiv, 1903, roč. 2, s. 25 uvádí k roku 1301 největší
moravský mlýn, „brněnský na Dorneku“, který měl devět kol a byl prodán třem Italům, kteří ho prodali již o
deseti kolech. Srov. dále DŘÍMAL – PEŠA, ref. 18, s. 51, 76 a nejnověji JAN, Libor. Politické dějiny. In JAN, Libor
(red.). Dějiny Brna 2. Středověké město. Brno : Statutární město Brno – Archiv města Brna, 2013, s. 80. PRASEK.
Mlýny na Moravě do r. 1241. In Selský archiv, 1903, roč. 2, na s. 22 píše, že první umělý mlýn na Moravě vznikl
24
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odpojoval od hlavního toku řeky u Kamenného mlýna západně od území Žabovřesk. 30 Jak na
hlavních, tak i vedlejších tocích obou řek byly budovány četné mlýny, přičemž počátky jejich
výstavby spadají v Brně zřejmě již do čtyřicátých let 13. století.31 V průběhu středověku se na
obou tocích řek a náhonech vybudovalo na 15 mlýnů. Unikátní listina z roku 1466,32 jejíž vydání
zaštítili kromě zástupce moravského podkomořího důležití úředníci z hradu Špilberka, dva
městští radní a majitelé mlýnů z řad církevních institucí za přítomnosti 21 mlynářských
mistrů,33 dokládá přesvědčivě veřejný zájem o dobré udržování toků, jejichž břehy (a tedy i
náhony a mlýny) patřily různým majitelům. Ti se museli pod vysokou pokutou pět hřiven grošů
českých zavázat k odstranění shledaných nedostatků.34 V této souvislosti je vhodné
připomenout, že ačkoli Brno bylo od jihozápadu a jihovýchodu obklopeno zdvojenými
vodotečemi (řekami a jejich náhony), vzhledem k tomu, že vlastní toky řek ležely dále od města

okolo roku 1150 a celkově jich do tatarského nájezdu bylo nejméně 100. ŠTĚPÁN, Luděk – KŘIVÁNOVÁ, Magda.
Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha : Argo, 2000 – v první encyklopedii věnující se mlynářskému
řemeslu od starověku po současnost, na s. 12 kladou autoři nejstarší zprávu o vodním mlýně na Moravě k roku
1250; v Čechách mezi nejstarší věrohodné zmínky o mlýnech patří údaj k roku 1000 (klášter Hradiště nad
Jizerou) a 1140 (sázavský klášter), tamtéž, s. 13-14.
30
Tehdy patřil k Žabovřeskám, dnes je území na pomezí obvodu Úřadu městské části Brno-střed a BrnoŽabovřesky. V sedmdesátých letech 20. století byla celá zástavba Kamenného mlýna zlikvidována při výstavbě
nové levobřežní komunikace z Pisárek do Komína a Bystrce. Zachována zůstala jen malá kaplička nad silnicí
a tramvajovou tratí. KUČA, ref. 5, s. 384-385.
31
Srov. pozn. 29.
32
1466, VII. 10 – VII. 12, AMB, fond A 1/1 Archiv města Brna – Sbírka listin, mandátů a listů (dále jen f. A 1/1),
inv. č. 474. V listině se bohužel mluví jen o řekách Svratce a Svitavě a nejsou rozlišeny jejich náhony.
33
AMB, fond E Cechy, inv. č. 32/1, opis, kart. 51; 1509, VI. 8, Brno, AMB, f. A 1/1, inv. č. 972. JORDÁNKOVÁ,
Hana – SULITKOVÁ, Ludmila. Hlavní tendence brněnské řemeslné výroby od počátků města do zániku
cechovního sdružení. In Brno v minulosti a dnes, 1994, roč. 12, s. 20, 24 a zvláště pozn. 78 na s. 31. Brněnská
statuta mlynářů (v pořadí již třetí) z roku 1509 pak posloužila jako vzor statut pro zemský cech, zorganizovaný
přibližně ve stejné době v Olomouci. Je dále známo, že od roku 1612 měl tento cech dohled i nad vodním
stavitelstvím. Ovšem protokolární záznam k roku 1466 dokládá jejich činnost přinejmenším o 150 let dříve.
Srov. též SULITKOVÁ, Řemesla v Brně ve středověku. In Časopis Matice moravské, 1984, roč. 103, s. 79-80 a
pozn. 84-87 tamtéž.
34
Zároveň se mluví i o finanční odměně těm mlynářským mistrům, kteří úpravy realizovali. Další takto
hromadnou úpravu toků nemáme doloženu, jde spíše jen o dílčí úmluvy sousedních vlastníků jako např. k roku
1554, V. 22 (Moravský zemský archiv (dále jen MZA), fond E 59 Premonstráti – Zábrdovice (dále jen f. E 59), inv.
č. 29) mezi klášterem zábrdovickým a novým majitelem mlýna Radlas, Matyášem Munkou z Ivančic
(JORDÁNKOVÁ, Hana. Brněnská předměstí Cejl a Radlas – stručné dějiny do poloviny 17. století. In Brno
v minulosti a dnes, 2002, roč. 16, s. 316, pozn. 134 tamtéž); dále k roku 1572 VI. 20, Milešovice (AMB, f. A 1/1,
inv. č. 2028) úmluva o společném využívání stavu na Svitavě mezi klášterem augustiniánů, městem Brnem a
vladykou Janem Munkou z Ivančic, držícím mlýn na Svitavském náhonu. Roku 1626, VI. 23 (MZA, f. E 59, inv. č.
86x) byla zapsána další smlouva o zřízení a užívání hráze, kterou stvrdilo též 12 mistrů brněnského cechu
mlynářského, neb jak se v listině praví „...dosavadní smlouva z roku 1594 od dob revoluce byla porušována
rebelantskými držiteli mlýna Radlasu.“
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a že strouhy z nich vedené byly od konce 19. století postupně zatrubňovány, patří dnes mezi
ta ojedinělá velkoměsta, která se nemohou těšit nábřežní promenádou.35
Z mlýnů považujeme za přínosné připomenut ty, které byly výjimečné po stavební
stránce. Už nejstarší mlýn na Dornychu36 byl zřejmě zároveň nejstarším v markrabství a svým
ojedinělým devítikolovým mechanismem patřil také k vůbec největším na Moravě. V jeho
blízkosti pak byla už roku 1517 zbudována na majetcích kláštera augustiniánů první brněnská
papírna.37 Stavebně velmi zajímavá je i situace u mlýna v jižním předpolí města pod Puhlíkem
(skalnaté návrší pod Petrovem). Zatímco mlýn, který zde byl situován nejpozději v první
polovině 14. století,38 využíval pravého břehu náhonu, na jeho levém břehu byl roku 1415 na
základě smlouvy mezi bohatým patricijem Václavem Házem a kutnohorským měšťanem
Prokopem z Písku vystavěn první brněnský vodovod.39 Voda do nové vodárny ale nebyla brána
přímo z náhonu, ale z čistější řeky Svratky, k čemuž muselo být zbudováno více než dva
kilometry dlouhé kamenné potrubí, ústící pod Puhlíkem. Roli „vodárenské věže“ plnil přírodní
petrovský vršek, na němž se nacházel rezervoár, do něhož byla voda od hladiny přečerpávána
(výškový rozdíl činil zhruba 30–35 m) a teprve odtud samospádem rozvedena do hlavních
městských kašen na Horním a Dolním trhu (dnes Zelný trh a náměstí Svobody). 40 S počátky
brněnského vodovodu se tak pojí dvě významné technické zvláštnosti. Pochopitelně, že

35

Její vybudování se snad do budoucna podaří na městu nejbližším zachovaném toku řeky (ale regulovaném už
od roku 1835) v úseku od předměstského kláštera alžbětinek k tzv. Dlouhému mostu přes Svratku na Starém
Brně. K říčnímu systému Brněnska viz práce přístupné online PAVLOVSKÝ, Tomáš. Význam a úloha umělých
vodních toků v soudobém městě. Disertační práce na VUT Brno z roku 2010. In Vědecké spisy Vysokého učení
technického v Brně, sv. 606. https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=23856
Zde je řečeno, bohužel bez jakýchkoli poznámek:
„Roku 1900 vypracovalo město projekt na regulaci jednoho z posledních úseků řeky a to mezi Dlouhým mostem
na Starém Brně a železničním mostem na Novosadech. Práce na regulaci začaly až po roce 1914, byly přerušeny
roku 1920 a znovu obnoveny až roku 1926. Poslední regulační práce na Svratce proběhly v 60. letech 20. století
a to v úseku kolem Brněnského výstaviště v Pisárkách“. Dále jde o bakalářskou práci SEDLÁČKOVÁ, Kateřina.
Říční terasový systém Brněnska, obhájenou na Mendelově univerzitě v Brně roku 2010.
36
Srov. pozn. 29.
37
Její počátek byl ve starší historiografii kladen až k roku 1540 (tak DŘÍMAL – PEŠA, ref. 18, s. 116; ŠILHAN,
Jindřich. Staré moravské papírny. In Vlastivědný věstník moravský, 1959, roč. 14, s. 199). Pozměněný údaj
o založení papírny již k roku 1517 přináší na základě městské soudní knihy (AMB, fond A 1/3 Archiv města Brna
– Sbírka rukopisů a úředních knih (dále jen f. A 1/3), rkp. č. 62, f. 103r) WEIGEL, Bertold. Nejstarší doklad o
brněnské papírně. In Vlastivědný věstník moravský, 1970, roč. 22, s. 248-249. Kromě četnějších zmínek o
papírně v městských knihách počátku 17. století (např. AMB, f. A 1/3, rkps. č. 1791, f. 66r; 1796, f. 93v; 51, f.
108r) víme už k roku 1592, že z ní město odebíralo produkty pro vlastní potřebu (např. rkp. č. 455, f. 18r).
38
PROCHÁZKA, Rudolf – KOLAŘÍK, Václav – ZŮBEK, Antonín. Čas, prostor, mentální struktury a topografie. In
JAN, Libor (red.). Dějiny Brna 2. Středověké město. Brno : Statutární město Brno – Archiv města Brna, 2013,
s. 598.
39
JORDÁNKOVÁ, Hana – SULITKOVÁ, Ludmila. Zásobování města Brna vodou ve středověku. In Vlastivědný
sborník moravský, 1991, roč. 43, s. 306.
40
JORDÁNKOVÁ – SULITKOVÁ, ref. 39, s. 308.
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vodních toků využívaly také lázně, jatka, valchy, barvírna a od počátku novověku hamry
(zpracovávající měď) a ještě o něco později i koželužské valchy.41 Byly zde zakládány také rybné
haltýře, čili rybné sádky se stálým průtokem okysličené vody.42 Dostatečné zásobování
čerstvými rybami zajišťovaly také rybníky, z nichž ty v bezprostředním zázemí města napájela
říčka Ponávka. Zde jich od středověku bylo zbudováno celkem osm, z toho dva blíže městu –
totiž Dolní neboli Hutterův, zvaný také Panský (v místech dnešní třídy Kpt. Jaroše), pod nímž
byl mlýn na horní vodu, a rybník Horní neboli Špilberský (za Lužánkami). Koncem 18. století
byly zdejší rybníky postupně vysoušeny a přeměňovány v pole nebo stavební parcely.
Příznivé klíma dávalo možnost k zakládání četných vinic. Ačkoli jejich většina ležela ve
vzdálenějším okolí Brna (s hlavními centry v Hustopečích a Židlochovicích),43 historické i
kartografické prameny jsou svědectvím jejich zakládání i v bližších, výhodných polohách, a to
v širším pásu převážně severně od města. Vůbec nejblíže se rozkládaly vinice na jižních svazích
Špilberku a na Starém Brně v poloze nad dnešní ulicí Hlinky.44 Teprve začátkem 17. století se
zpomalilo zakládání nových vinic, doslova rozbujelé v předbělohorské době, mnohé se však
dle svědectví map z přelomu 18. a 19. století rozkládaly na původních místech dlouho do
novověku.45 Samostatnou kapitolu představuje názvosloví viničních tratí, hojně doložené
v brněnských berních knihách od poloviny 14. století až do 17. století, ze kdy pochází poslední
kniha svého druhu. Jeho rozboru však dodnes ani z historického ani z filologického hlediska
nebyla věnována náležitá badatelská pozornost. Připomínáme alespoň, že viniční tratě zvané
Staré hory (Altperg) ležely zpravidla na půdě někdejších polí, zatímco vinice zvané Nové hory,
případně Novosady (Neuberg, Neustift), se spíše rozkládaly již na půdě horší kvality poblíž
lesů.46 Ve jménech viničních tratí se často odráželo půdní složení anebo podklad – tak
poměrně často se vyskytuje v okolí název Slíny, Písky, Kamenice, Skalka, Kamenná Hora a pod.

41

HURT, ref. 22, s. 50, 54-56.
V jednodušším případě to mohly být z latí zbudované klece, případně nádoby ponořené do proudící vody
43
Podrobně viz JORDÁNKOVÁ, Hana – SULITKOVÁ, Ludmila. Záliba v „trpkém moku“ – benefit pro městskou
pokladnu (na příkladu Brna v raném novověku). In KILIÁN, Jan (ed.). Trpké býti zdá se? Víno a vinařství v českých
zemích ve středověku a raném novověku. Mělník : Regionální muzeum Mělník, 2009, s. 191-192.
44
Další se odtud táhly směrem severozápadním k Žabovřeskám a mnohé další se nacházely v předměstských
obcích Řečkovice, Medlánky, Černovice a v poloze pozdější obce Černá Pole. SLUKA, Jakub. Brněnská čtvrť
Černá Pole v listinných pramenech a městských knihách od prvních zmínek v 15. století po josefínské reformy.
In Brno v minulosti a dnes, 2013, roč. 26, s. 51-65.
45
První vojenské mapování města Brna nejnověji rozebírá ŠTĚPÁNEK, Václav. Mapy I. vojenského mapování. In
FASORA, Lukáš – ŠTĚPÁNEK, Václav (red.). Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Brno : Statutární město Brno –
Archiv města Brna, 2017, s. 975-983.
46
Tratě Nové hory se vyskytují v Králově Poli, Jundrově, Líšni, Husovicích a Židenicích, Novosady se připomínají
v Obřanech, Židenicích, Jundrově, v Líšni a na dnes stejnojmenné ulici.
42
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I archeologie přináší zkoumáním zejména obsahu odpadních jímek četné doklady o oblibě
hroznového vína už ve středověku (nálezy viničních peciček), právě tak jako o chmelu,
nezbytného pro přípravu piva. A brněnští obyvatelé napodiv i pivo konzumovali přinejmenším
se stejným „nadšením“ jako víno.
Právě archeobotanika výrazně přispívá k poznatkům o pěstování i dalších druhů zemědělských
plodin a ovocných stromů.47 Ačkoli nacházená semena a jiné pozůstatky nemusejí vždy
jednoznačně svědčit o konzumaci domácích produktů, v absolutní většině to tak jistě bylo.
Z těchto výzkumů tak můžeme usuzovat, že na Brněnsku se pěstovaly všechny druhy obilnin,
luštěnin a také mák a konopí, ze zeleniny je doloženo pěstování okurek, mrkve, zvláštního
druhu tykve, ale např. rovněž cukrového melounu (napodiv se v odpadních jímkách nenalézala
semena brukvovitých rostlin). Další zjištěné druhy zahradních rostlin lze řadit na pomezí
zeleniny, koření a tzv. bylinek, jako kopr, celer a petržel, pěstované zřejmě hlavně pro nať.
Sortiment ovocných stromů obsahoval i některé teplomilné druhy, např. mišpuli a broskvoň,
ale hlavně byly rozšířeny jabloň, hrušeň, višně, slívy a švestky. Konzumovaly se rovněž ořechy
a ze sbíraných ovocných plodů lískové ořechy, trnky, maliny, jahody, méně borůvky a brusinky.
Pěstovala se také běžná koření, včetně šafránu, doloženého však jen zmínkami o existenci
šafránic v městských knihách.48
Poloha města byla tedy, jak vyplývá z tohoto nástinu, velmi geograficky i klimatologicky
příznivá a tak brněnské zázemí poskytovalo vše, co bylo zapotřebí k dobrému bytí.
Na závěr nechme promluvit narativní prameny, jejichž autory nebyl nikdo jiný, nežli
dva zemští lékaři, usedlí v předbělohorském období, kteří se snažili ve svých odborných dílech,
koncipovaných tedy za jiným účelem, ale na základě své velmi přesvědčivé – a v podstatě
„vyprávěcí“ – charakteristiky zdejší přírodní situace formulovat opatření vhodná pro zdravou
životosprávu místních obyvatel, respektive stanovit profylaktika a léčiva v případě častých
epidemií (které, jak víme, byly časté, přičemž nešlo vždy jen o dýmějový mor).

47

KOČÁR, ref. 22, s. 372-375.
Poprvé v roce 1490 a později k roku 1532 se v brněnských testamentech (jmenovitě Johannese Vogelhausera
a Hanse Hamma) mluví o šafránicích („Saffrangärtel“), které se nacházely v bezprostřední blízkosti města na
/Velké/ Nové ulici. STOKLASKA, Ottokar. Alte Brünner Testamente. In Zeitschrift des deutschen Vereines für die
Geschichte Mährens und Schlesiens, 1902, roč. 6, s. 118. Zahradu, na níž se pěstoval šafrán, lze lokalizovat i na
Staré Brno. Srov. BOROVSKÝ, Tomáš. „Zu der ere Gots und meiner sele zu selikeit.“ Odkazy brněnských měšťanů
církevním institucím v letech 1410–1530. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, C 46, 1999,
s. 85.
48
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Tomáš Jordán z Klausenburku si v úvodu k jedné ze svých odborných publikací
o chorobách, jež trápí Brněnské, poznamenal:
„Brno jest otevřeno k východu, jihu a severu, k západu je však uzavírá hora, jejíž vrchol zaujímá
Spilmberg [Špilberk], hrad to markrabat moravských… Část hory, která jest obrácena k jihu,
jest pokryta vinicemi, ostatní obvod posázen jest ovocnými stromy a pokryt krásnými
zahradami. Město jest províváno větry ze všech směrů, neboť hora není tak vysoká, aby
zadržela větry od západu. Na tom se zakládá obdivuhodná čistota brněnského vzduchu.
… Jako větve nebo ramena jsou na všechny strany široce a dlouze rozložena kolem
města prostranná předměstí... Pozoruhodný jest počet zelinářských zahrad, které se kolem
prostírají v souvislém pásu, místy až několik tisíc kroků širokém s pohledem, i když bez nádhery,
plným lahody a výnosnosti největší. Zahrady oplývají zeleninou ... a květinami pro věnce tou
měrou, že jakoby zásobárna a špižírna, nahromaděné přebytky dodávají i do krajů okolních, ba
že se kuchyňské potřeby a jiné výtěžky z půdy ve velikém množství dovážejí do Rakous. Stromy,
bohatě nesoucí ovoce krátce i dlouze se držící, nejsou nikde na Moravě početnější…
Brno zavodňují řeky Svratka a Svitava, z nichž ona, více rybnatá a větší, přichází od
severu a teče kolem severního a západního okruhu města, tato od ní směrem k letnímu neb
slunovratnému východu, prýštíc v českých horách omývá východní a jižní úsek hradeb.
Nedaleko pod městem se spojují, vlastně větší tok pohlcuje menší, který pak v korytě Svratky
ztrácí své jméno. Na obou březích Svratky prostírají se pole, přeúrodné pro všechny druhy
obilnin, luštěnin a jiné dary Cereřiny, bohaté, jak praví básník, úrodou hroudy, a širé roviny,
jakož i zelené louky nejpůvabnější.
Něco dále jsou vrchy révonosné, háje v zavodněných údolích a lesy pěstěné a světlé,
které poskytují stavební materiál a topivo. Nikde není močálu, nikde stojatých vod, leda snad
o povodních po letních deštích a o zátopách, když po roztání sněhu v horách na jaře bystřiny
strhly břehy … Jdeš-li na sever, setkáš se v prostoru jedné míle aspoň se čtyřmi sádkami s vodou
nejčistší. Tím, že úrodná půda sama od sebe štědře poskytuje živiny v nesmírném množství,
schází lidem pobídka k tvrdším pracím…“49
Johann Sporisch svými vjemy jen potvrdil pozorování svého profesního druha:

49

GELLNER, Gustav. Tomáš Jordán. K 350. výročí jeho smrti. In Časopis matice moravské, 1936, roč. 60, s. 103104.
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„Obecně velmi úrodná půda je obdělávána sedláky, vinaři a zahradníky…
Následkem přednostní orientace na pěstování plodin je malý zájem o chov dobytka, který se
proto dováží. Není zde ovšem nedostatek, neboť se především dováží množství volů z Uher,
zatímco menší druhy dobytka se v dostatečném množství chovají na zdejším venkově. Lid žije
spokojeně, hrabivost je mu cizí. Větší část obyvatel je zvyklá žít den ode dne, a co získá
dědictvím, prací nebo na trhu, investuje do vinic anebo promrhá…“ 50
Expresívní vyjádření těchto dvou vrcholných představitelů předbělohorské inteligence
a zjevně bystrých pozorovatelů svého okolí jen potvrzuje naše předchozí postřehy, získané
z jiných typů pramenů. Jejich všestranným rozborem a interpretací jsme se současně snažily
naznačit, že tato charakteristika Brna jako organismu zasazeného do žírné krajiny, poskytující
místním obyvatelům hojnou měrou vše potřebné, což bohužel bylo čas od času narušeno
vpády nepřátelských vojsk, ve svých základních rysech přetrvávala až do konce raného
novověku, kdy teprve začalo město díky počátkům manufakturního podnikání zcela měnit
svou tvář.51

50

TRAUTENBERGER, Gustav. Die Chronik der Landes-Hauptstadt Brünn. III. Band. Brünn : Druck von Josef Klär in
Brünn, 1896, s. 61.
51

Srov. též pozn. 5.
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Tomeček Oto
Spôsoby označovania hraníc vybraných miest a mestečiek stredného
Slovenska od 13. do polovice 19. storočia
PhDr. Oto Tomeček, PhD., Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra histórie, Tajovského 40,
SK - 974 01 Banská Bystrica, e-mail: oto.tomecek@umb.sk
The study presents ways of marking borders of chosen towns in Central Slovakia, mainly Banská
Bystrica, Kremnica, Ľubietová, Radvaň and Slovenská Ľupča. Based on the research of archival sources
and field research, we have tried to create a database of border markers that marked boundaries of
towns mentioned above. This study describes dividing of border markers in basic (older) and specifying
(younger). It also tries to create basic chronology of using border markers on the basis of collected data
from the region. According to this chronology, it was mainly natural landscape elements, later with
elements made by humans. Heaped soil or stones, symbols of crosses of various shapes carved in the
stones and trees can be classified as older layer specifying border markers. Younger layer of specifying
border markers represents mainly letters, initials of names of the towns or feudal dominions in the
neighbourhood, and parts of city coats of arms carved in the border stones.
Keywords: borderline, border marker, border stone, town, feudal dominion, Central Slovakia

Udelenie mestských výsad bolo zvyčajne spojené s vymedzením chotára, ktorý
predstavoval akúsi ekonomickú základňu či hospodárske zázemie miest a mestečiek.
Dôvodom udelenia práva na užívanie vlastného územia bola hlavne snaha panovníka či
zemepána zabezpečiť mestám a mestečkám prosperitu a možnosti ich nerušeného
hospodárskeho rozvoja. Rozsah týchto území bol zadefinovaný zvyčajne už priamo vo
výsadných listinách. Tu mohol byť rozsah chotára určený buď približne, často okruhom jednej
míle,1 alebo presnejšie prostredníctvom metácií obsahujúcich výpočet hraničných bodov
(medzníkov).
Metácie ohraničujúce územia rôzneho rozsahu poznáme z územia Slovenska už
z obdobia 12. storočia. Najstaršia z nich je súčasťou Zoborskej listiny z roku 1113, ktorá
vymedzuje rozsah majetkov benediktínskeho opátstva na Zobore.2 Pre tieto najstaršie metácie
z 12. storočia je typické bodové ohraničenie, ktoré je charakterizované jednoduchým
vymenovaním hraničných bodov. Od 13. storočia sa začínajú objavovať metácie, kde sa už
uplatňujú líniové ohraničenia, naznačujúce hraničnú líniu po jej celom obvode v smere
1

Podľa sasko-magdeburského práva zapísaného v Žilinskej knihe bolo zakázané zakladať nové trhové miesto, ak
nie je na míľu vzdialené od susednej trhovej osady. Porovnaj: PAPSONOVÁ, Mária (ed.). Sasko-magdeburské
právo na Slovensku. Krajinské právo v Žilinskej knihe. Žilina : Eurokódex, 2014, s. 213, č. 260.
2
MARSINA, Richard (ed.). Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. (ďalej CDES I,) Bratislava : SAV, 1971, s.
64-67, č. 69.
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hodinových ručičiek. Tieto začínali a končili na tom istom ľahko identifikovateľnom mieste
v krajine, prvým alebo hlavným hraničným medzníkom (prima meta, meta capitalis).3
Pre vymedzenie hraníc v metáciách miest a mestečiek sa využívali hlavne stabilné
krajinné prvky, či už prírodné útvary, alebo človekom vytvorené objekty a krajinné prvky.
Najčastejšími prírodnými útvarmi využitými ako hraničné medzníky pri vytýčení hraníc bývali
rieky, potoky, sútoky vodných tokov, pramene, studničky, doliny, vrchy, skalné bralá, či
výraznejšie skalné útvary, ostrovy, stromy, lesy a pod. Medzi najčastejšie hraničné medzníky
vytvorené činnosťou človeka v krajine môžeme považovať cesty, mosty, sídla (presnejšie
hranice susedných sídel), sakrálne stavby, ale aj polia a lúky. Osobitnú skupinu predstavovali
človekom vytvorené medzníky z dostupných prírodnín, medzi ktoré môžeme zaradiť napríklad
stromy vysádzané na hraniciach, cielene osádzané hraničné kamene či navŕšené kopy zeme
alebo kameňov.4
Rozborom výsadných listín šiestich miest ležiacich na strednom Slovensku (Zvolen,
Banská Bystrica, Nemecká Ľupča, Slovenská Ľupča, Ružomberok, Brezno),5 ktoré získali
mestské výsady obsahujúce aj metácie v období 2. polovice 13. a v priebehu 14. storočia,

3

LUKAČKA, Ján. Ohraničovanie majetkových celkov v stredoveku. In Archaeologia historica, 2004, roč. 29, s. 6162.
4
Problematike vymedzovania hraníc majetkových celkov v stredoveku a ranom novoveku sa v priestore
strednej Európy venovala už značná pozornosť. Viď napr. práce: KARP, Hans-Jürgen. Grenzen in
Ostmitteleuropa während des Mittelalter : ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Grenzlinie aus dem
Grenzsaum. Köln; Wien : Böhlau Verlag, 1972. 184 s.; TAKÁCS, Lajos. Határjelek, határjárás a feudális kor végen
Magyarországon. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1987. 227 s.; TYSZKA, Przemysław. O metodzie badań nad
średniowiecznymi granicami lokalnymi. In Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1995, roč. 43, č. 4, s. 423-431;
JANIŠ, Dalibor – ŠENKÝŘOVÁ, Jana. Hranice statků a pozemků – jejich zachycení v písemných (právních)
pramenech. In Archaeologia historica, 2004, roč. 29, s. 193-202; MARKOVÁ, Markéta. Vymezování hranic
a jejich značení v přírodě ve středověku. In ŠIMŮNEK, Robert (ed.). Regiony – časoprostorové průsečníky?
Praha : Historický ústav AV ČR, 2008, s. 98-106. Na Slovensku možno spomenúť hlavne práce: LUKAČKA, ref. 3,
s. 61-65; MALINIAK, Pavol: Najstaršie zmienky o hraničných stromoch vo Zvolenskej kotline. In BENČAŤ, Tibor
(ed.). Krajinné štruktúry a mimolesná vegetácia Zvolenskej kotliny. B. m. : Partner, 2004, s. 5-12; MALINIAK,
Pavol. „Meta ad modum crucis sculpta“ : Kríže na hraniciach majetkov vo Zvolenskej stolici. In KOŽIAK, Rastislav
– NEMEŠ, Jaroslav (eds.). Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I. Bratislava : Chronos, 2006, s. 393-410;
MALINIAK, Pavol. Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku. Banská Bystrica : FHV UMB, 2009. 246 s.;
MALINIAK, Pavol: The use of border signs in the Carpathian region : Contribution to the understanding of
borders in the Middle and Early Modern Age. In HOLEC, Roman – KOŽIAK, Rastislav (eds.). Historiography in
Motion : Slovak Contributions to the 21st International Congress of Historical Sciences. Bratislava : Institute of
History of SAS; Banská Bystrica : State Scientific Library, s. 62-76; HUDÁČEK, Pavol. Možnosti výskumu
pôvodného prírodného prostredia v stredoveku (na príklade Šariša). In Ingenii laus : Zborník štúdií venovaný
jubilujúcemu prof. PhDr. Jánovi Lukačkovi, CSc. Bratislava : UK, 2017, s. 305-332.
5
Podľa: MARSINA, Richard (ed.). Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. (ďalej CDES II,) Bratislava :
Obzor, 1987, s. 308-309, č. 444 a s. 340-341, č. 491; JUCK, Ľubomír (ed.). Výsady miest a mestečiek na Slovensku
I. (1238 – 1350). Bratislava : Veda, 1984, s. 44-45, č. 29, s. 60-61, č. 53, s. 130-131, č. 159, s. 132-133, č. 161;
FEJÉR, Georgii (ed.). Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, tomi IX. Volumen V. ab anno Christi
1375 – 1382. Budae : Typis Typogr. Regiae Universitatis Ungaricae, 1834, s. 390-391, č. CCVIII.
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zisťujeme, že ich hranice boli vymedzené prostredníctvom 18 rôznych prírodných, ako aj
človekom vytvorených krajinných prvkov. Spomedzi prírodných útvarov sa najčastejšie využili
pri vymedzení hraníc potoky (spolu až 14-krát). Často sa pri vytýčení hraníc využili tiež vrchy,
stromy a sútoky (každý z nich po 9-krát). Rieka bola ako hraničný medzník použitá 5-krát,
pramene 3-krát, skaly, doliny a lesy po 2-krát, po jednom prípade tiež ostrov a rovina.
Spomedzi človekom vytvorených medzníkov sa najčastejšie, až 9-krát, použilo pri identifikácii
hranice iné sídlo resp. hranica iného sídla. Po 3-krát sa ako pomôcka pri vytýčení hraníc použila
cesta aj lúka, po jednom prípade tiež pole, most a pustovňa. Okrem uvedených sa v dvoch
metáciách (Zvolen a Nemecká Ľupča) použili pri vytýčení hraníc aj zemné medzníky (meta
terrea). Ani v jednom prípade nebol pri vymedzení hraníc použitý znak so symbolom kríža.
Označovanie hraničných skál či kameňov a stromov krížmi rôznych tvarov pritom bývalo veľmi
častým spôsobom identifikácie hraničného medzníku.

Tab. 1 Frekvencia výskytu hraničných bodov (medzníkov) v privilegiálnych listinách vybraných
miest a mestečiek na území stredného Slovenska
Zvolen
1254

Banská

Nemecká

Slovenská

Bystrica

Ľupča

Ľupča

1255

1263/1270/1274

1340

Ružomberok

Brezno

1340

1380

rieka

0

1

1

1

1

1

potok

2

2

1

3

4

2

prameň

1

0

0

0

2

0

sútok

0

2

1

2

3

1

ostrov

0

1

0

0

0

0

vrch

0

2

3

1

1

2

skala (y)

1

0

0

0

0

1

dolina

0

0

0

0

1

1

strom(y)

1

0

6

2

0

0

les

0

0

2

0

0

0

rovina / pláň

0

0

1

0

0

0

pole

1

0

0

0

0

0

lúka

1

0

1

0

0

1

30

cesta

0

1

0

1

1

0

most

1

0

0

0

0

0

iné sídlo

2

0

2

4

0

1

pustovňa

0

0

0

0

1

0

medzník(y)

3

0

3

0

0

0

znak kríža

0

0

0

0

0

0

spolu

13

9

21

14

14

10

zemný(é)

Na strednom Slovensku máme tiež príklady miest, ktorých hranice neboli vytýčené
prostredníctvom metácie, ale len približne, prostredníctvom jedno- alebo dvojmíľového
pásma. V donácii Pukanca šľachticom z Topoľčianok z roku 1321 bolo darované územie
vymedzené v okruhu 1 míle (cum spacio unius miliaris).6 V prípade mesta Kremnica bol vo
výsadnej listine Karola Róberta z Anjou z roku 1328 chotár mesta vymedzený v okruhu dvoch
míľ (ad duo miliara terras sive silvas).7 Mestské výsady iného slobodného kráľovského mesta
Ľubietová z roku 1379, ktoré sa zachovali v konfirmácii z roku 1382, údaj o vymedzení chotára
neobsahujú. Na základe príkladov vyššie spomenutých banských miest stredného Slovenska,
ktorých územie bolo vymedzené takisto v 14. storočí možno predpokladať, že aj jej teritórium
mohlo byť rovnako vymedzené v okruhu jednej alebo dvoch míľ.
Pri mestách, ktoré nemali spočiatku presne určený priebeh hraníc, ale aj v prípade
miest s relatívne presne určenými a metáciami vymedzenými hranicami, mohlo po určitom
čase dochádzať k rôznym susedským sporom o právo na užívanie susediaceho sporného
územia. Práve hraničné spory bývali zvyčajne najčastejšími konfliktami medzi susedmi
v priebehu stredoveku a raného novoveku. Aby ďalej nedochádzalo k takýmto sporom, bolo
potrebné detailnejšie vyznačiť priebeh sporného úseku hranice, prostredníctvom nových
nespochybniteľných hraničných medzníkov a hraničných znakov.
Najstaršiu vrstvu takýchto spresňovacích hraničných medzníkov predstavujú hlavne
zemné a kamenné medzníky, novovysadené hraničné stromy, ale aj symboly kríža tesané do

6
7

JUCK (ed.), ref. 5, s. 96-97, č. 109.
JUCK (ed.), ref. 5, s. 115-116, č. 136.
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skál a vyrezávané do kmeňov stromov. Celú škálu rôznych hraničných medzníkov ponúka
najmä metácia uvedená v Zoborskej listine z roku 1113. Práve tu môžeme nájsť zrejme
najstaršie zmienky o medzníkoch vzniknutých navŕšením kameňov,8 ale aj o krížoch na skalách
a stromoch, ktoré sa viažu na územie Slovenska.9 Asi najstarší údaj o zemných medzníkoch
nachádzame v donačnej listine vymedzujúcej majetky Bzovíckeho opátstva z roku 1135,10 hoci
metácia, ktorá je jej súčasťou bola pravdepodobne sfalšovaná (interpolovaná). O niečo neskôr
však už nespochybniteľné zmienky o zemných medzníkoch nachádzame v listine vyznačujúcej
rozsah zeme Pezinok z roku 1208.11 Vysádzanie hraničných stromov (maulpaume) a osádzanie
hraničných kameňov (marksteyne), ktoré sa malo vykonať za účasti oboch strán, sa spomína
napríklad v sasko-magdeburskom práve zapísanom v Žilinskej knihe.12
Zemné medzníky vzniknuté navŕšením zeminy sú uvedené aj v prípade metácií Zvolena
z roku 1254 a Nemeckej (dnes Partizánskej) Ľupče z roku 1263, resp. v konfirmácii výsadnej
listiny z roku 1274. Zmienky o kamenných medzníkoch, ktoré boli budované navŕšením
kameňov na kopu alebo hromadu sa v najstarších metáciách sledovaných miest na strednom
Slovensku nevyskytujú. Neskôr sa však takéto hromady kamenia uvádzajú napríklad pri
vymedzovaní hraníc medzi Ľubietovou a Ľupčianskym panstvom. V prípade hraničných sporov
medzi Ľubietovou a Ľupčianskym panstvom sa nám z rokov 1566 a 1584 zachovali súbežne
latinsky aj slovensky písané metácie,13 ktoré umožňujú vniesť svetlo do dobovej terminológie
použitej pri označovaní hraničných medzníkov. Podľa nich vieme, že v úradnom latinskom
jazyku pisári osobitne rozlišovali zemný medzník (pôvodne meta terrea či meta de terra,
neskôr aj cumulus terrae či strue terrae), ako aj medzník vytvorený z navŕšených kameňov na
kopu (cumulus lapidum, strue lapidum). V slovensky písaných metáciách sa pre oba typy
medzníkov použili termíny „hromada“ a „hrba“ či „hrbka“ s dodatkom, podľa toho či bola
vytvorená zo zeminy alebo z kameňov. Okrem toho bol v slovensky písanej metácii použitý aj
termín „hrobla“, ktorý však mohol rovnako slúžiť pre označenie kopy či hromady zeminy, ako
aj kameňov. Z iných prípadov na území Slovenska vieme, že pre označenie medzníkov

8

„... quercus circumposita lapidibus ...“ CDES I, s. 64-67, č. 69.
„... postea est lapis et super lapidem est crux pro termino ...“ / „... due arbores, in quibus signaverunt
terminum terre per duas cruces ...“ CDES I, s. 64-67, č. 69.
10
„... per constructas metas terreas ...“ CDES I, s. 70-72, č. 74.
11
„... metas de terra ...“ CDES I, s. 113-114, č. 143.
12
PAPSONOVÁ (ed.), ref. 1, s. 197, č. 221.
13
Štátny archív v Banskej Bystrici (ďalej ŠA BB), fond (ďalej f.) Ľubietová slobodné kráľovské mesto (ďalej AMĽ),
inv. č. 189, sign. ML – 70a, 70b, 70c, 70d a inv. č. 192, sign. 73a, 73b, 73c.
9
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tvorených hŕbou kamenia sa zvykli používať ešte aj termíny hajnáš (hajnas) či háňáš (maď.
hányás).14 Napriek tomu, že medzníky sa počas pravidelných obchôdzok hraníc kontrolovali
a v prípade potreby aj obnovovali, v súčasnosti sú najmä zemné medzníky v krajine pomerne
ťažko identifikovateľné. Po určitom čase totiž mohli úplne splynúť s okolitou krajinou, takže
dnes pripomínajú len nevýrazné pahorky. Naopak tzv. hajnáše, teda medzníky tvorené
hromadami kamenia, sú doposiaľ v krajine často dobre rozpoznateľné, takže ich možno
považovať za typický relikt historickej krajiny.

Obrázok 1 Rozmerný zemný medzník kužeľového tvaru medzi Prašnickým sedlom a Veterným vrchom v pohorí Veľká Fatra, na
ktorého vrchole bol osadený hraničný kameň so znakom mesta Banská Bystrica, foto: Oto Tomeček

14

Historický slovník slovenského jazyka I (A – J). Bratislava : Veda, 1991, s. 392.
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Obrázok 2 Hraničný medzník vytvorený naukladaním kamenia tzv. hajnáš v priestore Kráľovej studne vo Veľkej Fatre, šípky v
pozadí ukazujú polohu ďalších typologicky zhodných hraničných medzníkov, foto: Oto Tomeček

Aby nemohli byť niektoré hraničné medzníky spochybnené, častokrát sa pristupovalo
aj k vyznačeniu symbolu kríža na hraničných stromoch a kameňoch. Spočiatku sa zaiste
vyrezávali kríže rôznych tvarov do stromov. Na území Zvolenskej kotliny sa so stromami
označenými krížmi môžeme bežne stretnúť v metáciách z poslednej štvrtiny 13. storočia.15
Kríže vysekané do stromov sa však ukázali ako nie príliš trvácny hraničný symbol. Strom aj
s vyznačeným krížom totiž mohol byť vyvrátený vetrom, zasiahnutý bleskom či jednoducho
úmyselne vyrúbaný nespokojným susedom. Z uvedeného dôvodu sa popri krížoch na
stromoch začali objavovať aj kríže vysekané do skál, skalných brál, alebo vopred upravených
a osadených hraničných kameňov. V zmienených, slovensky písaných, metáciách vzniknutých
pri riešení hraničného sporu medzi Ľubietovou a Ľupčianskym panstvom, sa tak môžeme
bežne stretnúť už aj s viacerými kameňmi s krížom, ale aj s kameňmi s viacerými krížmi.

15

MALINIAK, „Meta ad modum crucis sculpta“, ref. 4, s. 395.
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Obrázok 3 Znak kríža na hraničnom kameni v lokalite Skalolam na historickej hranici Ľubietovej a Ľupčianskeho hradného
panstva, foto: Oto Tomeček
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Asi vôbec najstarší dôkaz o použití symbolu kríža na hranici mesta Banská Bystrica je
toponymum Krížna doložené v tvare Keressthesshawass v metácii z roku 1287.16 Názov vrchu
nevyjadroval len stretanie, teda križovanie, viacerých hraníc, ale pravdepodobne aj reálnu
prítomnosť nejakým spôsobom znázorneného kríža či krížov, typického ikonografického
symbolu označujúceho priebeh hraničnej línie. Podobnou analógiou k tomuto názvu je tiež
pomenovanie sedla a blízkeho vrchu Tri kríže na hlavnom hrebeni Kremnických vrchov,17 kde
sa v minulosti stretali chotáre Kremnice, Radvane a Zvolenského hradného panstva. Funkcia
trojhraničného bodu sa tak aj v tomto prípade preniesla priamo do toponyma.

Obrázok 4 Latinský kríž s náznakom barličky nad vrchným ramenom kríža na hrebeni Kremnických vrchov južne od kóty Zlatá
studňa, foto: Oto Tomeček

16

BORSA, Iván (ed.). A Justh család levéltára 1274 – 1525. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1991, s. 13, č. 5.
Pomenovanie sedla Tri kríže máme písomne doložené minimálne od roku 1701. HAAS KIANIČKA, Daniel –
GLOCKOVÁ, Barbora – KÜRTHY, Luboš. Lesy v dejinách Kremnice. Kremnica : Mestské lesy Kremnica, s. r.o.,
2019, s. 103.
17
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Obrázok 5 Grécky kríž s barličkami medzi Zlatou studňou a Lopúchovým vrchom na hrebeni Kremnických vrchov, foto: Oto
Tomeček

Obrázok 6 Kríž na hraničnom kameni v sedielku Zimozeleň na hrebeni Kremnických vrchov, foto: Oto Tomeček
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Na základe výskumu sledovaných miest možno dospieť k záveru, že až v priebehu
raného novoveku sa začali objavovať aj iné symboly použité pre potreby spresnenia priebehu
hraničnej línie. Túto mladšiu vrstvu symbolov označujúcich hraničné medzníky predstavujú
hlavne do kameňov tesané litery s iniciálami konkrétneho názvu mesta a symboly miest
vychádzajúce z ich erbov.18
Najstarší údaj o v skale vytesanom banskom znaku tvorenom prekríženým kladivkom
a želiezkom nachádzame v metácii vzniknutej počas reambulácie hraníc medzi Ľubietovou
a Ľupčianskym panstvom v roku 1566.19 Išlo tu o znak mesta Ľubietová, alebo znak
ľubietovských banských polí, ktorý sa nachádzal v blízkosti hraničného vrchu Skalolam (wedle
Stainbrochu). Zatiaľ najstarší fyzicky nájdený medzník s literami predstavujúcimi iniciály názvu
sídla pochádza z konca 17. storočia. Ide o hraničný kameň situovaný v sedle Chotárne na
hranici Slovenskej Ľupče a Ľubietovej. Na jednej strane kameňa sú vytesané litery ZL (maď.
Zólyo Lipcse, teda Zvolenská Ľupča, dnes Slovenská Ľupča) spolu s rokom (1692?) a gréckym
krížom s barličkami vsadenom do obrysu pravdepodobne lipového listu. Na opačnej strane sa
nachádzajú písmená LB označujúce mesto Ľubietová (Libetha, Lybethen, Lybethbania).

18

Problematike hraničných kameňov osádzaných v období novoveku sa na Slovensku doposiaľ nevenovala
takmer žiadna pozornosť. Chýba ich základná evidencia, vypracovanie základnej typológie aj terminológie.
S prácami zaoberajúcimi sa touto problematikou sa možno v našom prostredí stretnúť skôr výnimočne. Viď
napr.: PIŠÚT, Peter – RÁC, Peter. Arcibiskupské hraničné medzníky z roku 1784 v Podunajských Biskupiciach. In
Pamiatky a múzeá, 2001, č. 2, s. 22-25; THURZO, Milan – JANČOVIČ, Pavol. Hraničné a iné historicky zaujímavé
tesané kamene na území Bratislavy. In Bratislava : Zborník Múzea mesta Bratislavy 26. Bratislava : Múzeum
mesta Bratislavy, 2014, s. 125-152; THURZO, Milan. Kamenné zaujímavosti Horského parku v Bratislave. In
Pamiatky a múzeá, 2015, č. 1, s. 33-37; THURZO, Milan – JANČOVIČ, Pavol. Utajené kamenné pamiatky Hornej
Mlynskej doliny v Bratislave. In Pamiatky a múzeá, 2016, č. 1, s. 19-25; TOMEČEK, Oto. Hraničné znaky mesta
Banská Bystrica v Kremnických vrchoch. In Bystrický Permon, 2017, roč. XV, č. 2, s. 4-5; TOMEČEK, Oto.
Hraničné znaky mesta Banská Bystrica vo Veľkej Fatre. In Bystrický Permon, 2017, roč. XV, č. 3, s. 1 a 9.
19
ŠA BB, f. AMĽ, inv. č. 189, sign. ML – 70c.
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Obrázok 7 Hraničný kameň v sedle Chotárne, foto: Vladimír Homola

Z konca 18. storočia máme v spisoch dokumentujúcich hraničné reambulácie doložené
použitie do skál vytesaných písmen aj na spoločných hraniciach Kremnice so Zvolenským
panstvom a mestečkom Radvaň patriacom do domény panstva Radvanských. Pri reambulácii
v roku 1786 sa pri označení hraníc použili písmená DZ (pre označenie Zvolenského panstva), R
(Radvaň alebo Radvanské panstvo) a rovnako tak aj obrazový symbol katarínskeho kolesa,
presnejšie polkolesa, ktoré je časťou erbu mesta Kremnica.20
Do dobovej praxe vytvárania hraničných medzníkov na konci 18. storočia nás uvádza
mapa hraníc medzi mestom Ľubietová a panstvom Ľupča z roku 1791, ktorú vyhotovil stoličný
geometer Augustín Petráš (Petrasch).21 Na svojej mape zaznamenal štyri typy hraničných
medzníkov, ktoré v legende k mape aj náležite vysvetlil. Prvý typ medzníkov predstavovali
hromady a medzníky hlavné, súčasťou ktorých boli aj kamene s vytesanými znakmi.22 Druhú
20

Slovenský národný archív v Bratislave špecializované pracovisko Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici
(ďalej SNA – SBA BŠ), f. Hlavný komorskogrófsky úrad, inv. č. 6034, spisy č. 126, 127, 139, 140.
21
ŠA BB, f. AMĽ, inv. č. 1152, 1-a.
22
„Cumuli et Metae Cardinales continentes Lapides signatos.“ ŠA BB, f. AMĽ, inv. č. 1152, 1-a.

39

skupinu tvorili hraničné medzníky – hromady priestupné, teda nachádzajúce sa medzi
medzníkmi hlavnými, s rovnako označenými kameňmi.23 Tretí typ reprezentovali hraničné
medzníky – hromady priestupné, ktoré boli vytvorené nahromadením zeminy a skál.24
Napokon posledným typom boli hraničné kamene označené písmenami a krížmi, použité
taktiež ako medzníky priestupné.25
Metačná kniha (Metales) zaznamenávajúca podrobne v písomnej aj kartografickej
podobe reambuláciu banskobystrického chotára v roku 1820,26 predstavuje aj spôsoby
označenia hraníc tak zo strany mesta Banská Bystrica, ako aj zo strany jeho susedov. Vložené
mapy jednotlivých hraničných úsekov, ktoré vytvoril stoličný geometer Juraj Mihalko,
v niektorých prípadoch odkazujú na hraničné znaky vytvorené pravdepodobne počas staršej
reambulácie v roku 1758 (takto napr. na hranici v oblasti Kráľovej studne). Z písomného opisu
a máp vyplýva, že Banská Bystrica používala pri označení svojich hraníc redukovanú podobu
svojho erbu výnimočne doplnenú písmenami CN (Civitas Neosoliensis). Originálny erb Banskej
Bystrice vychádzajúci z arpádovského kráľovského erbu mal osem alebo niekedy tiež deväť vo
farebnom vyhotovení červených a bielych brvien resp. pruhov. V prípade nutnosti sa mohla
používať aj jeho redukovaná podoba tvorená menším počtom pruhov, tak ako ju poznáme
napríklad z rukoväte banskobystrického popravného meča,27 alebo z mestskej zástavy z roku
1722.28 Vzhľadom na komplikovanosť a dlhšiu dobu vyhotovenia sa aj pri vytesávaní
hraničných znakov na skalách používal práve takýto 3-krát delený a na štyri pruhy zredukovaný
mestský erb.29

23

„Metales Cumuli intercalares cum Lapidibus aeque signatis.“ ŠA BB, f. AMĽ, inv. č. 1152, 1-a.
„Metales Cumuli intercalares ex Terra et Lapidibus constructa.“ ŠA BB, f. AMĽ, inv. č. 1152, 1-a.
25
„Saxa Literis et Cruce signata et pro Metis inter calaribus constituta.“ ŠA BB, f. AMĽ, inv. č. 1152, 1-a.
26
SNA – SBA BŠ, f. Banská komora v Banskej Bystrici, inv. č. 90.
27
Meč so symbolom mesta bol pravdepodobne ceremoniálnou insígniou richtára vyjadrujúcou súdne
právomoci mesta. V súčasnosti sa meč nachádza v zbierkach Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.
Porovnaj: SKLENKA, Vladimír. Symboly spravodlivosti slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica. In NAGY,
Imrich – GRAUS, Igor (eds.). Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice 1. Banská Bystrica : Katedra histórie FHV
UMB; Štátna vedecká knižnica, 2006, s. 147-148; SKLENKA, Vladimír. Chladné zbrane a zbroj zo zbierok
Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Harmony, 2006, s. 24 a 101.
28
Rovnako tak sa nachádza v zbierkach Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.
29
Len v jednom prípade sa zatiaľ podarilo terénnym výskumom zdokumentovať typologicky odlišný hraničný
znak Banskej Bystrice s vyobrazením 4-krát deleného a na päť pruhov zredukovaného erbu. Tento hraničný
znak je vytesaný na brale medzi Kráľovou studňou a Smrekovicou aj spolu s hraničným znakom Révayovského
panstva a druhým, tentokrát typickým 3-krát deleným a na 4 pruhy zredukovaným, hraničným znakom Banskej
Bystrice. Keďže na jednom brale sa nachádzajú v tesnej blízkosti dva typologicky rôzne hraničné znaky mesta, je
evidentné, že pochádzajú z rôznych časových období a predstavujú tak rôzne chronologické vrstvy
vymedzovania či reambulácie mestských hraníc.
24
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Susedia Banskej Bystrice, ako napríklad panstvo Radvanských, bolo označované
písmenami R alebo DR (Dominium Radvan). Rovnakými písmenami však mohlo byť označené
aj panstvo Révayovské ležiace v susednom Turci (Dominium Revay). Hranicu Zvolenského
panstva označovali písmená DZ (Dominium Zoliensis / Zolyom) a Likavského, ale aj
Ľupčianskeho, panstva zase písmená DL (Dominium Likava, Dominium Lipcse). Panstvo
Mičinských označovali písmená DM (Dominium Micsinye) a územie susednej dediny Iliaš
písmená E alebo EF (Elias, Eliasfalu). Kremnica ako sme uviedli vyššie používala pre označenie
hraníc katarínske polkoleso, niekedy doplnené o písmeno C (Cremnitz).
Podľa máp vložených do metačnej knihy (Metales) používala aj Radvaň označenie
pomocou signifikantného symbolu z erbu rodu Radvanských, ktorý znázorňoval obrnené
rameno ľudskej ruky so zvierajúcou vetvičkou. Uvedený hraničný znak sa doposiaľ nepodarilo
doložiť jeho autentickým nálezom. V tomto prípade je otázne či takýto hraničný znak,
vzhľadom na jeho náročnejší motív, v skutočnosti aj naozaj vznikol. Možno tu totiž
predpokladať snahu tesárov o zjednodušenie tesaného symbolu či litery na nevyhnutné
minimum. Ako príklad možno uviesť okrem redukovaného erbu Banskej Bystrice, tiež hraničné
znaky panstva Radvanských a Révayovcov, kde sa namiesto hraničných znakov s literami DR
podarilo častejšie zdokumentovať hraničné znaky označené iba literou R.30
Vizuálne mimoriadne atraktívne hraničné kamene so symbolmi Kremnice a Banskej
Bystrice sa zachovali in situ, predovšetkým na hlavnom hrebeni Kremnických vrchov. Tu sa
podarilo doposiaľ zdokumentovať deväť hraničných kameňov so symbolom mesta Kremnica
(katarínske polkoleso) a spolu až 11 takýchto kameňov obsahujúcich symbol mesta Banská
Bystrica (redukovaný erb). V prípade zmienených kremnických znakov sú tri hraničné kamene
doplnené aj o literu C. V prípade banskobystrických znakov sú litery CN vytesané iba na
jedinom hraničnom kameni. Tri hraničné kamene na hrebeni Kremnických vrchov obsahujú
symboly oboch miest. V dvoch doložených prípadoch sa na hraničných kameňoch nachádza
tiež datovanie s rokmi 1820 resp. 1842, ktoré neoznačuje vytýčenie hraničnej línie, ale skôr

30

Hraničný kameň Radvane s literami DR sa podarilo doposiaľ zdokumentovať len v lokalite Kremnická skala na
hlavnom hrebeni Kremnických vrchov. S redukovanou podobou hraničného kameňa Radvane s literou R sa
možno stretnúť v lokalite Zlatá studňa na hlavnom hrebeni Kremnických vrchov. Osadenie tohto kameňa, na
ktorom sa okrem znaku R nachádza aj kremnické polkoleso, je písomne doložené do roku 1786. V prípade
panstva Révayovcov sa podarilo zatiaľ zdokumentovať len dva hraničné znaky, predstavujúce literu R,
nachádzajúce sa v blízkosti Kráľovej studne vo Veľkej Fatre.
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osadenie či označenie hraničného kameňa počas reambulácie hraníc oboch slobodných
kráľovských miest.
Na hraničné znaky mesta Banská Bystrica môžeme naraziť aj na iných úsekoch starých
chotárnych hraníc. V doline Tajovského potoka sa podarilo zdokumentovať znak mesta
vytesaný na výraznom brale priamo nad korytom potoka. Ďalšie dva obsahovo totožné znaky
možno nájsť na bočnom hrebení Veľkej Fatry. Jeden z nich, ležiaci v priestore medzi
Prašnickým sedlom a Veterným vrchom, je vytesaný na hraničnom kameni osadenom na
vrchole zemného násypu kužeľovitého tvaru predstavujúceho rozmerný zemný medzník.
Ďalších šesť historických hraničných znakov Banskej Bystrice sa podarilo zdokumentovať aj
spolu s dvoma hraničnými znakmi Révayovského panstva na úseku medzi Kráľovou studňou
a Smrekovicou tiež vo Veľkej Fatre.
Celkovo sa len v okolí Banskej Bystrice podarilo doterajším terénnym výskumom
zdokumentovať existenciu viacerých hraničných kameňov, presnejšie hraničných znakov,
miest Banská Bystrica, Kremnica, Ľubietová a mestečiek Radvaň a Slovenská Ľupča. Najväčší
počet spomedzi nich predstavujú medzníky s hraničnými znakmi Banskej Bystrice (20). Druhý
najvyšší, doposiaľ evidovaný, počet hraničných znakov sa viaže k mestu Kremnica (9). Hraničné
znaky Ľubietovej označené s literami LB boli doposiaľ zdokumentované štyri a Radvane
označené s literami R a DR len dva. Zatiaľ iba jediný zdokumentovaný hraničný kameň
označený literami ZL možno, na základe vyobrazenej symboliky, spájať s mestečkom Slovenská
Ľupča, resp. panstvom Ľupča. Uvedené počty nemožno považovať za definitívne, nakoľko je
možné predpokladať existenciu ďalších doposiaľ neevidovaných hraničných medzníkov.
S osádzaním a označovaním hraničných kameňov sa môžeme v oblasti stretnúť tiež pri
vymedzovaní banských lokalít, banských polí a území vyhradených na banskú činnosť. V tomto
prípade sa na označenie hranice používal banícky znak tvorený prekríženým želiezkom
a kladivkom. Tento symbol používala tiež Banská komora v Banskej Bystrici v spojení
s písmenami CN (Camera Neosoliensis). Dobovú prax osadzovania hraničných kameňov a ich
označovania dokumentuje parerga mapy z roku 1754, ktorá zachytáva banské diela na území
Likavského panstva v banskobystrickom banskom revíri aj spolu s demarkačnou líniou
banskobystrickej komory.31 Autenticitu vyobrazenia na parerge potvrdzujú dochované
hraničné kamene tohto typu zachované v blízkosti Magurky na Liptove.
31

Österreichisches Staatsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv Wien, Sonderbestände, Sammlungen und
Selekte, Karten und Plansammlung, Pa-507/2.
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Na základe zozbieraných údajov z regiónu a vytvorení databázy zachovaných
hraničných medzníkov sa možno záverom pokúsiť o vypracovanie aspoň približnej chronológie
používania hraničných medzníkov a znakov. Podľa nej sa spočiatku, hlavne v počiatkoch
osídľovania, uplatňovali pri vymedzení hraníc predovšetkým prírodné krajinné prvky. K nim
neskôr na začiatku kultivácie krajiny mohli pribudnúť prvky vzniknuté činnosťou človeka ako
napríklad cesty, polia, lúky a iné. Za pomoci nich sa utvorila skupina základných hraničných
medzníkov. Neskôr, aby sa predchádzalo eventuálnym sporom, alebo z dôvodu presnejšieho
vytýčenia hraničnej línie, začali vznikať aj spresňovacie hraničné medzníky. Medzi staršiu,
avšak ešte stále stredovekú, vrstvu spresňovacích hraničných medzníkov možno zaradiť
napríklad navŕšené kopy zeminy alebo kamenia, ako aj znaky so symbolmi krížov rôznych
tvarov tesané do skál a ryté do stromov. Mladšiu, novovekú, vrstvu spresňovacích hraničných
medzníkov reprezentujú hlavne do skál alebo hraničných kameňov tesané litery, iniciály
názvov miest alebo susedných panstiev, ako aj ľahko dešifrovateľné prvky vychádzajúce z
erbov miest a rodov.

Obrázok 8 Symboly hraničných znakov mesta Kremnica a Zvolenského panstva v dokumente o reambulácii kremnického
chotára, zdroj: SNA – SBA BŠ
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Obrázok 9 Hraničné znaky Kremnice (vpredu) a Zvolenského panstva (vzadu) na dvoch vedľa seba položených hraničných
kameňoch nachádzajúcich sa v blízkosti sedla Tri kríže, foto: Oto Tomeček
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Obrázok 10 Hraničné znaky Kremnice a Radvanského panstva na hraničnom kameni ležiacom na Zlatej studni, ktorého
osadenie je písomne datované do roku 1786, foto: Oto Tomeček

Obrázok 11 Symboly hraničných znakov Zvolenskej a Liptovskej stolice, mesta Banská Bystrica a Likavského panstva
zaznamenané v metačnej knihe (Metales) z roku 1820, zdroj: SNA – SBA BŠ
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Obrázok 12 Hraničný kameň s datovaním a so symbolmi Banskej Bystrice v priestore Kremnickej skaly, foto: Oto Tomeček

Obrázok 13 Dobové vyobrazenie osadzovania a označovania hraničného kameňa na parerge mapy z roku 1754, zdroj:
Österreichisches Staatsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv Wien
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Obrázok 14 Hraničný kameň Banskej komory v Banskej Bystrici z roku 1753, foto: Oto Tomeček
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The article informs about the archival documents preserved in the Central Archive of the Slovak
Academy of Sciences that document the urban development of the High Tatra region in the mentioned
period. The authors also deal with the beginnings of scientific research of the High Tatra and the role
of Slovak Academy of Sciences in managing this research. In 1958 the High Tatra Research Coordination
Comittee at the Presidium of SAS was established. The Comittee coordinated the research of the region
till 1975. Documents about its activity are part of the archival fond Managing Bodies of SAS I. Other
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subject group Government and State Comitees or in the personal fonds of Emil Belluš and Karol Šiška.
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Slovenská akadémia vied (ďalej SAV) bola založená v roku 1953 a až do roku 1990 bola
počtom vedeckých pracovísk najväčšou vedeckou ustanovizňou na Slovensku. Prvoradým
poslaním vedeckých pracovísk (ústavov, kabinetov i centier) SAV od ich vzniku bol i je základný
výskum v širokom spektre vedných odborov od astronómie, astrofyziky, fyziky, matematiky či
architektúry

cez

geológiu, geografiu,

chémiu,

biológiu,

medicínu

a biomedicínu,

poľnohospodárske, environmentálne a veterinárne vedy až po rad spoločenskovedných
disciplín o človeku, spoločnosti, dejinách, kultúre a umení. Na postavenie SAV v období do
roku 1990 je potrebné hľadieť aj v širšom kontexte organizácie vedeckého výskumu na
Slovensku. Akadémia vied od polovice 50. rokov disponovala kompetenciami v riadení
vedeckého výskumu na celom Slovensku. Prostredníctvom svojich riadiacich orgánov1 mala
výrazný vplyv na určovanie vedeckého zamerania ostatných vedeckých inštitúcií – vysokých
škôl, rezortných

či podnikových výskumných ústavov. Uznesením Ústredného výboru

Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ) a Vlády Československej republiky (ČSR) č. 454
z 22. februára 1956 o úlohách vedy pri zabezpečení rozvoja o zvyšovania technickej úrovne
československého priemyslu bola Československá akadémia vied (ČSAV) priamo poverená

1

Riadiacimi orgánmi Slovenskej akadémie vied do roku 1989 Valné zhromaždenie, Predsedníctvo a Sekcie vied,
ktoré v roku 1962 nahradili Vedecké kolégiá (VK SAV).
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zostavovaním celoštátnych ročných a

perspektívnych päťročných plánov hlavných

vedeckovýskumných tém a činností.2 Slovenskú časť plánu zostavovala SAV. Z dominantného
postavenia SAV v štruktúre slovenských vedeckých inštitúcií v uvedenom období vyplýva
význam archívnych fondov a zbierok v Ústrednom archíve SAV ako cenného prameňa ku
štúdiu viacerých vedeckých problémov a tém, ktoré vďaka svojim celospoločenským dopadom
a významu rezonovali nielen v úzkom kruhu odborníkov, ale aj v širokej verejnosti (napr.
pokroky v chirurgii srdca a dýchacej sústavy v 60. rokoch, budovanie Vodného diela
Gabčíkovo-Nagymaros, československý a slovenský podiel na kozmickom výskume v 70. a 80.
rokoch). Takouto témou je aj urbanistický rozvoj regiónu Vysokých Tatier v období po r. 1945.
Cieľom príspevku je oboznámiť čitateľa s pomerne širokým spektrom archívnych dokumentov,
ktoré k štúdiu tejto problematiky môže bádateľovi poskytnúť Ústredný archív SAV.3
Začiatky rozvoja cestovného ruchu v regióne Vysokých Tatier sú vo väčšom meradle
spojené s výstavbou košicko-bohumínskej železnice v roku 1871. Prepojenie regiónu so
zvyškom monarchie umožnilo bohatým vlastníkom pozemkov začať s výstavbou turistických
a liečebných stredísk v existujúcich tatranských osadách (Starý Smokovec, Štrbské Pleso).
Neskôr začali vznikať aj úplne nové kúpeľné osady (Tatranská Polianka, Tatranská Kotlina).
Rozvoj regiónu urýchlilo prepojenie obcí od Štrbského Plesa až po Tatranskú Kotlinu
magistrálou – neskoršou Cestou slobody a vybudovanie lokálnych železničných prepojení.
Rokom 1898 sa datuje počiatok nielen letného, ale celoročného využívania Vysokých Tatier
ako rekreačnej oblasti. Po prvej svetovej vojne naďalej pokračoval rozvoj turistického ruchu
v regióne a Vysoké Tatry sa začali viac zameriavať predovšetkým na rozvoj zimnej turistiky. V
tomto období vznikli osady Horný Smokovec, Tatranská Lesná, Tatranské Zruby. Obdobie
druhej svetovej vojny a najmä vojenské operácie na území Slovenska po vypuknutí
Slovenského národného povstania prirodzene dočasne spôsobili umŕtvenie akéhokoľvek
2

Štátny plán rozvoja vedy a techniky pozostávajúci zo Štátneho plánu základného (bádateľského) výskumu a
Štátneho plánu výskumných a vývojových prác. Podrobnejšie pozri: KOLLÁROVÁ, Monika. Pramene o
vedeckovýskumnej činnosti vo fonde Riadiace orgány SAV. In Slovenská archivistika, 2000, roč. 35, č. 2, s. 57 –
71, ISSN 0231-6722. MARČEKOVÁ, Alexandra. Riadenie vedy v SAV a jeho odraz v archívnych dokumentoch. In
Slovenská archivistika, 1982, roč. 17, č. 2, s. 188 – 193. Ako doplnkový zdroj pozri tiež: JURICOVÁ, Magda.
Organizácia výskumno-vývojovej základne na Slovensku (1945-1980). Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV,
1986, 109 s. (Edícia Historické štúdie).
3
Ústredný archív Slovenskej akadémie vied (skrátene ÚA SAV) bol zriadený 1. januára 1963 Predsedníctvom
SAV ako archív organizácie osobitného významu a špeciálne vedecko-dokumentárne spoločné pracovisko pre
potreby vedeckých pracovísk a riadiacich orgánov SAV. Archív uchováva hodnotnú dokumentáciu z činnosti
SAV a jej právnych predchodcov. In ČAPLOVIČ, Dušan – MARKUŠ, Štefan (Zost.). Slovenská akadémia vied
v historickom kontexte. Bratislava: Úrad Predsedníctva SAV, 1996, s. 102, ISBN 80-88780-06-3
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cestovného ruchu v Tatrách. Bezprostredne po vojne a v niekoľkých ďalších nasledujúcich
rokoch slúžili „čerstvo znárodnené“ liečebné domy ako zotavovne ranených vojakov, detí s
oslabeným zdravím, ale aj ako dočasné ubytovne repatriantov a bezdomovcov.4 Po roku 1948
pokračoval rozvoj cestovného ruchu pod gesciou štátu. Ústredné štátne orgány začali
cieľavedomejšie venovať pozornosť opätovnému oživeniu cestovného ruchu. Postupne opäť
vzrastal počet nových liečební, hotelov a ostatných zariadení cestovného ruchu. Podtatranské
obce boli v roku 1947 zlúčené do spoločnej územnosprávnej jednotky – obce Vysoké Tatry.
Magistrát obce so sídlom v Starom Smokovci bol rozsahom svojej pôsobnosti na úrovni
okresného národného výboru.5 V roku 1957 získali Vysoké Tatry štatút kúpeľného mesta.
Spojená obec Vysoké Tatry bola však v roku 1960 zrušená. Na jej území vznikli tri samostatné
obce Starý Smokovec, Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica so štatútom mesta, avšak výkon
štátnej správy zabezpečoval spoločný Miestny národný výbor v Starom Smokovci.6

4

Podrobnejšie k histórii rozvoja cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách pozri KROPILÁK, Miroslav (Ed.).
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, VEDA, 1978, s. 308 – 313. (celé
heslo Vysoké Tatry na s. 297 – 316.)
5
Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 52/1947 Zbierky nariadení. Obec sa rozprestierala od Troch studničiek
po štátnu hranicu pri Tatranskej Javorine.
6
V roku 1990 bolo obnovené zlúčenie podtatranských obcí do jedného verejno-správneho celku (mesta), ktoré
však až do roku 1999 nieslo názov Starý Smokovec, kedy bolo premenované na Vysoké Tatry. Štrbské Pleso bolo
k mestu Vysoké Tatry dodatočne pričlenené až v roku 2008.
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Obrázok 15 Zelené pleso v lete 2019. (Foto: Ladislav Jurányi)

V súvislosti s rozvojom turistického ruchu v regióne začala byť v 50. rokoch 20. storočia
čoraz naliehavejšia potreba zabezpečenia ochrany tatranskej flóry a fauny pred ďalším
ničením, ktoré už v tomto období dosiahlo rozsah ohrozujúci niektoré druhy rastlín
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a živočíchov (medveďov, kamzíkov a svišťov). Prvé úvahy o potrebe zriadiť vo Vysokých
Tatrách národný park sa objavili po roku 1918, kvôli silnému odporu miestnych podnikateľov
a vlastníkov pozemkov sa ich však nepodarilo uskutočniť. Tatranský národný park (skrátene
TANAP) bol vyhlásený až zákonom Slovenskej národnej rady č. 11/1948 dňa 17. decembra
1948 s platnosťou od 1. januára 1949.7 Urbanistický rozvoj Vysokých Tatier bol od polovice 20.
storočia poznačený potrebou a snahami zladiť ochranu tatranskej prírody s perspektívne
plánovaným využívaním enormného potenciálu týchto veľhôr z hľadiska rekreačného,
turistického a liečebného.8 Už v roku 1964 Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
dokumentom Koncepcia Tatranského národného parku (TANAP) – štúdium k problematike
ochrany a tvorby prírodného prostredia prijalo zásadu nebudovať v oblasti národného parku
žiadne nové turistické strediská, výnimkou územia Podbanského a dobudovať už jestvujúce
zariadenia. Koncepcia zároveň stanovila i kapacitný strop počtu lôžok.9
Počiatky vedeckého výskumu jedinečných prírodných a geografických podmienok
Vysokých Tatier siahajú do 16. storočia, keď sa o Vysoké Tatry začali zaujímať renesanční
učenci najmä z Kežmarku a Levoče. Prvú vedeckú expedíciu do Vysokých Tatier vyslal
viedenský cisársky dvor v roku 1751. Už v priebehu 18. ale najmä v 19. storočí začali Tatry
priťahovať pozornosť čoraz väčšieho počtu vedcov nielen z územia bývalej monarchie aj zo
zahraničia. Systematickému výskumu prírody Vysokých Tatier sa programovo začala venovať
Karlova univerzita v Prahe, najmä po vzniku Československej republiky v roku 1918. Po roku
1945 sa vedecký výskum zo strany domácich vedeckovýskumných inštitúcií rozbiehal iba veľmi
pomaly a nekoordinovane. Na klimatologické a geologické výskumy Karlovej univerzity
z predchádzajúceho obdobia nadviazali niektoré pracoviská Slovenskej vysokej školy
technickej. Impulzom pre začatie sústavnejšieho výskumu tatranskej prírody aj v spolupráci
s poľskými vedcami bolo založenie Výskumnej stanice TANAP-u v Tatranskej Lomnici v roku
1953. Výskumná stanica realizovala okrem prírodovedného aj národopisný výskum
podtatranských obcí. Od roku 1957 bolo zriadené Múzeum TANAP-u so zámerom prezentovať
výsledky spomínaných výskumov. Začiatkom roku 1957 si zriadila v Novom Smokovci svoje

7

Územie Tatranského národného parku zahŕňala iba oblasť Vysokých a Belianskych Tatier, čiže územie v
rozsahu katastra obcí, ktoré boli začlenené do mesta Vysoké Tatry. Západné Tatry sa súčasťou Tatranského
národného parku stali až od roku 1987.
8
Zbor povereníkov definoval v roku 1953 tri oblasti budúceho využívania Vysokých Tatier: ako objekty
rekreácie a športu, liečby a výskumu.
9
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III., ref. 5, s. 311.
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prvé podtatranské výskumné pracovisko aj Slovenská akadémia vied – bioklimatickú stanicu
Biologického ústavu SAV.
Nedostatočnú pozornosť výskumných ustanovizní venovanú Vysokým Tatrám
a absenciu koordinačnej i riadiacej platformy vedeckého výskumu Tatier si najjasnejšie
uvedomoval vtedajší predseda Miestneho národného výboru (MNV) Vysoké Tatry Jozef
Nálepka.10 V roku 1958 sa obrátil na SAV s výzvou, aby sa akadémia vied ako najvyššia vedecká
ustanovizeň na Slovensku, ujala koordinácie výskumu tatranskej prírody. Výsledky takéhoto
výskumu by mali ústredným aj miestnym orgánom slúžiť ako východisko k stanoveniu
perspektív ďalšieho využívania a rozvoja regiónu. Výzvou sa zaoberalo Predsedníctvo SAV
(skrátene P SAV) na svojom zasadnutí dňa 28. apríla 1958. Predsedníctvo poverilo akademika
Karola Šišku,11 vtedajšieho predsedu II. sekcie SAV pre biologické a lekárske vedy, aby sa
zaoberal prípisom a do septembrového zasadnutia (1958) mal predložiť návrh ďalšieho
postupu zo strany SAV. Zároveň Predsedníctvo uložilo akademikovi a hlavnému tajomníkovi
SAV Ľudovítovi Kneppovi12 povinnosť informovať Rudolfa Strechaja,13 predsedu Zboru
povereníkov SNR o výzve predsedu MNV Vysoké Tatry. Karol Šiška, predseda sekcie pre
biologické a lekárske vedy zvolal na 13. júna 1958 poradu vedeckých pracovníkov so zámerom
zhodnotiť rozsah dovtedy realizovaného vedeckého výskumu Vysokých Tatier v oblasti
klimatológie, geológie, botaniky, zoológie, energetiky a cestovného ruchu.14 Z referátov

10

Jozef Nálepka (1925-2014) bol ekonóm, politik a diplomat. Ako člen partizánskej jednotky sa aktívne zapojil
do Slovenského národného povstania. V rokoch 1950-1960 zastával funkciu predsedu Miestneho národného
výboru Vysoké Tatry, neskôr sa stal ekonomickým radcom na veľvyslanectvách vo Varšave a Moskve. V období
1969-1975 bol československým veľvyslancom v Belehrade, neskôr námestníkom ministra zahraničných vecí a v
rokoch 1982-1988 veľvyslancom v Aténach. Bol bratom známeho partizánskeho veliteľa kapitána Jána Nálepku
(1912-1943). JURÁNYI, Ladislav. Archívne pramene k dejinám Tatier z Ústredného archívu Slovenskej akadémie
vied. In Tatry v dokumentoch. Zborník vedeckých príspevkov a referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie.
Liptovský Mikuláš: 2019, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, s. 246-247. ISBN 978-80-8993319-8
11
Karol Šiška (1906-2000), kardiochirurg, riaditeľ Ústavu experimentálnej chirurgie SAV, predseda SAV v rokoch
1970-1974. KAMENCOVÁ, Lýdia. Šiška Karol (1929 – 1989) osobný fond. Inventár k osobnému archívnemu
fondu. Bratislava: Ústredný archív SAV, 1994, 67 s.
12
Ľudovít Kneppo (1903-1983) akademik, slovenský elektrotechnik, zakladateľská osobnosť technických
experimentálnych odborov na Slovenskej vysokej škole technickej a v SAV. Kneppo, Ľudovít [online].
Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-11-21].
Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kneppo-ludovit
13
Rudolf Strechaj (1914-1962) bol predsedom Zboru povereníkov od 1953 do 1960, kedy tento úrad zanikol.
14
Porady sa zúčastnili: ,,Karol Šiška, (Mikuláš) Konček (1900-1982, profesor, akademik, meteorológ
a klimatológ), Ján Futák, Boris Boor, Július Vachold (1918-2008, biológ, bol priekopníkom slovenskej zoológie
a zakladateľom chiropterológie na Slovensku), Eduard Martiny (*1931, chemik, geológ, od roku 1954 vedecký
pracovník Geologického ústavu SAV, zaoberal sa výskumom hornín), Milan Trpiš (bol vedeckým tajomníkom
Vedeckého kolégia pre biológiu v roku 1963).“
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o stave výskumu Tatier v jednotlivých vedných oblastiach vyplynula skutočnosť, že zvýšená
pozornosť výskumu Vysokých Tatier a jeho centrálna koordinácia, ktorú by zastrešovala SAV,
bola skutočne nanajvýš aktuálna, pretože dovtedy sa v Tatrách uskutočňoval výskum iba na
niektorých úsekoch, aj to bez dôslednejšieho plánovania a definovania cieľov. Nasledovalo
stretnutie so zástupcami MNV Vysoké Tatry už dňa 23. júna 1958 v Starom Smokovci.15
Výsledkom stretnutia bol podnet na založenie Komisie pre koordináciu výskumu vo Vysokých
Tatrách, ktorá by pôsobila pri Predsedníctve SAV. Na zasadnutí Predsedníctva 24. novembra
1958 bolo zriadenie komisie schválené. Komisia pre koordináciu výskumu vo Vysokých
Tatrách pri Predsedníctve SAV mala byť celoslovenským koordinačným orgánom vedeckého
výskumu vo Vysokých Tatrách.16 Jej predsedom sa stal Karol Šiška, tajomníkom Rudolf
Kočiško17 a ďalšími členmi komisie Ján Futák,18 Boris Boor,19 Vlastimil Bauch20, Jozef Nálepka
a Ján Oros21. V rámci tejto komisie boli zriadené štyri subkomisie:
1. subkomisia ochrany prírody pre koordináciu botanického, lesníckeho, zoologického a

parazitologického výskumu - Ján Hovorka,22 predseda subkomisie;
15

Tejto porady sa za SAV zúčastnili: ,,akademik Karol Šiška, Mikuláš Konček, akademik Ján Hovorka, Ján Futák,
Július Vachold, Boris Boor, (Pavel) Petrovič (*1937, letecký meteorológ v Prahe, od roku 1969 pracovník
Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave), Eduard Martiny, Ivan Hutira (v tom čase pracovník
oddelenia školstva, vedy a kultúry ÚV KSS v Bratislave), Rudolf Kočiško.“
16
V archívnych dokumentoch sa občas vyskytuje aj názov Komisia pre koordináciu výskumu výstavby vo
Vysokých Tatrách pri Predsedníctve SAV. Materiály komisie sú súčasťou archívneho fondu: Ústredný archív SAV
(ďalej ÚA SAV), fond Riadiace orgány I (1951) 1953 – 1989 (1992) (ďalej RO SAV I), signatúra CII/18 b,
inventárne číslo 2264-2282, číslo krabice 629–631.
Inventár dostupný na internete: http://www.archiv.sav.sk/inventare/inventar.php?id=5 [cit. 2017-10-21].
17
Rudolf Kočiško (1926-2002) bol tajomníkom II. oddelenia SAV pre biologicko-lekárske vedy, do roku 1973
riaditeľ sekretariátu Predsedníctva SAV.
18
Ján Futák (1914-1980) významný slovenský botanik. KAMENCOVÁ, Lýdia. Ján Futák. Osobný fond. Inventár
k archívnemu fondu. Bratislava: Ústredný archív SAV, 2005, s. 1.
19
Boris Boor st. (1925-?) bol od roku 1953 vedeckým pracovníkom Vodohospodárskeho laboratória SAV, od
roku 1954 zástupcom riaditeľa. V roku 1954 viedol rekonštrukčné práce na vodnom diele Budžongan v Severnej
Kórei (KĽDR). Bol prodekanom a vedúcim katedry na Stavebnej fakulte SVŠT a tiež aj vedúcim jazdeckého
oddielu Slávia SVŠT Bratislava. Za svoje postoje proti okupácii v roku 1968 bol zbavený funkcií a na jeseň 1970
emigroval s dvoma synmi do Rakúska. Jeho syn Boris Boor mladší získal v roku 1992 na OH v Barcelone
striebornú medailu v kategórii jazdectvo. [cit. 2019-11-21] Dostupné: https://www.olympic.sk/sportovec/borisboor
20
Vlastimil Bauch (niekde uvedený aj Vlastislav) (1926-?) bol v rokoch 1953-1971 pracovníkom Ekonomického
ústavu SAV, 1971-1974 Sociologického ústavu SAV, od roku 1974 Ústave filozofie a sociológie a od roku 1984
riaditeľom Inštitútu pre výchovu vedeckých pracovníkov SAV.
21
V dokumentoch je uvedený ako ,,Ján Orosz“. Ján OROS (1913-2006) bol v rokoch 1952-1961 riaditeľom
Správy lesného hospodárstva Vysoké Tatry so sídlom v Tatranskej Lomnici. Súčasťou tejto inštitúcie bolo od
roku 1952 aj Správa Tatranského národného parku. AMBRÓZ, Leonard – GRESCHOVÁ, Eva. Vznik tatranského
národného parku. Liptovský Mikuláš: 2018, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, s. 87. ISBN 97880-89933-05-1
22
Ján Hovorka (1914-2001) akademik, parazitológ, od roku 1953 bol riaditeľom Helmintologického ústavu SAV
v Košiciach.
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2. subkomisia pre výstavbu, pre vodné hospodárstvo a energetiku - Boris Boor, predseda
subkomisie;
3. subkomisia pre cestovný ruch - Vlastimil Bauch, predseda subkomisie;
4. subkomisia pre zdravotníctvo pre koordináciu meteorologického, klimatického

a bioklimatického výskumu - Karol Šiška, predseda subkomisie;
Pre tematické

zameranie tohto príspevku je relevantná najmä Subkomisia pre

výstavbu, pre vodné hospodárstvo a energetiku. Predsedom subkomisie sa stal profesor
Slovenskej vysokej školy technickej, stavebný inžinier Boris Boor, za jej ďalších členov boli
menovaní:
•

pre oblasť stavebníctva a architektúry: profesor a akademik Emil Belluš, architekt prof.
Emanuel Hruška23, a inž. J. Gaži24

•

Erik Foit, J. Zeník za energetiku

•

Inž. Horský za rajónový plán25

•

inž. J. Olexy a inž. Pacl, profesor metalurgie Jozef Čabelka a inž. Klabník

za

vodohospodárstvo26
•

akademik Dimitrij Andrusov27 a doc. Augustín Gorek za geológiu28
Z názvu a personálneho zloženia subkomisie vyplýva základné smerovanie jej činnosti.

Za prvoradé ciele v tomto období si subkomisia kládla najmä realizáciu výskumu v oblasti
zabezpečenia hygienicky

nezávadného vykurovania na území Tatier, dokončenie

vodohospodárskeho rajónového plánu Tatier, ale aj výskum na úseku tatranskej výstavby,
predovšetkým riešenie výstavby ďalších zdravotníckych a rekreačných zariadení a bytov, ako
aj používanie nových stavebných materiálov a prvkov modernej architektúry tak, aby nebol

23

Emanuel Hruška (1906-1989) akademik, architekt, zakladateľ urbanizmu na Slovensku.
Ján Gaži (1927-1978) architekt, pôsobil ako vedúci odboru výstavby Miestneho národného výboru (MNV)
Vysoké Tatry. Neskôr žil a pôsobil v Piešťanoch ako mestský architekt kúpeľného mesta.
25
V prípade mena ,,inž. Horský“, by mohlo ísť o Ing. Zoltána Horského, banského inžiniera (1925-1995), brata
hokejistu Ladislava Horského. Pozri: Slovenský biografický slovník, II. zv., Martin: Matica slovenská 1987, s. 386.
26
V zápisniciach uvádzané mená ,,inž. J. Gaži, J. Zeník, inž. J. Olexy a inž. Pacl“ sa nám zatiaľ nepodarilo bližšie
identifikovať.
27
Dimitrij Andrusov (1897-1976) akademik, geológ a univerzitný profesor.
28
Augustín Gorek (1924-1996) geológ, univerzitný profesor. Pracoval na geologickom výskume Tatier. Bol
členom Rady TANAPu (poradný zbor). Hoci v zápisnici je Gorekovo meno uvedené ako doc. G. Gorek,
pravdepodobne ide o chybu, respektíve zapisovateľ zapísal jeho meno ako G(ustáv) a nie A(ugustín). Zápisnica
komisie z 23. júna 1968. ÚA SAV, f. RO SAV I, sign. CII/18 b, inv. č. 2264, č. kr. 629.
24
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narušený estetický vzhľad pohoria. Za zmienku stojí zmienka o potrebe venovať veľkú
pozornosť záhradnej architektúre, zvlášť pri regenerácii niektorých parkov.29

Obrázok 16 Karol Šiška (1906-2000) akademik, kardiochirurg, bývalý predseda SAV. (Zbierka fotografií, Archív SAV)

Výskumné témy, ktoré mali vplyv na urbanistický rozvoj Vysokých Tatier, riešila vo
svoje náplni aj Subkomisia pre cestovný ruch. Jej členmi boli viacerí pracovníci Vysokej školy
ekonomickej, ktorá sa už v predchádzajúcom období venovala do istej miery výskumu
predpokladov pre rozvoj cestovného ruchu v regióne. Predsedom subkomisie bol ekonóm

29

Zápisnica zo zasadnutia komisie z 12. novembra. 1958. ÚA SAV, f. RO SAV I, sign. CII/18b, inv. č. 2264, kr. 629.
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Vlastimil Bauch.30 Subkomisia sa okrem organizácie cestovného ruchu a obchodu v regióne
mala zamerať na zabezpečenie výskumných tém v oblasti výstavby a kapacity zariadení
cestovného ruchu – možnosti výstavby športových a kultúrnych zariadení, obchodnej siete,
mala riešiť dopravu osôb a zásobovanie najmä do vysokohorských stredísk a úpravu mzdových
otázok zamestnancov v cestovnom ruchu či propagácie regiónu doma i v zahraničí. V
spolupráci s Národopisným ústavom SAV a pod vedením Sone Kovačevičovej31 mala
subkomisia zastrešovať aj koordináciu národopisného výskumu v Ždiari a prieskum ľudovej
architektúry.32
Témy definované Komisiou pre koordinácie výskumu vo Vysokých Tatrách pri
Predsedníctve SAV boli v roku 1959 pod spoločnou výskumnou úlohou „Kompletný výskum
Vysokých Tatier“ zaradené do plánu slovenských kľúčových úloh celoštátneho plánu
základného výskumu. Komisia pre koordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách pôsobila až do
roku 1976. Vďaka archívnym dokumentom zachovaným k jej činnosti vo fonde Riadiace orgány
Slovenskej akadémie vied33 môžeme poznať jej činnosť počas tohto obdobia. Fond obsahuje
predovšetkým o zápisnice zo zasadnutí komisie s podkladovými materiálmi, organizačný
poriadok komisie,34 návrhy tematických úloh komisie a jej subkomisií na jednotlivé roky.
Nachádzajú sa tu tiež výskumné plány a návrhy výskumných plánov Vysokých Tatier, výročné
správy o činnosti komisie a subkomisií. Zaujímavá je i komunikácia (korešpondencia) Komisie
s Predsedníctvom SAV a príslušnými výskumnými ústavmi podieľajúcimi sa na výskume
Vysokých Tatier. Súčasťou fondu sú menovacie a odvolacie dekréty členov komisie,
rozpočtové požiadavky a rozpis rozpočtu pre jednotlivé výskumné úlohy. Tieto archívne
dokumenty nám prezrádzajú, že odborný záber činnosti komisie bol skutočne široký. Do
riešenia výskumných tém bol zapojený značný počet vedeckých a výskumných inštitúcií
z celého Slovenska – nielen zo SAV (Ústav stavebníctva a architektúry; Biologický ústav -

30

Hoci v zápisnici z r. 1958 je uvedená ako iniciála krstného mena S. Bauch, ide o chybu, respektíve pisár myslel
skratku dobového oslovenia ,,súdruh“. Od r. 1963 bol za predsedu subkomisie menovaný doc. Gustav Sládek z
Vysokej školy ekonomickej. Ďalšími členmi boli (pravdepodobne) hydrológ doc. A. Šima, inžinieri Šimo, Kulašík
a Bobocký z MNV Vysoké Tatry.
31
Soňa Kovačevičová (1921-2009) významná slovenská etnologička. KAMENCOVÁ, Lýdia. Kovačevičová Soňa,
osobný fond (1928 – 2005). Inventár k osobnému archívnemu fondu. Bratislava: Ústredný archív SAV, 2005, s.
16.
32
V roku 1964 sa zo subkomisie vyčlenila subkomisia pre históriu a národopis, premenovaná v r. 1966 na
subkomisiu pre spoločenské vedy. Jej členom od r. 1967 bol menovaný aj historik Peter Ratkoš (1921-1987).
33
Skrátený názov fondu je RO SAV I – obdobie rokov 1953 – 1990.
34
ÚA SAV, f. RO SAV I, sign. CII/18 b, i.č. 2264, kr. 629.
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neskôr premenovaný na Ústav experimentálnej biológie a ekológie; od 70. rokov je zapojený
do výskumu aj Geografický ústav), ale aj viaceré vysoké školy (Vysoká škola ekonomická,
Slovenská vysoká škola technická) či rezortné výskumné ústavy (Výskumný ústav pre TANAP,
Výskumný ústav cestového ruchu, Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania
URBION).35
Po schválení novej Územno-plánovacej dokumentácie Vysokých Tatier Vládou SSR roku
1975 bola Komisia pre koordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách pri P SAV zrušená dňom 31.
januára 1976.36 Pôvodné poslanie komisie usmerňovať a riadiť výskumné a dokumentačné
aktivity regiónu Vysokých Tatier považovalo P SAV za splnené. Niektoré úlohy komisie v oblasti
vypracovávaní stanovísk a expertíz k ochrane prírody a k územnému plánu Vysokých Tatier,
respektíve definovanie nových výskumných úloh, ktoré vyplynú z potrieb praxe, mala prevziať
Komisia P SAV pre životné prostredie. Táto komisia vznikla v júni roku 1964 ako Komisia pre
tvorbu životného prostredia pri P SAV.37 V roku 1975 bola premenovaná na Komisiu P SAV pre
životné prostredie a v roku 1983 na Komisiu P SAV pre otázky životného prostredia. Rozsiahly
písomný materiál Komisie P SAV pre životné prostredie môže bádateľovi poslúžiť ako
doplnkový prameň k štúdiu problematiky urbanistického rozvoja Vysokých Tatier, ale najmä k
štúdiu tematiky ochrany prírody na území Tatier a vzájomného stretu týchto protichodných
snáh.38

35

URBION, Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania bolo založené Ministerstvom výstavby SSR ako
výskumno-vývojová a projektová organizácia fungujúca v rokoch 1956 až do konca roku 1993.
36
Uznesenie Predsedníctva SAV č. 1118 zo zasadnutia P SAV dňa 27. januára 1976.
37
Vo februári bola zriadená Komisia Predsedníctva SAV pre tvorbu hmotnej kultúry a životného prostredia ako
slovenský pandant Komisie ČSAV pre tvorbu hmotnej kultúry a životného prostredia.
38
Archívne dokumenty Komisie Predsedníctva SAV pre životné prostredie (uvádzanej tiež ako Komisia SAV pre
tvorbu životného prostredia Predsedníctva SAV) sa nachádzajú v ÚA SAV, fond RO SAV I, sign. CII/18 b inv. č.
2419-2444, kr. 638-641.
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Obrázok 17 Emil Belluš (1899-1979) akademik, architekt. (Zbierka fotografií, Archív SAV)

Doplnkové informácie o činnosti Komisie pre koordináciu výskumu vo Vysokých
Tatrách môžeme nájsť aj v osobných fondoch dvoch členov komisie, akademikov Emila Belluša
a Karola Šišku. Vo fonde oboch menovaných významných slovenských vedcov, vo vecnej
skupine archívnych dokumentov pochádzajúcich z ich pôsobenia vo vedeckých funkciách, sa
zachovala písomná dokumentácia k činnosti Komisie pre koordináciu výskumu vo Vysokých
Tatrách. Akademik Karol Šiška (1906-2000), chirurg a predseda SAV v rokoch 1970-1974, bol
ex offo ako predseda sekcie biologicko-lekárskych vied SAV menovaný za predsedu komisie.
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Obzvlášť bohatý materiál k urbanistickému rozvoju Vysokých Tatier je možné nájsť aj
v osobnom fonde akademika Emila Belluša (1899-1979), profesora Slovenskej vysokej školy
technickej. Tento popredný slovenský architekt patril k zakladajúcim pracovníkom Ústavu
stavebníctva a architektúry SAV, viedol oddelenie architektúry a urbanizmu v ústave a od roku
1964 predsedal Komisii SAV pre životné prostredie. V roku 1970 odovzdal časť svojej písomnej
pozostalosti, dokumentujúcu predovšetkým jeho vedeckú činnosť v Akadémii, do ÚA SAV.39
Ide o skutočne cenný, informačne bohatý archívny fond, ktorý dokumentuje všestrannosť
pôvodcu a jeho pôsobenie v celom rade inštitúcií: v SAV, v Československej akadémii vied
(ČSAV), na Slovenskej vysokej škole technickej (SVTŠ), rezortných komisiách a vedeckých
spoločnostiach. V jeho fonde nachádzame okrem dokumentov vedecko-organizačného
charakteru aj cennú vedeckú dokumentáciu – plány výskumných úloh, štúdie a expertízy
k výstavbe liečebných zariadení či jednotlivých tatranských stredísk či posudky na stavbu
niektorých funkčných budov vo Vysokých Tatrách.

Obrázok 18 Štrbské pleso v minulosti (Zbierka fotografií Archív SAV)

39

Inventár k osobnému fondu Emila Belluša je prístupný aj na internete:
http://www.archiv.sav.sk/inventare/index.php?sig=1.5 [cit. 17.10.2017]. Druhá časť jeho písomnej
pozostalosti, dokumentujúca jeho vedeckú a odbornú prácu, bola odovzdaná do Archívu Galérie SNG:
https://www.sng.sk/sk/vyskum/archiv-umenia/inventar [cit. 17.10.2017].
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Obrázok 19 Štrbské pleso v lete 2019 (Foto: Ladislav Jurányi)

Archívne pramene k urbanistickému rozvoju Vysokých Tatier v druhej polovici 70.
rokov a v 80. rokoch je možné okrem archívnych dokumentov Komisie pre životné prostredie
P SAV nájsť aj vo vecnej skupine „Komisie celoštátne a celoslovenské“ v archívnom fonde RO
SAV I. Členovia P SAV a mnohí poprední vedeckí pracovníci zastupovali akadémiu v poradných
orgánoch vlády (centrálnej a po roku 1969 aj slovenskej) a ministerstiev, prípadne
vypracovávali podklady pre rokovanie týchto pomocných orgánov vo forme správ a expertíz.
Z tohto dôvodu je vo fonde RO SAV I., ale aj chronologicky v nadväzujúcom fonde RO SAV II.
(1990-2001) možné nájsť materiály z činnosti vládnych či rezortných komisií a rád. To je aj
prípad Vládnej komisie pre koordináciu rozvoja a výstavby Vysokých Tatier, Nízkych Tatier,
Západných Tatier, Oravy a Spišskej Magury. Vládna komisia bola zriadená v januári 1987.40
Predsedníctvo SAV malo pre potreby komisie vypracovať

Správu

o stave materiálno-

technickej základne výskumu a zámeroch jeho rozvoja v ôsmom päťročnom pláne v oblasti

40

V roku 1988 bola komisia dočasne zrušená a znovuzriadená v novembri 1989 pod skráteným názvom Vládna
komisia pre koordináciu rozvoja a výstavby Vysokých Tatier, Nízkych Tatier. ÚA SAV, f. RO SAV I, sign. CII/18 a, i.
č. 2043-2044, kr. 587.
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Vysokých Tatier, Nízkych Tatier, Západných Tatier, Oravy a Spišskej Magury. Z nej sa
dozvedáme, že problematikou využívania vysokých pohorí v cestovnom ruchu sa od roku 1975
sústavne zaoberal Geografický ústav SAV. Skúmal predovšetkým únosnosť a stabilitu krajiny
vo vzťahu k zaťaženiu cestovným ruchom v oblasti Západných, Vysokých, Belianskych
a Nízkych Tatier a Oravy. Výsledky výskumov boli využité ako podklady k vypracovaniu
územno-plánovacej dokumentácie týchto regiónov Štátnym inštitútom urbanizmu
a územného plánovania URBION.41 Doplnkové informácie ku štúdiu problematiky na základe
archívnych dokumentov v Ústrednom archíve SAV v neposlednom rade poskytujú aj archívne
fondy vedeckých pracovísk biologického zamerania, ktoré boli do

interdisciplinárneho

výskumu Vysokých Tatier.42

Obrázok 20 Popradské pleso, júl 2019 (Foto: Ladislav Jurányi)

41

Výsledky výskumov Geografického ústavu SAV: Krajinná syntéza Tatranskej Lomnice a jej zázemia, Krajinná
syntéza Liptovskej kotliny, Krajinná syntéza Roháčov, Únosnosť krajiny na rekreačných plochách Oravy,
Expertízne posudky k rozvoju centier cestovného ruchu Štrba, Starý Smokovec, Štrbské Pleso, Ždiar
42
Ostatné vedecké ústavy (Ústav stavebníctva a architektúry SAV či Geografický ústav SAV) zatiaľ svoje fondy
do archívu neodovzdali.
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Na záver konštatovanie autorov: spomínané archívne dokumenty sú vzácnymi
prameňmi k environmentálnym dejinám Slovenska. Pri štúdiu archívnych dokumentov sme
už v materiáloch zo 70. rokov našli tvrdenia odborníkov o živelnosti výstavby vo Vysokých
Tatrách, o jej negatívnych dopadoch na tatranskú prírodu a nutnosti výrazne ju spomaliť
o sprísniť ochranu prírody. Tento apel je z archívnych dokumentov citeľný aj v priebehu 80.
rokov. Súčasné výzvy k sprísneniu podmienok ochrany tatranskej prírody na úkor ďalšej
výstavby a čoraz masovejšieho rozvoja cestovného ruchu sa nezdajú byť ničím novým, iba ich
pokračovaním. Archívne dokumenty, ktoré sú akoby pamäťou národa a spoločnosti, nám tak
aj na príklade urbanistického rozvoja Vysokých Tatier umožňujú vidieť nielen udalosti
posledných rokov, ale dokumentovať a pripomínať aj hlbšiu minulosť.
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Lukáč Martin
Historicko-geografický vývoj mesta Martin v dvojitom kontexte
(národné a kultúrne centrum verzus bašta slovenského strojárstva)
Bc. Martin Lukáč, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje, Albertov 6, CZ – 128 00 Praha 2, e-mail: mart.lukac@gmail.com
The town of Martin was as an erstwhile political centre and a centre of Slovak cultural intelligence in
an era of Habsburg monarchy placed into a difficult position of the bolthole of a national emancipatory
movement. A few decades later, the town stood in front of a new chapter of its development - a
prospect of a large town of manual workers. The aim of this contribution is to give an objective image
about its structural development in the last decades, to document the confrontation of the origin as a
national and cultural centre with a conception of the town of manual workers and to sketch the
possible prospects of development, arising from this foundation. A possible output of this work is also
a connection of the structural development with the functional tasks of the town in the past and today.

V aktuálnom období si spoločnosť začala uvedomovať zásadný význam geografie ako
komplexnej a exaktnej vedy. Nielen na poli geografických informačných systémov (ďalej GIS)
a od toho sa odvíjajúcich navigácií a pod., ale aj v rámci jej aplikovateľnosti pri rozvoji
konkrétnych

lokalít,

územnom

plánovaní.

Dôležitým

predskokanom

a určitým

metodologickým ,,šepkárom“ je v tomto smere aj historicko-geografický vývoj sídiel, obzvlášť
po stránke ich stavebno-morfologického či demografického rozvoja.
Historicko-geografický vývoj, najmä pokiaľ je vedený rovnovážne v intenciách fyzickogeografických a socio-ekonomických podmienok konkrétneho sídla či lokality, je osvedčenou
formou pre usmerňovanie ďalšieho rozvoja životného priestoru človeka i prírody. Geografi
dokážu vďaka historickým zmienkam i terajším vedomostiam vyhodnotiť konkrétne lokality
ako ideálne (napr. riečne terasy – kde v dávnejšej minulosti spravidla vznikala veľká časť
ľudských sídiel) či málo vhodné pre ďalšiu výstavbu (záplavové oblasti, terény s rizikom
zosuvov pôdy a pod.).

Úvod a všeobecná charakteristika
Predmetom tohto príspevku je pojednávanie o historicko-geografickom vývoji na
konkrétnom príklade mesta Martin, resp. jeho aglomerovaného priestoru. Príspevok si kladie
za cieľ charakterizovať len úvodné, všeobecné a syntetizujúce informácie – čo neposkytuje
priestor na bližšie, konkrétnejšie prípadové štúdie (,,case studies“).
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Funkčný mestský región (ďalej FMR) môžeme zjednodušene definovať ako oblasť,
ktorú spáduje funkčne významnejšie sídlo či metropola (existuje medzi nimi vzájomný vzťah –
priestorová interakcia, realizovaná v pravidelných intervaloch). Môžeme sa stotožniť
s definíciou A. Bezáka, že : ,,Funkčné mestské regióny sa empiricky vymedzujú na základe
intenzívnych denných tokov za prácou medzi jadrom regiónu a jeho zázemím“1 – v konkrétnom
ponímaní je aj v tomto citovanom diele Funkčný mestský región Martin vymedzený okresmi
Martin a Turčianske Teplice2, čo prirodzene plynie z ich geomorfologických podmienok
(ohraničenie masívmi Malej a Veľkej Fatry, Kremnickými vrchmi a pohorím Žiar). Výnimkou je
len obec Turček, ležiaca na pomedzí Turca a Kremnicka (najjužnejšie katastrálne územie
okresu Turčianske Teplice) a podľa uvedeného delenia, spadajúca do FMR Banská Bystrica.
Práve v tomto území, historicky známom ako región Turiec, sa nachádzalo veľké
percento demografického kapitálu, ktorý bol v priebehu minulého storočia zhromaždený
v centrálnom meste – v Martine a pretavený do výrazného stavebného rastu tohto mesta.
K tomu však, pravdaže, prispievalo aj obyvateľstvo iných regiónov Slovenska, o čom sa
zmienime v ďalších úsekoch tohto príspevku.
Spomenúc základné geografické údaje o meste Martin3, začneme rozlohou 67,74 km2.
Do katastrálneho územia treba ponímať aj územie viac-menej nezastavanej plochy medzi
nivou rieky Turiec a hrebeňom Lúčanskej Malej Fatry - ,,Martinskými hoľami“. Jedná sa
o pomerne veľké územie, nakoľko Martin je v rámci svojho intravilánu pretiahnutý v smere
sever – juh, teda súbežne s pohorím Malej Fatry, z čoho logicky vyplýva, že do katastrálneho
územia spadá značná časť tohto pohoria (východne od hrebeňa pohoria) než by tomu bolo
v prípade inej morfológie intravilánu či hierarchizácie katastrálnych území a sídiel v martinskej
aglomerácii.
Podľa údajov Mestského úradu v Martine bolo v roku 2017 na trvalý pobyt
prihlásených 54 012 obyvateľov, čo značí výrazný pokles obyvateľstva oproti poslednému
celoštátnemu demografickému cenzu (sčítaniu) z roku 2011, kedy počet obyvateľov dosahoval
1

BEZÁK, Anton. Funkčné mestské regióny na Slovensku v roku 2001. In : LAUKO, Viliam a kol. : Regionálne
dimenzie Slovenska. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, s. 169 – 198. ISBN 978-80-2233725-0. Dostupné online : http://www.regionalnageografia.sk/publikacie/pub/RDS/08_bezak.pdf
2
Ako doplnkovú literatúru viď tiež: BEZÁK, Anton. Priestorová štruktúra systému funkčných mestských regiónov
na Slovensku a jej zmeny v desaťročí 1991-2001. In : Geographia Cassoviensis VIII, 2/2014, s. 111 – 118.
Dostupné online: http://uge.science.upjs.sk/images/geographia_cassoviensis/articles/GC-2014-82/01_Bez%C3%A1k_tlac2.pdf
3
Vizitka mesta. Dostupné na oficiálnej webovej stránke mesta Martin : http://www.martin.sk/vizitka-mesta/d1039
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56 638 osôb4. Zhodnotením prirodzenej a mechanickej migrácie obyvateľstva môžeme
konštatovať, že tento počet súvisle klesá od roku 1997, dokedy kontinuálne narastal. Tento
pokles sčasti zapríčiňuje aj stále prebiehajúci proces suburbanizácie5 v zázemí mesta.

Obrázok 21 Martin z vtáčej perspektívy (pohľad z juhovýchodu)

4

Demografické štatistiky mesta Martin. Dostupné online :
http://egov.martin.sk/Default.aspx?NavigationState=880:0:
5
Suburbanizácia – odborný geografický názov pre proces sťahovania sa mestského obyvateľstva na vidiek
v blízkosti či tesnom zázemí mesta.
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Obrázok 22 Severná časť Martina a Vrútky z vtáčej perspektívy

Geografická charakteristika sledovaného územia
Mesto Martin spadá do regiónu NUTS2 Stredné Slovensko (SK03), pričom sa so svojím
okolitým regiónom rozprestiera v severnej časti tejto oblasti. Administratívne spadá pod
Žilinský kraj a je sídlom okresu Martin. Čo sa týka matematickej polohy, pohybujeme sa
v dimenziách GPS súradníc 49°04′ severnej zemepisnej šírky a 18°55′ východnej zemepisnej
dĺžky.6
Jadro sídelnej zástavby mesta sa nachádza na riečnej nive rieky Turiec, z východu
ohraničené riečnou terasou tejto rieky. Celkovo sa nachádza mimo medzinárodne
významného dopravného Vážskeho koridoru, ktorý si budeme spomínať aj v ďalších pasážach
tohto príspevku. Je to zároveň argument skupiny niektorých geografov a odborníkov na
verejnú správu (štátnu správu a samosprávu), prečo mesto nemá nárok na dlhodobejšie
žiadaný titul krajského mesta.
V mikroregionálnom ponímaní sa mesto rozprestiera na severozápadnom okraji
Turčianskej kotliny, v mikroregióne Dolný Turiec. Jeho aglomerácia, ktorú vymedzujeme na
nasledujúcej strane, sa nachádza na pomedzí Turčianskej kotliny, Lúčanskej Malej Fatry,
Krivánskej Malej Fatry a s výrazným zastúpením už spomínaného Vážskeho koridoru (pri
6

Viď poznámku č. 3.
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severných – súčasných i bývalých – predmestiach). Zaujímavú scenériu bezprostredného
okolia intravilánu mesta dotvára Valčianska a Sklabinská pahorkatina.
V tejto podkapitole je naším cieľom identifikovať aj základné prírodné pomery
záujmového územia, ktoré majú zásadný vplyv na historicko-geografický, teda stavebný vývoj
samotného mesta. Za takéto činitele považujeme obzvlášť hydrologickú a pedologickú sféru.
Po stručnom náčrte geomorfologických dispozícií okolia mesta Martin je potrebné
uviesť aj pôdne charakteristiky územia. Predtým však spomenieme, že mestom Martin preteká
rieka Turiec, spadajúca do povodia Váhu – do ktorého sa vlieva v susedných Vrútkach. Táto
lokalita sa vyznačuje aj pomerne veľkým množstvom menších vodných tokov – ľavostranných
a pravostranných prítokov Turca (Kalnô, Pivovarský potok; Medokýš, Siľava, Jordán –
Sklabinský potok a ďalšie),7 čo logicky podmieňuje prítomnosť blízkych pohorí a pahorkatín
s početnými dolinami.
Z pedologického pohľadu môžeme konštatovať, že v intraviláne mesta Martin sú
prevažujúco zastúpené tri pôdne typy:8 kambizeme, čiernice a luvizeme. Kambizem (v starších
klasifikáciách uvádzaná ako ,,hnedá lesná pôda“) ako najrozšírenejší pôdny typ na území
Slovenskej republiky sa vyskytuje obzvlášť v podhorí Lúčanskej Malej Fatry - na tejto ploche sa
rozprestierajú časti mesta ako Podháj, Stráne, Podstráne, Kolónia Hviezda a sčasti i Záturčie.
Čiernice súvisia s blízkosťou riečneho koryta, pričom sú výsledkom dlhodobého a stále
prítomného pôsobenia rieky. Na mierne sklonenom reliéfe riečnej terasy Turca sa vyskytujú
luvizeme (inak nazývané ,,ilimerizované pôdy“).9

Vymedzenie martinskej aglomerácie
V teoretickej rovine sa objavili najmä štatistické, ekonomické či sociologické závery o
,,žilinsko-martinskej aglomerácii“. V reálnej a praktickej rovine to však plnohodnotne
nepripadá v úvahu vzhľadom k veľkej fyzicko-geografickej bariére v podobe pohoria Malá

7

Rozširujúcou, tematicky zaujímavou a geograficky taktiež uplatniteľnou – autor sa v nej totiž zaoberá aj
kolonizačnými vplyvmi na turčiansky región - môže byť aj štúdia: KRŠKO, Jaromír. Hydronymia povodia Turca.
Banská Bystrica : Univerzita Matej Bela – Fakulta humanitných vied, 2003, 170 s. ISBN 80-8055-763-2
8
KOLEKTÍV AUTOROV : Atlas krajiny Slovenskej republiky. Dostupný online na:
https://geo.enviroportal.sk/atlassr/
9
PIŠÚT, Peter. Pedológia a pedogeografia. Bratislava, 2010. Nepublikovaný doplnok vysokoškolských skrípt.
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Fatra. Napriek tomu je nepopierateľná vzájomná viazanosť týchto dvoch veľkých sídiel. 10 Za
martinskú aglomeráciu autor tohto príspevku z adekvátnych podkladov a príčin považuje:

- mesto Martin s hierarchicky podriadenými sídlami (mestskými časťami, sídliskami, atď.)
- obce z pôvodnej koncepcie ,,Veľkého Martina“ (40. – 50. roky 20. storočia): Vrútky a Lipovec,
ostatné obce z koncepcie nespomíname z logických dôvodov (sú súčasťou mesta)
- aglomerované obce v zázemí Martina – ležiace v jeho susedstve, suburbanizované
martinským obyvateľstvom11 alebo sú naň životne nadviazané vo sfére služieb : Turčianske
Kľačany, Dražkovce, Dolný Kalník, Horný Kalník, Bystrička (jej jediná oficiálna prístupová cesta
vedie z Martina)
- pomyselné ,,južné predmestie“ - Košťany nad Turcom, Turčiansky Peter, Žabokreky (cieľom
tejto úvahy bolo, aby pripojením týchto obcí vznikla aspoň čiastočná rovnováha v polohe
centra mesta v rámci intravilánu na osi sever-juh, aktuálne totiž leží v značne excentrickej
polohe smerom na juh12 - aj preto od sedemdesiatych rokov 20. storočia existuje idea
vytvorenia nového centra martinskej aglomerácie na území mestskej časti Košúty, ktorá sa
nachádza zhruba v polovici dĺžky zmienenej osi)
- do martinskej aglomerácie môžeme potenciálne zaradiť aj jednu z najväčších slovenských
obcí Sučany a ,,čerstvé“ mesto Turany – s Martinom ich viaže nielen prirodzená hierarchická
spádovosť, ale aj pohraničie katastrálnych hraníc, na ktorom vzniká priemyselný park
(podmienené celkovou výhodnou polohou a dispozíciou Vážskeho koridoru).

10

Problematikou sa detailnejšie a hlbšie zaoberá napríklad príspevok: VIGAŠOVÁ, Daniela. Spôsoby
vyčleňovania mestských aglomerácií (na príklade miest Banská Bystrica a Zvolen). In: Acta Geographica
Universitatis Comenianae, vol. 54, 2010, No. 2, s. 231 – 245. Dostupné online :
http://www.actageographica.sk/stiahnutie/54_2_06_Vigasova.pdf
11
Suburbanizačná zóna Martina v rámci tohto procesu siaha až niekoľko desiatok kilometrov do turčianskeho
regiónu od samotného mesta Martin, preto sú v našom záujmovom zornom poli len niektoré z nich, geograficky
najbližšie.
12
Zatiaľ čo z centra Martina, za ktoré považujeme pôvodné hlavné námestie – Námestie SNP pri najstaršej
budove v meste (kostole sv. Martina), je to na južný koniec intravilánu zhruba 2,2 km merajúca vzdialenosť
vzdušnou čiarou, rovnakým spôsobom je na severný okraj intravilánu (výlučne mesta Martin) vzdialenosť
v rozsahu zhruba 5 kilometrov - takže viac ako dvojnásobná.
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Obrázok 23 Kartografické vymedzenie martinskej aglomerácie

Obrázok 24 Mapový náčrtok vymedzenia mestských častí mesta Martin
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Martin v premenách storočí
Mesto nevzniklo ,,tradičným“ spôsobom – usadením sa určitej skupiny ľudí na
významnej križovatke ciest, pri brode alebo podobne. Základom neskoršieho sídla bol
jednoloďový kostol sv. Martina, vôkol ktorého sa rozkladal cintorín – tento slúžil na
pochovávanie hneď viacerým okolitým osadám, častokrát vzdialenejším. Neskôr sa tu predsa
len začali ľudia usádzať s úmyslom trvalého bývania (najmä kvôli tomu, že z pietneho
a bohoslužobného miesta sa postupne stávalo významné miesto na výmenu tovarov, teda
obchod). Stredoveké obchodné cesty však predpokladane viedli po západnom brehu Turca
(teda nie východnom, na ktorom leží najstaršia časť mesta - centrum).13 Prvá písomná zmienka
pochádza z roku 1284 ako villa Sancti Martini.
Hospodársky útlm napriek dobrým podmienkam spôsobovala nielen absencia hradieb,
ale aj časté požiare, pri ktorých neraz vyhorelo takmer celé mesto. Tieto ohrozenia existencie
mesta pretrvali až do 19. storočia, keď v apríli 1843 vypukol aj najväčší požiar v celých známych
regionálnych dejinách.
Martin, nebyť titulu župného mesta od obdobia 17. storočia, kedy sa sem sídlo župy
presunulo zo Sklabinského hradu, bol agrárnym mestom – muži sa zaoberali
poľnohospodárstvom a chovom dobytka, ženy pri starostlivosti o domácnosť zas tkaním
ľanového a konopného plátna. Určitý agrárny ráz si mesto ponechalo až do začiatku druhej
polovice 20. storočia.14
Pozíciu slobodného kráľovského mesta, teda aj výhody z nej vyplývajúce, a celkový rast
Martina paradoxne hatili domáci – zo Sedmohradska pochádzajúca aristokratická rodina
Révayovcov, ktorá po svojom príchode po bitke pri Moháči (1526 – 1527)15 získala dedičný
titul turčianskeho župana.16 Možno aj preto Martin spolu s regiónom Turiec neustále
v remeselnej výrobe zaostávali za hornouhorským (,,celoslovenským“) priemerom. Pred
zrušením cechov v roku 1872 tu pracovalo zhruba desať cechových združení – obuvnícky,
13

THURZO, Igor. Moje mesto – Turčiansky Svätý Martin. In : Kolektív autorov : Moje mesto. Ivanka pri Dunaji : F.
R. & G., 2014, s. 278 – 293. Prvé vydanie. ISBN 978-80-89499-26-7
14
Spomienka PhDr. Igora Krišteka, CSc. (1936 - 2015) – etnológa a kronikára, predsedu Vlastivedného odboru
Matice Slovenskej a Muzeálnej slovenskej spoločnosti (so sídlom v Martine) a bývalého riaditeľa Slovenského
národného múzea (SNM) v Martine (1975 – 1988), ktorý v roku 1957 v tejto inštitúcii praxoval: ,,Tam, kde je dnes
rušná križovatka martinského obchvatu, v čase mojej praxe gazdovia vyháňali voly z paše!“.
15
KOMOROVÁ, Klára. Šľachtický dvor Révaiovcov ako centrum vzdelanosti Turca. 11 s. In: Forum Historiae.
Dostupné online na: http://forumhistoriae.sk/documents/10180/39394/Komorova.pdf
16
KOVAČKA, Miloš – AUGUSTÍNOVÁ, Eva – MAČUHA, Maroš (eds.). Rod Révai v slovenských dejinách. Zborník
prác z interdisciplinárnej konferencie (Martin, 16. – 17. september 2008). 3. zväzok edície Studia historicobibliographica Turociensia. 431 s. ISBN 978-80-89301-46-1
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mäsiarsky, čižmársky, kožušnícky, mlynársky, kováčsky, farbiarsky a ďalšie, rovnako aj v iných
turčianskych mestečkách.
Cechy však neboli priamym predchodcom vznikajúceho priemyslu. Veľké investície doň
vložili tunajšie peňažné ústavy, nakoľko práve Turčiansky Svätý Martin sa považuje za kolísku
slovenského bankovníctva. Cieľom bola tvorba slovenského finančného kapitálu, čo
pravidelne marila uhorská garnitúra.
Prvým impulzom na pozdvihnutie nielen samotného slovenského národa, ale aj mesta,
bolo Memorandové zhromaždenie vo vtedajšom Turčianskom Svätom Martine (1861).
Odvtedy do mesta začali prúdiť a usadzovať sa tu rôzne slovenské osobnosti – národní
buditelia, spisovatelia a básnici, prekladatelia, kňazi, výtvarníci a maliari, politici, redaktori
a novinári, neskôr aj múzejníci.
Určitú informáciu o stavebnom i demografickom vzraste mesta nám čiastočne
poskytuje úryvok z diela Janka Kráľa – Na slávu Martina (v rámci väčšieho diela Duma
slovenská): ,,Hlas ten sa ozýva po celej krajine, schádzajú sa bratia vo Svätom Martine. Svätý
Martin v Turci, maličké mestečko, rozšír sa, aby sa tam vmestilo všetko.“.17
Vznikom Matice slovenskej v roku 1863 vznikol vzácny kultúrny kapitál, v podhubí
ktorého vznikali ďalšie iniciatívne spolky, inštitúcie a organizácie. Aj samotné kultúrne
inštitúcie boli vo svojom záujme šíriť osvetu bytostne naviazané na priemyselnú výrobu,
napríklad pri tlači brožúr či knižných výtlačkov. V tomto období mal Martin len niečo vyše
3 000 obyvateľov, preto ,,hustota zaľudnenia slovenskou inteligenciou“ bola veľmi vysoká
v pomere k radovému obyvateľstvu.
V roku 1872 bola ukončená výstavba významnej Košicko-bohumínskej železnice. Jej
pôvodnou zastávkou v turčianskom regióne mal byť z titulu váženého statusu mesta práve
Turčiansky Svätý Martin. Preto obdobie medzi začiatkom jej výstavby v tejto oblasti
a Memorandovým zhromaždením môžeme považovať za veľmi krátke, ale aj veľmi dôležité
obdobie, najmä z pohľadu regionálnych dejín. Martin však túto možnosť odmietol (nie však
z obáv zo zníženia morálky ako modranskí mešťania v prvej polovici 19. storočia)18 z dôvodu
prezieravých obáv z následnej potenciálnej maďarizácie mesta príchodom maďarských

17

MLYNARČÍK, Jozef a kolektív. MARTIN – z dejín mesta. Martin : Vydavateľstvo Neografie, 2000, s. 137. Prvé
vydanie. ISBN 80-88892-34-1
18
LEHOTSKÁ, Darina. Dejiny Modry. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1961. 184 s. + 84 s.
obrazovej prílohy. Prvé vydanie.
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železničných úradníkov. Tieto obavy sa nakoniec skutočne naplnili, avšak v prípade vtedy ešte
značne vzdialených Vrútok.

Obrázok 25 Štúdia preloženia Košicko-bohumínskej železnice cez Turčiansky Svätý Martin

Obrázok 26 Komparácia kolmých leteckých pohľadov na centrum mesta Martin

73

Taktiež v roku 1872 sa uskutočnili prvé kroky k založeniu ,,Remeselného spolku“
v Turci, ktorého počiatočným iniciátorom bol farbiar Kunaj. Aj farbiarstvo malo v Martine
svoju veľmi intenzívnu tradíciu, ktorá bola neskôr využitá tlačiarenskými závodmi. Práve
Martin preto možno považovať za historické centrum slovenskej modrotlače. Pre terajších
Martinčanov sú v tomto ohľade známi obzvlášť ,,farbiarski magnáti“ Lilgovci.19
Zhruba v tomto období popísal situáciu Turčianskeho Svätého Martina slúžny okresu,
ktorý uviedol, že v meste sa nachádzali len malé obchody s rozličným strižným, železiarskym
a koloniálnym tovarom a kupec dreva.20 Okrem toho v Martine bola aj píla. Na prírodné
podmienky regiónu Turiec v podobe značného dostatku dreva nadväzovala aj Továreň na
nábytok, medzi Martinčanmi známa nijako inak než ,,Stoličková“, založená v roku 1889. Svoje
výrobky nevyvážala len do celej Európy, ale aj do Afriky a USA - ,,sedel na nich celý svet“.21
V roku 1893 zamestnávala 270 až 340 pracovníkov, v období krízy len 30 až 40. Pôsobila
až zhruba do polovice 90. rokov 20. storočia (vtedy sa závod presunul do Pravenca, kde už
predtým fungovalo závodné učilište). Budova neskôr bola súčasťou Martinskej fakultnej
nemocnice (dnes Univerzitná nemocnica Martin) ako jej vykurovacie zariadenie a v nedávnej
minulosti v nej prebiehala napokon prerušená rekonštrukcia na polyfunkčný objekt s názvom
Továreň.

Kultúrna inteligencia buduje ,,hlavné mesto Slovenska“
Vrátiac sa do obdobia, tesne po fatálnom požiari mesta v roku 1881, kedy padla
popolom drvivá väčšina vtedajšieho mestečka, bolo nutné zhromaždiť dovtedy koncentrujúci
sa potenciál Turčianskeho Svätého Martina ako centra.
Do Martina sa napríklad prisťahoval už vtedy nádejný a aktívne pôsobiaci architekt
Blažej Bulla,22 ktorý napokon v Martine naprojektoval viacero dôležitých stavieb, z nich
najvýznamnejšou je Národný dom (dnes súčasť Slovenského komorného divadla v Martine).
Projektoval tiež budovu hasičskej zbrojnice, ktorú si neskôr prestaval na svoj ateliér sochár

19

O živote tejto rodiny, zasvätenom farbiarstvu, bola v roku 2013 ich vlastným nákladom vydaná 88-stranová
publikácia Ivana Kučmu pod názvom Život ako indigo : Lilgovci v slovenských dejinách.
20
Na drevospracujúci priemysel boli životne odkázané neďaleké mestečká Sučany a Turany.
21
DÍREROVÁ, Miroslava. Na martinských stoličkách sedeli i na cisárskom dvore. In: MY Turčianske noviny – Nový
Život Turca, 8. február 2011. Dostupné online na : http://nasturiec.sme.sk/c/5757140/na-martinskychstolickach-sedeli-i-na-cisarskom-dvore.html
22
HUBA, Peter. Architekt svitajúcich časov – Blažej Félix Bulla. Martin : Matica slovenská, 2017, 144 s. ISBN 97880-8128-199-0
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Fraňo Štefunko – on vyprodukoval viacero súsoší, osadených v dnešnom centre Martina či na
Národnom cintoríne.
Do úvahy po vyvrcholení prvej i druhej svetovej vojny prišla aj myšlienka umiestnenia
hlavného mesta Slovenska do Martina. Je však potrebné upozorniť, že sa počítalo s tým, že nie
samotný Martin bude hlavným mestom, ale že sa pre tento účel vybuduje celé mesto nanovo
– s ministerskými budovami a pod. v dnes už pomaly zastavanej severnej časti Martina (medzi
Martinom, Vrútkami a Sučanmi). Malo však byť hierarchicky podriadené Martinu – nazývať sa
malo Kotlín alebo Fatrín.

Obrázok 27 Národný umelec Martin Benka pri stavebnej obhliadke
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Obrázok 28 Rozrastajúci sa Martin

Vo výstavbe a prestavbe samotného Martina pokračovali aj v období prvej
Československej republiky viacerí stavitelia, z nich najznámejšia bola firma Hlavaj-PalkovičUličný.23 Vhodné podmienky zabezpečovali aj viaceré fungujúce tehelne v Turčianskom
Svätom Martine či Sučanoch.
Mesto Turčiansky Svätý Martin ako vôbec prvé na dnešnom území Slovenska prišlo
s myšlienkou realizácie dlhodobej potreby tzv. ,,regulačného plánu“. Stalo sa tak v roku
1921.24 Došlo k vytýčeniu nových ulíc (spočiatku označené len rímskymi číslicami, až neskôr
pomenovanými) – rozvetveniu pôvodnej dvojuličnej zástavby prebúraním konkrétnych
nehnuteľností – čím došlo k vzniku kolmých ulíc na prvotnú os mesta. Mesto sa odhodlalo aj
k dláždeniu ulíc a vybudovaniu mestskej kanalizácie a mestskej elektrárne (paradoxne, oproti

23

HLAVAJ, Jozef. Martin – Stavebný obraz mesta. Bratislava : Spolok architektov Slovenska, 1994, 185 s. ISBN
80-900483-9-0
24
SZALAY, Peter a kol. MODERNÁ BRATISLAVA 1918 – 1939. Bratislava : MarenčinPT, 2014, s. 78. Edícia Bratislava
– Pressburg. Prvé vydanie. ISBN 978-80-8114-327-4

76

dnešnému ,,svetelnému smogu“ ešte v prvej štvrtine 20. storočia tvorili verejné osvetlenie
Turčianskeho Svätého Martina len dve pouličné lampy).
V rozvoji Martina si svoje miesto našiel aj Dušan Jurkovič či Milan Michal Harminc ako
rezonujúce mená slovenskej architektúry 20. storočia. Projektovali nielen rezidenčné objekty
(bytové domy na dnešnej ulici V. P. - Tótha – Jurkovič), ale aj výborne a nadčasovo
naprojektované budovy pre kultúrne inštitúcie (napr. prvú i druhú budovu Slovenského
národného múzea v Martine – Harminc).

Obrázok 29 Štvrte a urbanistické obvody mesta Martin
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Martin v modernejších odrazoch
V období počas druhej svetovej vojny začali do mesta ,,vnikať“ funkcionalistické
budovy, ktoré neveľmi ,,ladili“ s okolitým prostredím – medzi ne patrí súčasná budova OTP
banky (niekdajšia Roľnícka vzájomná pokladnica – RVP) s Benkovými sgrafitami alebo budova
Gymnázia Viliama Paulinyho -Tótha na martinskej Malej hore.
Vo všeobecnom záujme vládnucej strany bol názov mesta v rokoch 1950 – 1951
zmenený z ,,Turčiansky Svätý Martin“ na ,,Martin“, hoci dodnes nie je zrejmé, prečo po
príklade Liptovského Mikuláša nie je ,,Turčiansky Martin“. Tento krok však výrazne nezasiahol
do života v meste, v kruhoch radových obyvateľov bola táto skrátená verzia zaužívaná už od
prvej svetovej vojny.
Ďalším pokusom o degradáciu martinskej kultúrnej inteligencie, tentoraz úspešným,
ako zredukovať počty intelektuálov v meste, bolo zlúčenie martinského Slovenského
národného múzea a bratislavského Slovenského múzea – všetky celoslovenské zbierky
v Martine boli rozdelené do štyroch sekcií, pričom len jedna z nich (etnológia) bola ponechaná
v zbierkach martinského SNM, zvyšok bol presunutý do Bratislavy v roku 1961. Presunutá bola
aj zásadná časť archívu, čo sa môže zdať byť nelogické, keďže ten bol vo svojej drvivej väčšine
zhromažďovaný práve v Martine.
V Martine vzniknuté celonárodné inštitúcie – technická univerzita, národná galéria,
štátny archeologický ústav či delostrelecké učilište – boli taktiež z mesta vysťahované –
technická univerzita položila základy technických univerzít v Bratislave a Košiciach, galéria
bola presunutá do Bratislavy, štátny archeologický ústav začal pôsobiť v Nitre a delostrelecké
učilište bolo presunuté do Liptovského Mikuláša.
Martin prišiel o postavenie župného centra, ktoré spádovalo nielen Turiec, ale aj Liptov
s Oravou. Napriek tomu, sledujúc vývoj územno-správneho členenia dnešného územia
Slovenska, v priebehu dejín bol aj so svojím malým stavebným a demografickým vzrastom
centrom veľkých celkov (napr. v rokoch 1923 – 1928 bol sídlom ,,Župy XVII.“, pod ktorú patrili
Orava, Kysuce, Kremnicko a Považie po Trenčín – vrátane).25
Pre Martin bol zámerne určený osud ,,veľkého robotníckeho mesta“, aby sa podiel
inteligencie výrazne redukoval či dokonca až degradoval. Robotnícku perspektívu dovtedy mali

25

Stručný prehľad vývoja územného a správneho členenia Slovenska. Ministerstvo vnútra SR – Sekcia verejnej
správy, Bratislava, 2007. Dostupné online : https://www.minv.sk/?strucny-prehlad-vyvoja-uzemneho-aspravneho-clenenia-slovenska

78

len susedné Vrútky - Martin bol vyrovnaným agrárno-priemyselným mestom, aj priemysel bol
značne stratifikovaný. Do Martina sa presťahovali desaťtisíce obyvateľov z iných regiónov
Slovenska i Čiech a Moravy26, čo bolo podmienené rozrastajúcimi sa strojárskymi závodmi
a ďalšími pracovnými príležitosťami (napr. tunajšie vojenské útvary, pivovar, atď.).
Následkom tohto kroku bolo aj svojvoľné odsťahovanie sa mnohých pôvodných
Martinčanov, niekdajších príslušníkov tu žijúcej inteligencie a ďalších, do iných častí Slovenska.
Starí (pôvodní) Martinčania sa však napriek režimovému rozhodnutiu utužili, vytrvali a dodnes
je možné ich rozpoznať napríklad tým, že sa vzájomne oslovujú ,,veľavážený pán, veľavážená
pani“.
Popri veľkom rozvoji a stavebnom rozmachu rezidenčných a industriálnych zón mesta
došlo aj k výstavbe významných objektov občianskej vybavenosti či zázemia pre celonárodné
inštitúcie – jednoznačne najvýznamnejšími investíciami bola výstavba tretej budovy Matice
slovenskej (dnešné sídlo Slovenskej národnej knižnice) a výstavba Múzea ľudovej architektúry
v prírode (dnes Múzeum slovenskej dediny v Martine).
Začiatok výstavby tretej matičnej budovy nastal počas osláv 100. výročia vzniku tejto
ustanovizne (teda v roku 1963). Budova vznikala na riečnej terase Turca – martinskej
Hostihore –voľbu riečnej terasy na výstavbu takejto monumentálnej budovy považujeme za
veľmi vhodnú voľbu – z pohľadu geografie (vhodné pôdne podmienky, nízka úroveň
podzemných vôd – vhodná poloha pre knižničné a pamäťové inštitúcie), krajino-tvorby
a urbanizmu (budova na konci osi Ul. Záborského).
Mesto sa pokúšalo aspoň o zisk titulu krajského mesta – v roku 2000 a predošlom
období. Dôvodom neudelenia tohto titulu, napriek nespochybniteľným historickým zásluhám,
bolo jedno prosté slovné spojenie: ,,Blízkosť Žiliny“. Martin sa musel uspokojiť len so zákonom
o meste Martin,27 ktorý je však pre mesto skôr papierovou formalitou než prospešnou
záležitosťou – kvitovať možno len možnosť dotácie z Ministerstva kultúry SR na zveľaďovanie
konkrétne Národného cintorína či iných kultúrnych pamiatok.28
Vzhľadom k rozsiahlosti témy sme dospeli k rozhodnutiu selekcie 4 najvýznamnejších
priemyselných podnikov, ktoré formovali tvár mesta Martin do dnešných podôb.

26

Výsledok autorského prieskumu.
Zákon č. 241/1994 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o meste Martin ako centre národnej kultúry
Slovákov.
28
Viď viac na: http://www.culture.gov.sk/vdoc/784/obnovme-si-svoj-dom-2017-2a1.html
27
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Závody ťažkého strojárstva (ZŤS)
Závod Kriváň v Turčianskom Svätom Martine, Závody J. V. Stalina v Martine, Turčianske
strojárne v Martine, ZŤS Martin, ZŤS TEES Martin. Zhruba týmito názvami by ste sa mali
orientovať, pokiaľ by ste sa zaujímali o existenciu martinských strojární.
Prvé základy sa začali kopať v roku 1946 na západnom brehu rieky Turiec, neďaleko
kasární. Vtedy však dynamika rozvoja strojární ešte nebola taká vysoká, preto by zrejme nikto
zo vtedajších Martinčanov neveril, že z myšlienok hlavného mesta, ako napríklad Žingorova
predstava:29 ,,Nech 25. august 1972 svitne nad Turčianskym Sv. Martinom ako 100 – 200tisícovým

veľkomestom

s najmodernejšími

stavbami

a vedecko-technickými

vymoženosťami...“ zíde na niečo iné. Plán nakoniec pokračoval v podobnom duchu, ibaže
zámer bol z Martina urobiť, ako niektorí zvyknú uvádzať, ,,sídlisko strojární“.
Strojárne totiž popri svojej primárnej úlohe – výroba tankov, rušňov, traktorov
a dieselových motorov – mali aj svoje dcérske podniky ako napríklad výskumné ústavy a pod.
To si vyžadovalo vytvorenie zázemia a infraštruktúry pre tisícky obyvateľov. Ak sa vrátime
k téme primárnej výroby, konkrétne traktorov sa v rokoch 1975 až 1982 vyrobilo
v martinských závodoch presne stotisíc.30 Tankov sa ročne vyrobilo 900.
Zaujímavé informácie podáva posledný generálny riaditeľ ZŤS Martin – Ján Segľa –
v rozhovore s redaktorkou Janou Kubisovou z portálu Aktuality. sk: ,,Pracovalo tu okolo 16 500
ľudí. V rámci martinského závodu to boli Turčania, Liptáci, Oravčania, ktorí sa sem aj
nasťahovali. Po celom Slovensku vrátane martinského závodu mal okolo 90-tisíc ľudí. Len na
administratíve robilo v Martine okolo 400 ľudí.“ Okrem toho spomenul, prečo si už uvedená
výroba vyžadovala také množstvo ľudí: ,,To bola optimálna štruktúra, nebola to
prezamestnanosť. Keď si predstavíte, že tank mal 17 tisíc položiek, traktor 7-tisíc položiek, to
si vyžadovalo starostlivosť. My sme mesačne kupovali kvantá položiek, aby sa sa za deň
vyrobilo 25 traktorov, 5 pilštikov, 1 tank, a tak ďalej. Takže tá štruktúra bola nevyhnutná“ 31.
Priemerný vek pracovníkov bol 23 rokov. Mnohí z nich chodievali v rámci partnerskej
spolupráce vypomáhať do obchodne spriaznených krajín – napríklad na výstavbu ,,tankárne“
do Alžírska a pod. Dominantnosť mienkotvornej sily pracovníkov ZŤS sa odráža na skutočnosti,
29

ŽINGOR, Viliam. Organizujeme druhé Povstanie. Turčiansky Svätý Martin, 1947, 31 s.
MLYNARČÍK, ref. 17, s. 535.
31
KUBISOVÁ, Jana. Práca, byt, výborný plat aj odmeny. Istoty za socializmu nemali obdoby, hovorí bývalý riaditeľ
ZŤS. In: Aktuality. sk, 12. 10. 2015 – dostupné online: http://www.aktuality.sk/clanok/305293/praca-bytvyborny-plat-aj-odmeny-istoty-za-socializmu-nemali-obdoby-hovori-byvaly-riaditel-zts/
30
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že prvý ,,demokratický“ primátor Martina – Ing. Štefan Jokel bol predtým riadiacim
pracovníkom v ZŤS.

Obrázok 30 Letecký pohľad na západný priemyselný park

Obrázok 31 Výrobné haly ZŤS Martin

Zaujímavosťou môže byť aj fakt, že do dnešných čias (za 28 rokov od Nežnej revolúcie)
si Martinčania nezvolili primátora, ktorý by bol pôvodom z Martina – Ing. Štefan Jokel bol
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pôvodom z Čičmian, Mgr. art. Andrej Hrnčiar pochádza z Liskovej pri Ružomberku a súčasný
primátor prof. MUDr. Ján Danko, CSc. je pôvodom z juhoslovenského Málinca. Výnimkou je
len exprimátor Ing. Stanislav Bernát (predchodca Mgr. art. A. Hrnčiara). Pripisujeme to tomu,
že väčšinu obyvateľstva mesta tvorili prisťahovaní obyvatelia z mnohých kútov Slovenska,
preto určitá ,,lokálpatriotická volebná solidarita“ sa pri nízkom počte pôvodných Martinčanov
nedala očakávať - samozrejme len v hypotetickom prípade, ak by sme ju považovali za
smerodajnú (ak by sme sa ňou orientovali v riešenej problematike).
Závody ťažkého strojárstva a ich pád v roku 1993 (spolu s jeho dôsledkami) sú
príkladom mesta, ktoré prešlo rôznymi etapami vývoja – od agrárneho mesta, cez mesto
s vyrovnaným

rozložením

a zamestnanosťou

priemyselných

podnikov

po

mesto

s dominantnou pozíciou jedného až dvoch ,,mamutích“ závodov. Na tradíciu strojárstva
v Martine neskôr nadviazala spoločnosť Volkswagen, ktorá v nedávnej dobe dokonca ohlásila
rozširovanie výroby v martinskom závode32 – určenom na produkciu autosúčiastok – 93 % na
export, zvyšných 7 % pre potreby bratislavského závodu. Napriek tomu prežil určité krízy,33
naposledy v auguste 2016. V súčasnosti sa s počtom zamestnancov vyše 800 zaraďuje medzi
najväčších zamestnávateľov v regióne. Strojársky potenciál turčianskeho regiónu (dnes už skôr
potomkov niekdajších robotníkov v ZŤS Martin) využíva aj žilinská KIA MOTORS.
Pre samotné mesto aj pre strojárne bola dôležitá tepláreň. Tá staršia sa začala budovať
na mieste niekdajšej osady Habeš v roku 1949. Obyvatelia osady boli presťahovaní do mesta,
pričom po vybudovaní vôbec prvého martinského sídliska Sever, dostali byty na tomto sídlisku.
Dodnes však udržujú kontakty a organizujú ,,habešské stretnutia“.
Tepláreň v nasledujúcom období postupne budovala tepelnú sieť parovodov
a teplovodov po celom meste. Po dobudovaní tejto siete mal Martin taký zdroj tepelnej
energie, aký v tom čase mala len Bratislava a Košice. Napojenie susedných Vrútok (vtedy
súčasti mesta) však prebiehalo až v tomto desaťročí.
Strojárne vybudovali v meste polikliniku, podieľali sa na výstavbe mestského štadióna
a svojpomocne vybudovali päť detských jaslí a štyri materské škôlky s kapacitou do 700 detí.
Závody na centrálnom námestí (dnes nevyužívané Námestie Svetozára Hurbana Vajanského)

32

O čom svedčí aj zmienka na stránke Enviroportál, dostupné online:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/volkswagen-slovakia-prevadzka-martin-rozsirenie-vyroby
33
Viď napríklad: PORACKÝ, Marek . Problémy Volkswagenu cítia aj v Martine. Závod časť výroby prerušil.
Denník SME, 22. august 2016. Dostupné online: http://ekonomika.sme.sk/c/20249489/problemy-volkswagenucitia-aj-v-martine-zavod-cast-vyroby-prerusil.html
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vybudovalo aj Dom odborov/kultúry Strojár, hoci častejšie sa označuje ako Dom odborov
Strojár. Závod na testovanie svojich výrobkov, ale aj určitú ochranu mesta a závodov (ktoré sa
umiestnením zbrojárskeho priemyslu stali prirodzeným terčom pre vtedy znepriatelené
útvary) vybudovalo tankovú cestu – v Martine nazývanú výhradne ako ,,tankodróm“. Tá vedie
spoza strojární (pod lesmi Lúčanskej Malej Fatry) až do okrajových častí týchto lesov pri 11
kilometrov vzdialenom Trnove, kde sa nachádza muničný sklad.34
Dnes nevyužitým pozostatkom zašlej slávy martinských strojární je veľké autobusové
nástupište v priestore pred staršími martinskými kasárňami, v blízkosti športovej haly
v mestskej časti Podháj. Tu každý deň pravidelne vozili autobusové linky pracovníkov obzvlášť
z Turca. V samotnom Martine totiž nežilo všetkých 16 500 pracovníkov.
Napriek tomu po prvom sídlisku Sever (1963 – 1970) začali vznikať sídliská v centrálnej
časti Martina, sídliská typu ,,bauring“ v južnom Martine - v Jahodníkoch, na Ľadovni (pôvodný
názov ,,sídlisko Medokýš“), ďalej v severnom Martine – Košúty 1, neskôr Košúty 2 a ako
posledné sa v 90. rokoch minulého storočia dobudovalo sídlisko Záturčie, ktoré vyrástlo na
mieste sčasti asanovanej niekdajšej zemianskej obce Dolné Záturčie. Podľa spomienok
niektorých obyvateľov južnej časti Martina, plánované bolo sídlisko v lokalite dnešnej ulice
Odtoky.
Pred týmito sídliskami boli budované obytné komplexy v duchu socialistického
realizmu, špecifické početnými výzdobami sgrafitami, pričom sa v týchto urbanistických
štruktúrach kládol dôraz na spoločné vonkajšie priestory – detské ihriská a pod. Takýmto
spôsobom vznikla Štúrova štvrť v zázemí východného okraja centra mesta a štvrť Červenej
armády na staromartinskom ,,Dolumestí“, ktorá vznikla na voľnom priestranstve severne od
pôvodného mesta (jeho stavu v 40. až 50. rokoch 20. storočia).
V tejto štvrti o niekoľko rokov neskôr – pri jej dominantnom vstupe v podobe dvoch
širokých obytných veží – vznikol zaujímavo riešený dopravný nadjazd ,,Slimák“. Bol to už
náznak porušenia pôvodnej zdravej koncepcie – že sa mesto do všetkých strán rozrastalo
pomerne rovnomerne – ,,zdravo, organicky“. Tu začalo byť umelo vedené k stavebnému
zrastu s dopravnými uzlami – Priekopou (cestným) a Vrútkami (železničným).
Silnú hnaciu silu martinských strojární a ich ,,neohrozenú“ pozíciu v socialistickom
Martine dokazujú minimálne dva fakty. Prvým je otvorená myšlienka niekdajšieho riaditeľa
34

Dodnes je v povedomí Martinčanov tradovaná aj existencia viacerých raketových základní v Malej a Veľkej
Fatre na vtedajšiu ochranu rozvíjajúceho sa mesta Martin, centra slovenského strojárstva a zbrojárstva.
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ZŤS, ktorý chcel v 70. rokoch 20. storočia urobiť z druhej budovy martinského SNM (na Malej
hore) veľkoobchod železiarstva – predajňu ZŤS Martin.35 Druhým faktom je, že Martin patrí
k prvej trojici slovenských miest, v ktorých vznikol amfiteáter36 (slúžil aj na politickú agitáciu
pracovníkov ZŤS v rámci ,,Filmového festivalu pracujúcich Martin“ – v ZŤS Martin pracoval aj
Klub mladých)37. Podobne na tom bol aj ,,všešportový areál TJ ZŤS“ za niekdajšou Sokolovňou
– odohrávali sa tu okresné spartakiády – vtedy pod Martin spadal aj dnešný okres Turčianske
Teplice.
Podľa spomienok radovej pracovníčky ZŤS: ,,keď komunisti chceli zaplniť mesto alebo
niekam nahnať ľudí, dali pokyn na voľno do ZŤS“. Mnohí si spomínajú aj na príhovory
československých kádrových politikov, ktorí už akoby v cykle na martinskom pódiu počas
slávností 1. mája povedali: „Nech žije, nech sa rozvíja Liptovský Mikuláš!“. Obecenstvo však
muselo zatlieskať aj nesprávnemu prehovoru.
Mnohí obyvatelia z pádu strojární obviňujú niekdajšieho československého prezidenta
Václava Havla, oproti tomu poslední vedúci predstavitelia strojární tvrdia, že strojárne doslova
rozkradli ich vlastní zamestnanci. To je však už priestor skôr na investigatívnu žurnalistiku.
Každopádne, súvisiacim výsledkom činnosti tohto ,,mamutieho závodu“ je vybudované mesto,
pričom treba vnímať aj jeho kontext, ktorý je aj hlavným motívom tohto príspevku : z
niekoľkotisícovej poľnohospodárskej veľkoobce s kultúrnou inteligenciou vzniklo bezmála 70
000 obyvateľov počítajúce robotnícke mesto38, ktoré sa stalo jedným z najväčších miest
Slovenska a okrem metropolitnej pozície v domovskom regióne (Turiec) sa stalo dôležitým
mestským jadrom aj pre susedné regióny a celkovú sídelnú sieť Slovenskej republiky (predtým
ČSSR i ČSFR).
Areál dnes využíva zhruba 40 firiem, ktoré dohromady zamestnávajú niečo vyše 1 000
zamestnancov. Areál teda nie je využitý ako v minulosti – nepodarilo sa zrealizovať ani
avizované plány bývalého primátora Martina o premene ZŤS na koncertné haly, kunsthalle
a pod.

35

Spomienka PhDr. Igora Krišteka, CSc., ktorý v tom čase zastával vedúcu pozíciu v martinskom SNM.
Článok v periodiku MY – Turčianske noviny, ktorý sa nám nepodarilo spätne vyhľadať.
37
BEŇADIK, Michal. MARTIN. Martin : Osveta, 1984, 158 s. Prvé vydanie.
38
Treba poznamenať, že podľa vyjadrení architekta Ing. arch. Igora Thurza (1933 – 2014) mesto Martin dosiahlo
v priebehu 20. storočia druhý najvyšší index sídelného rastu, a to hneď po Prahe ako hlavnom meste
Československej socialistickej republiky.
36
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Železničné opravovne a strojárne (ŽOS)
Jeden z najstarších priemyselných závodov v martinskej aglomerácii prirodzene
ovplyvňoval život v priľahlých sídlach, obzvlášť v niekdajších zemianskych Dolných a Horných
Vrútkach. V súčasnosti ŽOS Vrútky zamestnávajú 1 414 pracovníkov39.
Vrútky sa postupne stali prosperujúcim mestečkom, dopravným uzlom a sídlom,
typickým chudobnými robotníckymi štvrťami – ich pozostatok dodnes nájdeme aj v reálnej
stavebnej podobe, ale aj v názvosloví častí martinskej aglomerácie, napríklad ,,Kolónia
Hviezda“, ktorá je v súčasnosti (po rozdelení Martina a Vrútok v roku 1991) časťou mesta
Martin.
Situáciu na základe dôkladného štúdia regionálnych dejín beletristicky zachytila
vrútocká rodáčka, významná slovenská spisovateľka Hana Zelinová v Turčianskej trilógii –
Alžbetin dvor, Kvet hrôzy a Volanie vetra.
Fatálnejšie následky pre monarchisticko-prvorepublikové Vrútky mala opäť
socialistická výstavba. Drvivá časť centra bola zbúraná a nahusto zastavaná bytovými domami.
Autor spomienkovej knihy z Vrútok – Milan Tuma – však z toho značne subjektívne
a neoprávnene obviňuje Martin ako mesto samo o sebe.40

39
40

Citované z: http://www.regiony21.sk/hodnotenie/Martin.pdf
TUMA, Milan. Aj takí sme boli – Deti Turca. Žilina : Štúdio LJ, 2013, 343 s. ISBN 978-80-8154-027-1
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Obrázok 32 Výstavba panelových domov vo Vrútkach

Obrázok 33 Vážsky koridor – letecký pohľad smerom od Vrútok – na východ

Aj samotný Martin bol v pôvodnom stave väčším a historicky hodnotnejším mestom
než je tomu v súčasnosti. Zhruba dve tretiny pôvodného mesta boli bez ohľadu na ich
historickú a kultúrnu hodnotu (rodné domy osobností a pod.) asanované a na ich miesto
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umiestnená zeleň, parkoviská alebo štvorprúdové komunikačné tepny, ktoré kazia celkový
dojem z mesta. V pôvodnom pláne bolo zrovnať so zemou celý starý Martin s výnimkou trojice
budov, tomu však zabránila petícia slovenských umelcov na čele s Vojtechom Mihálikom zo
70. rokov minulého storočia.

Obrázok 34 Centrum Martina – stav starého centra a plán nového centra

Napriek tomu sa značná časť asanácie zrealizovala – za obeť jej padol nielen dom Janka
Jesenského, ale napríklad aj martinská židovská synagóga, napriek tomu, že neprekážala
v plánoch ďalšej výstavby. Išlo tu o princíp, pri ktorom nepomohla ani snaha Slovenského
národného múzea o jej záchranu (priestory údajne mali výbornú akustiku, múzeum tu
plánovalo zriadiť malú kunsthalle). So synagógou bola asanovaná aj celá niekdajšia Smrtná
ulica, vedúca medzi kostolom sv. Martina, židovskou synagógou s cintorínom k Národnému
cintorínu.

Obrázok 35 Premeny mesta Martin v jeho centrálnej časti 1
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Pivovar ,,Martiner“
Varenie piva malo v Turci dlhodobé tradície. Už v daňových súpisoch Turčianskej
stolice sú záznamy, že obyvatelia viacerých obcí vlastnili kotlíky na varenie piva, za ktoré museli
platiť ročnú daň 2 zlaté.41
Zakladateľom oficiálneho turčiansko-sväto-martinského pivovaru bol v roku 1893 Jozef
Capko.42 Kvalitu turčianskeho jačmenného sladu potvrdil aj úspech tohto pivovaru na
národopisnej výstave v Prahe, hneď dva roky po založení pivovaru (v roku 1895). Aj vďaka
tomu sa výroba piva v ,,turčianskom pivovare“ už v počiatočnom období pohybovala v objeme
3 000 až 7 000 hektolitrov, niekedy aj viac. Trvalo to až do roku 1917. Pivo v tomto období
prekonávalo rebríčky v hodnoteniach nielen v silnej českej konkurencii, ale aj v USA.
V roku 1920 začal pivovar využívať elektrickú energiu. Pivovaru sa neustále darilo, čo
prilákalo nekalé praktiky konkurencie. Preto už v roku 1931 bola pivovaru udelená ochranná
značka s názvom ,,Svätomartinský zdroj“, od roku 1936 až do roku 1993 ako ,,Martinský zdroj“
a už od roku 1991 bolo martinské (a právom aj turčianske) pivo známe pod názvom Martiner.
Bolo vyvážané aj do Ruska, Ukrajiny, Poľska, Nemecka, Švajčiarska, Fínska, Francúzska,
Španielska a Juhoafrickej republiky.
Pivovar začínal s 15 zamestnancami (vrátane kočiša), o pár rokov neskôr pod martinský
pivovar spadala široká sieť jeho skladov – v Turčianskom Svätom Martine, Žiline, Kysuckom
Novom Meste, Vrútkach, Dolnom Kubíne, Tisovci, Kraľovanoch, Kláštore pod Znievom,
Mošovciach a Nitrianskom Pravne a dva sklady vlastnil a spravoval v Ružomberku a vo Varíne.
Sieť skladov sa postupne veľmi rýchlym tempom rozšírila do ďalších častí Slovenska.
Nevyhnutnou súčasťou pivovaru boli aj pivné pivnice a ľadovne, podľa jednej z nich
(hoci nebola zrovna v majetku pivovaru) bolo nakoniec pomenované neskoršie (a dnes
najväčšie) martinské sídlisko Ľadoveň –jedna ľadoveň totiž ,,stála v ceste“ výstavbe hlavného
,,bulváru“ na tomto sídlisku – dnes križovatka Jahodníckej ulice a Ulice Nade Hejnej.

41

MLYNARČÍK, ref. 17,s. 111.
LACKO, Richard. MARTINSKÝ ZDROJ – 100 rokov turčianskeho pivovaru. Martin : Pivovar Martin, 1993. 88 s.
ISBN 80-900395-8-8
42
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Graf č. 1 : Vývoj počtu zamestnancov pivovaru Martiner v rokoch 1894 až 1993
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V druhej polovici 20. rokov minulého storočia stav poklesol na 28 pracovníkov –
v tomto období už pivovar vyrábal vyše 18 000 hektolitrov piva, čo svedčí o jeho postupnej
mechanizácii, resp. meliorácii pracovných postupov a procesov. Výstavbou novej ,,várne“ na
prelome 20. a 30. rokov si vedenie pivovaru sľubovalo ročnú výrobu 70 000 hektolitrov.
Keďže neskôr došlo k znečisteniu zdrojového potoka z martinských Strání, vedenie
podniku dalo pokyn na vyvŕtanie artézskej studne. V roku 1989 pivovar prešiel do súkromných
rúk, jeho rozvoj však napredoval ďalej.
Veľký zvrat nastal v novembri 2003. Dôvodiac historicky nízkou cenou i spotrebou piva
a zvýšením efektívnosti výroby, vlastník martinského pivovaru – spoločnosť Heineken –
pivovar so 121 zamestnancami a ročnou výrobou v objeme 300 000 hektolitrov zrušila a začala
jednať o odpredaji tohto komplexu. Výroba sa mala presunúť do Nitry (hoci v radoch
Martinčanov kolovala informácia o Hurbanove), Martiner sa však mal naďalej dovážať do
turčianskeho regiónu.43 Paradoxne, stalo sa tak na 110. výročie vzniku martinského pivovaru.
Ako sme však dlhodobým autorským pozorovaním a prieskumom zistili, obyvatelia
mesta a regiónu odchodom podniku stratili náležitú hrdosť k tomuto výrobku, ktorý je
nanajvýš závislý na lokálnych prírodných podmienkach a danostiach a argumentujúc

43

BEER, Gabriel. Heineken prestal variť pivo v Martine. In: eTrend, 6. 11. 2003. Dostupné online na:
http://www.etrend.sk/firmy/heineken-prestal-varit-pivo-v-martine.html
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,,Martiner už teda nie je Martiner, hoci meno zostalo...“ sa rozhodli preferovať iných výrobcov
tohto sladového nápoja.
Vo februári 2016 však bola medializovaná snaha skupiny Martinčanov o obnovu výroby
piva na pôde mesta Martin. Chýbal im turčiansky Martiner, preto založili pivovar Martins. Už
teraz sa teší lokálpatriotistickej podpore širokých kruhov obyvateľov mesta a jeho okolia.44
Samotný pôvodný areál pivovaru bude asanovaný a na jeho mieste je plánovaná
výstavba obytných objektov v réžii súkromného investora.

Neografia Martin
Za druhé najvýraznejšie priemyselné odvetvie v tomto meste, v minulosti
(Kníhtlačiarsky účastinársky spolok) i v súčasnosti, môžeme považovať spracovanie dreva
a výrobu papiera, resp. obzvlášť polygrafický priemysel. Na tradíciu kníhtlačiarskych spolkov
nadviazala matičná tlačiareň Neografia (v ére socializmu známa ako Tlačiarne SNP, Martin).
Neografia sa vo svojom vývine stala medzinárodne uznávanou tlačiarňou,45 popri tom
i vydavateľstvom. Štandard veľmi kvalitnej tlačiarne si drží dodnes a značná časť nákladov
slovenských a často i zahraničných vydavateľstiev sa tlačí práve tu. Neografia je v správe
Matice slovenskej. Počet zamestnancov sa pohybuje medzi 500 až 990, častokrát aj na základe
brigádnických sezón.
Významnými zamestnávateľmi z oblasti priemyslu boli aj Turčianske papierne
a celulózky, martinské mliekarenské závody, továreň na nábytok – Tatra nábytok Martin
(,,Stoličková“), Biotika46, menším vydavateľstvo a tlačiareň Osveta, drevárne v Sučanoch
a Turanoch a ďalšie podniky. Treba však poznamenať, že významnými zamestnávateľmi boli aj
kultúrne inštitúcie – Matica slovenská či Slovenské národné múzeum, ktoré niekedy
zamestnávali až stovky osôb.

44

(Neznámy autor). MARTINS: Zavreli im Martiner, tak si v marci otvoria pivovar. 15. februára 2016. Článok
dostupný online na : http://opive.sk/martins-zavreli-im-martiner-tak-si-v-marci-otvoria-pivovar/
45
ROLL, Ivan. Môj život s Neografiou. Martin : Vydavateľstvo Neografie, 2007, 123 s. ISBN 978-80-88892-80-9
46
Môžeme povedať, že tento výrobný závod liečiv nadväzuje na turčiansku tradíciu najvýznačnejších remesiel –
olejkárstva a šafraníctva (hauzírstva). Práve svetaskúseným olejkárom sa prisudzuje intenzívnosť myšlienky na
vznik Matice slovenskej práve v podmienkach regiónu Turiec.
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Martin vo svetle demografie
Samotný vznik Martina sme už v tejto práci spomínali. V čase Memorandového
zhromaždenia sa Turčiansky Svätý Martin spomína ako sídlo s 3 000 obyvateľmi,
pripomínajúce väčšmi dedinu než mestečko.
Zvrat nastal po skončení prvej svetovej vojny – počas obdobia 1918 – 1938 mesto po
demografickej stránke narástlo o 100 %. Tento výrazný rast bol podmienený vznikom
a rozvojom viacerých priemyselných budov i intenzívnou snahou mesta o tvorbu príležitostí
na výstavbu nových rodinných domov či mestom iniciovanú výstavbu bytových domov.
V tomto období boli v meste tiež vybudované viaceré významné verejné budovy.
Architekt Václav Mencl v roku 1937 odhadol počet obyvateľov mesta v roku 1972 na
20 000, na základe vtedajších podmienok.
V rokoch 1949 – 1955 boli k Turčianskemu Svätému Martinu (neskôr Martinu)
pripojené obce Tomčany, Záturčie, Priekopa (jej súčasťou boli od roku 1913 aj Košúty), Vrútky
a Lipovec. V Turčianskom Svätom Martine, ktorý už od 90. rokov 19. storočia vynikal
priemyselnými iniciatívami, začal pôsobiť ako priemyselné mesto (a nie veľkoobec či
mestečko) od 40. rokov 20. storočia, kedy začal vznikať Napriek tomu súčasťou jeho územia,
v zmysle koncepcie ,,Veľkého Martina“ a vrátane samotného mesta boli malé,
poľnohospodárske sídla, ktoré neboli stavebne prepojené s jadrom mesta, aglomerácie.
Počtom obyvateľov sa mesto dostalo na piatu priečku medzi slovenskými mestami. Do
projektovania ,,Veľkého Martina“ boli zapojené aj ďalšie predstavy – o budovaní konkrétnych
budov, premenách dopravnej štruktúry a pod. Aglomerácia mala mať 59 200 obyvateľov – už
v tomto čase mala aglomerácia, vrátane mesta, 24 000 obyvateľov, čím prekonala vyššie
spomenuté predpoklady Václava Mencla ešte v značnom predstihu pred rokom 1972.
Z celkovej geografickej polohy pričlenených obcí však môžeme zreteľne vidieť, že už
v danom období sa Martin svojím rozvojom orientoval na sever (neboli k nemu pričlenené
južne ležiace susedné obce – Bystričku, Košťany nad Turcom či ďalšie, ale pomerne stále
ďaleko ležiace severné obce (rozprestierajúce sa až na masíve Krivánskej – nie Lúčanskej –
Malej Fatry). Martin mal v úmysle stavebne (a teda viac-menej definitívne) obsadiť strategické
úseky Turčianskej kotliny (Vážsky koridor). Súdiac podľa dnešného stavu sa mu táto úloha
podarila zhruba na 80 %.47
47

Za splnené môžeme považovať územno-administratívne pripadnutie podstatnej časti územia do správy mesta
Martin, celkovú koncepciu narúša samostatnosť (resp. osamostatnenie sa v roku 1990) mesta Vrútky, hoci na
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Výrazný vplyv na štruktúru obyvateľstva podľa regionálneho pôvodu (či príslušnosti)
malo aj usadzovanie obyvateľov vysídlených obcí v zátopových oblastiach priamo do
novovybudovaných martinských sídlisk alebo do vybraných turčianskych obcí. Zo zátopových
oblastí Liptovskej Mary (výstavba v rokoch 1969 – 1975, 13 zaniknutých obcí) a vodnej nádrže
Nová Bystrica (výstavba v rokoch 1983 – 1989, 2 zaniknuté obce) vieme menovite o obciach
Belá-Dulice, Košťany nad Turcom, Mošovce a Valča48 ako nových domovoch dotknutých
obyvateľov.
Martin z memorandového obdobia, kedy mal zhruba 3 000 obyvateľov, dosiahol v roku
1919 počet 4 853 obyvateľov – nárast počas vyše polstoročia teda nebol ohromujúci. Za
nasledujúcich jedenásť rokov (1919 – 1930) však Martin dokázal narásť o 42, 9 % na 8 508
obyvateľov.49
Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame prehľad počtu obyvateľov v rokoch 1970 – 2011 aj
pre Martin a Vrútky osve, nakoľko v roku 1990 došlo k ich rozdeleniu.

Tabuľka č.1 :Počet obyvateľov mesta v jednotlivých sčítaniach obyvateľstva (1970 – 2011)50
Sídlo

1970

1980

1991

2001

2011

Martin

37 415

47 475

58 393

60 133

57 428

Vrútky

5 774

8 733

7 523

7 298

7 539

SPOLU

43 189

56 248

65 916

67 431

64 967

Tabuľka č.2 : Počet bytov v jednotlivých sčítaniach (1970 – 2011)51
Sídlo

1970

1980

1991

2001

2011

Martin

10 022

14 187

19 070

20 179

20 514

verejnosť sa už dostala informácia, o úvahách o premenovaní vrútockej stanice na ,,Martin – Vrútky“ – v rámci
už dávnejšej filozofie ŽSR, ktorú môžeme vidieť aj na príklade neďalekej železničnej stanice ,,Príbovce – Rakovo“.
48
Webová stránka pamätníkov zaplavenej obce Riečnica : www.riecnica.com
49
JESENSKÝ, Fedor. Turčiansky Sv. Martin dnes. In: FLOREK, Pavol. Turčiansky Svätý Martin a okolie. Turčiansky
Svätý Martin : Miestny odbor Matice slovenskej v Turčianskom Svätom Martine, 1935, s. 26.
50
Prehľad počtu obyvateľov, bytov a domov v rokoch 1970 – 2011 za kraje, okresy a mestá SR. Dostupné online
na webovej stránke Štatistického úradu SR :
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/census/indicators/!ut/p/b1/jZDLDoIwEEU_qV
OoUJYFodRULOWhdmNYGIPvROP3WwkbFxZnN-k5nTuDDNogc1e_aF79rdrd_70Jti1UtE4xgxovsQgMqlaldZYx2CBrQXgRzEY_DIUo1_oFETNFNcLgoHMRt8BfPysUh6LCE_mepXZ58
SjlQw8ADz6CWc5CSUAlXwGguWNjkrfB-b_l98xwDWfBxO-BSbmr5EZENcGAA68dSRzHcKHtY2RVFUTUtLv4y8iR_sFkV-u-xR9Tih-6WxtYFeHMkbZLb_Ow!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
51
Viď poznámku č. 50.
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Vrútky

1 757

2 743

2 544

2 542

2 696

SPOLU

11 779

16 930

21 614

22 721

23 210

Tabuľka č.3 : Počet domov v jednotlivých sčítaniach (1970 – 2011)52
Sídlo

1970

1980

1991

2001

2011

Martin

2 743

3 431

3 900

4 181

4 428

Vrútky

1 077

997

910

930

1 059

SPOLU

3 820

4 428

4 810

5 111

5 487

Vyššie uvedené tabuľky mali za úlohu poukázať na vývoj obyvateľstva mesta, v prípade
ktorého sa mnohí odborníci zhodujú, že Martin je príkladom v tej dobe najdynamickejšie sa
rozvíjajúceho mesta (z veľmi nízkeho počtu obyvateľov v priebehu niekoľkých desaťročí
dosiahol priečku 60 000 obyvateľov). Niektorí dokonca uviedli, že mesto Martin sa v tomto
ohľade zväčšilo, respektíve narástlo o 300 %. Prikláňame sa k tomuto názoru, nakoľko k nemu
vedú všetky skutočnosti, vychádzajúce z hodnoverných dát a údajov.
Podľa Zubriczkého53 malo mesto Martin zo slovenských miest tretí najvyšší index rastu
(podiel nárastu obyvateľstva sídla) v intervale rokov (podľa sčítaní ľudu) 1869 až 1991 – hneď
po Bratislave a Novej Dubnici (umelo vytvorené mesto).

Tabuľka č. 4 : Stupeň urbanizácie regiónu Turiec (okresov MT a TR) v rokoch 1970 až 201154

Celok

1970

1980

1991

2001

2011

56 248

58 393

60 133

57 428

31 341

37 515

37 680

39 682

(počet obyvateľov okresu +

+

+

+

+

MT bez okresného mesta + 18 211

17 639

17 078

16 866

16 379

Mesto Martin – centrum 43 189
regiónu
(počet obyvateľov)
Región Turiec

30 563

52

Viď poznámku č. 50.
ZUBRICZKÝ, Gabriel. Geografia vidieka. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, 68 s. Vysokoškolské skriptá.
ISBN 80-969338-3-3
54
Viď poznámku č. 50, do tabuľky sú zahrnuté aj autorom určené merné jednotky a autorom vykonané výpočty.
53
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počet obyvateľov okresu = 48 774

= 48 980

= 54 593

= 54 546

= 56 061

TR)
SPOLU

91 963

105 228

112 986

114 679

113 489

Percentáž urbanizácie

46,96 %

53,45 %

51,68 %

52,44 %

50,6 %

(percento)

Martin je známy ako metropola Turca a vplyv nielen priemyselných závodov, ako
napríklad strojární, ale aj ďalších pracovných príležitostí je magnetizujúci aj pre obyvateľstvo
terajšieho okresu Turčianske Teplice do dnešných čias. Celková urbanizácia (zanedbajúc tým
malomestá Turany, Turčianske Teplice a Vrútky) mala stúpajúcu tendenciu po svoj vrchol v 80.
rokoch minulého storočia.

Tabuľka č. 5 : Stupeň urbanizácie okresu Martin v rokoch 1970 až 201155
Celok

1970

1980

1991

2001

2011

56 248

58 393

60 133

57 428

30 563

31 341

37 515

37 680

39 682

SPOLU

73 752

87 589

95 908

97 813

97 110

Percentáž urbanizácie

58,56 %

64,21 %

60,88 %

61,48 %

59,14 %

Mesto Martin – okresné 43 189
mesto
(počet obyvateľov)
Okres Martin
(počet obyvateľov okresu
MT bez okresného mesta)

(percento)

Paralelu je možné vidieť aj v prípade bližšie zameraného prieskumu stavu v okrese
Martin ako vyhradenej časti turčianskeho regiónu. Urbanizácia v pomere k okresu dosiahla
svoj vyše 64-percentný vrchol v 80. rokoch 20. storočia, v nasledujúcom sčítaní vidíme pokles
o vyše 3 %. Naším predpokladom je však dedukcia zo súčasnej trendovej reality v regióne
a obzvlášť v zázemí mesta Martin, ktorý svoju výraznú pozíciu potvrdzuje prítomnosťou
značného suburbanizačného procesu.

55

Viď poznámku č. 50, do tabuľky sú zahrnuté aj autorom určené merné jednotky a autorom vykonané výpočty.
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Slovom, mieru urbanizácie z roku 2011 (konkrétne 59, 14 %) považujeme už za
neaktuálnu, nakoľko v období rokov 2010 – 2016 došlo k nebývalým prejavom spomínaného
procesu, najciteľnejšie v postupne sa zrastajúcich obciach Dražkovce a Dolný Kalník, východne
od Martina. Mieru urbanizácie z údajov ďalšieho sčítania (2021) preto predpokladáme oveľa
nižšiu, pravdaže v prípade zachovania ideálnosti – v tom, že keď si obyvateľ Martina postaví
svoj dom (ako trvalé bydlisko) napríklad v Dražkovciach, tak si tam aj prehlási trvalý pobyt (hoci
mu to legislatíva, pre štatistiku nanešťastie, neprikazuje). Mieru urbanizácie oveľa nižšiu než
v predošlých rokoch a za posledné desaťročia aj najväčší prepad jej hodnoty môžeme
prisudzovať aj stupňujúcemu sa napätiu v prípade nútenej správy mesta a čoraz väčšej
nedôvere občanov v martinský magistrát, silnej neistote v základné infraštruktúrne zložky –
zvýšenie poplatkov za vývoz odpadu či hrozba exekúcie Turčianskej vodárenskej spoločnosti
(poplatky za stočné, vodu a pod.).56
Práve preto je irelevantné tvrdiť, že Martin prichádza obyvateľov aj v realite – jedná sa
len o deformáciu štatistikou, nakoľko (ako uvádzame nižšie), počty obyvateľov susedných obcí
v martinskej aglomerácii majú stúpajúcu tendenciu – čo viac prisudzujeme prílevu
martinského obyvateľstva než mimo-regionálneho obyvateľstva.57

56

Nie však teplú vodu, tú zabezpečuje súkromná Martinská teplárenská a.s., pôvodne tiež štátny podnik.
Sondy (náhodný výber obyvateľov) aj z autorského terénneho výskumu. Rezidenčnú štvrť v Dolnom Kalníku
obýva aj bývalý martinský primátor Mgr. art. Andrej Hrnčiar (obýval ju aj v čase svojho pôsobenia vo funkcii
primátora mesta).
57
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Obrázok 36 Komparatívna mapa vybraných urbánno-transformačných procesov na území mesta Martin

Obrázok 37 Miera prisťahovaných obyvateľov do Martina z jeho FMR
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,,Kauza“ Vrútky
V zmysle vyššie uvedených tabuliek je potrebné uviesť, že súčasťou mesta Martin ako
centra okresu bolo v rokoch 1949 – 1954 a 1971 – 1990 aj susedné a aktuálne samostatné
mesto Vrútky, pričom najmä v druhom období zjednoteného sídla došlo aj k stavebnému
zrastu týchto pôvodne dvoch samostatných sídelných celkov, miest. Vrútky ako dôležitá
železničná stanica na Košicko-bohumínskej železnici a dlhodobo významný železničný uzol
dosahovali ešte v prvej štvrtine 20. storočia vyšší počet obyvateľov ako aj väčší sídelný význam
než južnejšie ležiaci Turčiansky Svätý Martin – tam možno hľadať hrdosť Vrútočanov na
históriu ich mesta, čo bolo a zrejme stále je najhlavnejším argumentom pre samostatnosť
Vrútok (samostatnú samosprávu).
V prípade pomeru Martina a Vrútok sa však ukazuje námet, podobný ako v prípade
aktuálne najväčšej slovenskej vidieckej obce – Smižian a susedného okresného mesta Spišská
Nová Ves, súčasťou ktorého boli Smižany až do masívnej dezintegrácie sídiel počas náhlych
porevolučných zmien ako prejavu dlhodobo utláčaného verejného záujmu a prejavu identity,
príslušnosti k sídelnému celku. Aj Martin totiž vkladal investičný kapitál (výstavbu sídlisk a
príslušnej infraštruktúry) do územia pôvodného mesta Vrútky, na čo nadviazal aj nárast počtu
obyvateľov v tomto území (žili tu teda nielen pracovníci vrútockých Železničných opravovní a
strojární – ŽOS, ale aj pracovníci martinských závodov a inštitúcií).
Napriek stavebnému zrastu, prepojenosti mestských a infraštruktúrnych funkcií a v
neposlednom rade napriek demografickej spätosti obyvateľstva oboch sídiel došlo v roku 1990
k ich administratívnemu rozdeleniu : Mesto Vrútky obnovilo samosprávu na základe
referenda, ktoré sa uskutočnilo v období od 1. augusta do 15. augusta 1990, keď sa za
osamostatnenie Vrútok vyslovilo 71,64% občanov Vrútok. Plenárne zasadnutie Okresného
národného výboru v Martine uznesením č. 20 zo dňa 26. septembra 1990 vzalo na vedomie
dôvodovú správu s výsledkom referenda a zároveň odčlenilo v zmysle platných noriem ,,časť
Vrútky z mesta Martin a vytvorilo z nej samostatnú politickú obec, mesto s názvom Vrútky, s
účinnosťou od volieb do miestnych zastupiteľských orgánov“.
Hranica miest tak aktuálne prechádza dokonca aj stredom ulíc. Administratívne
odlúčenie sídla od pôvodného mesta, pričom novovzniknutému sídlu bol uznaný štatút mesta
je na Slovensku ojedinelým prípadom, ktorým sú práve Vrútky – možno aj táto ojedinelosť je
dôvodom nesúladu termínu účinnosti odčlenenia Vrútok (23. 11. 1990) a Zoznamu
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štatutárnych miest SR, schválených Slovenskou národnou radou (ďalej SNR) dňa 22. novembra
1990.
Napriek vyššie uvedenému sa medzičasom názorové hladiny občanov Vrútok zmenili –
s Martinčanmi Vrútočania zdieľajú nielen spoločnú mestskú hromadnú dopravu (financovanú
najmä mestom Martin), ale aj čistiareň odpadových vôd a viacero ďalších, pre mesto vitálne
dôležitých funkcií a úkonov. Viacero Vrútočanov – čiastočne aj tých, čo pôvodne v referende
hlasovali za osamostatnenie mesta v roku 1990 – v súčasnosti zastáva názor o vhodnejšom
riešení v podobe jednotného mesta, avšak s príslušným zastúpením Vrútok v mestských
rokovaniach a rozhodnutiach i rešpektovaní histórie mesta Vrútky v celomestskom pohľade.
Problematickým sa javí byť aj už spomínané pomenovanie dôležitej železničnej stanice
ako Vrútky. Mnoho slovenských a zahraničných návštevníkov turčianskeho regiónu a najmä
mesta Martin referuje svoje problémy s pricestovaním na toto územie železničnou dopravou.
Jednak sa odohrali prípady, kedy cestujúci nevystúpili na vrútockej stanici s presvedčením, že
Martin je až nasledujúcou stanicou (vystúpili v oravských Kraľovanoch) alebo boli uvedení do
omylu pri vyhľadávaní železničných spojov v cestovných poriadkoch : vzhľadom k tomu, že ako
cieľovú stanicu neuviedli Vrútky, ale Martin (čo je existujúca železničná stanica, avšak mimo
hlavného železničného koridoru) – vyhľadalo im, že priamy spoj do dotyčnej stanice neexistuje
(pričom oni stále boli v presvedčení, že sa jedná o stanicu na hlavnej trati Bratislava – Trnava
– Žilina – Košice). Práve preto sa javia snahy o premenovanie stanice na ,,Martin – Vrútky“ ako
logické, pričom tunajší región už takýto prístup pozná (na príklade spomínanej stanice
Príbovce – Rakovo).

Súčasné perspektívy rozvoja mesta
Po období útlmu v priebehu 90. rokov 20. storočia a na prelome 20. a 21. storočia, kedy
boli výraznými myšlienkami status krajského mesta či pretransformovanie činnosti Rady
národnej kultúry v Martine do vzniku Národnej univerzity Ľudovíta Štúra v Martine, došlo
k funkčnosti mesta ako spádového sídla, hoci skôr na provinčnej úrovni.
Okrem už spomínaných veľkých zamestnávateľov ako Volkswagen Martin, KIA
MOTORS alebo aj Trim Leader v Košťanoch nad Turcom je mesto Martin na prílev nových
investorov pripravené. Devízou je voľný priestor v priemyselnom parku, ku ktorému bol
v nedávnej dobe postavený aj diaľničný privádzač z nedávno vybudovaného úseku D1 Dubná
skala – Turany (začiatok rýchlostnej cesty R3).
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Dopravná situácia je v Turci otvorením tohto úseku o niečo menej kritická než
v minulosti, všetko však ,,padá“ na nedoriešenom probléme v podobe Strečnianskeho
priesmyku (Martin čaká na tunel už od začiatku budovania prieskumnej šachty v roku 1972).

Obrázok 38 Miera odsťahovaných obyvateľov do Martina z jeho FMR

V roku 2008 v Martine rezonoval názov španielskej spoločnosti Bilbao. Primárnym
zámerom jej investícií bol plán výstavby sídliska východne od centra mesta – malo v ňom bývať
10 000 obyvateľov. Nastala však globálna finančná kríza, preto sa Bilbao vrátilo pred pár
mesiacmi s návrhom výstavby štvrte s malými bytovými domami a väčšinou rodinných domov.
Sekundárnym záujmom tejto spoločnosti je v priemyselnom parku vybudovať svoj závod, ako
to však dopadne, ukáže budúcnosť.58
Pravdaže, situáciu skomplikovala donedávna trvajúca nútená správa.
58

LEGERSKÁ, Viera. Bilbao sa vracia, pre Martin je to dobrá správa. In: MY Turčianske noviny – Nový Život Turca,
10. 10. 2016. Dostupné online: http://nasturiec.sme.sk/c/20346687/bilbao-sa-vracia-pre-martin-je-to-dobrasprava.html
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Záver
Treba konštatovať, že po úvodnej, všeobecnej charakteristike mesta Martin a jeho
dimenzií, vzniknutých najmä v priebehu ,,dlhého“ 20. storočia – je potrebné sa venovať tejto
problematike aj po konkrétnych čiastkach, formou hlbšieho výskumu a od neho sa vyvíjajúcich
výsledkov, objektívnych záverov.
Po desaťročiach súbežnej existencie priemyselných (obzvlášť strojárskych) závodov
a kultúrnych inštitúcií môžeme skonštatovať, že sa podarilo nájsť určitú formu symbiózy
v rámci jednotnosti funkcií sídla (mesta Martin) a jeho aglomerácie. Napriek tomu je dodnes
badateľný stav vytvorenia určitých sociálnych ,,bublín“ (entít, ktoré medzi seba nezapadajú
intelektuálne a dokonca ani príslušnosťou ku konkrétnej rezidenčnej štvrti).
Martin uznáva dominantnú pozíciu Bratislavy ako medzinárodného centra, samotné
mesto sa však spolu so svojím obyvateľstvom musí skonsolidovať, aby vôbec bolo potenciálne
schopné sa v budúcnosti uchádzať o stále atraktívny status krajského mesta.
V prípade tohto mesta sa teda jedná o jednoznačne zaujímavý historicko-geografický
vývoj, ktorý sa v niektorých aspektoch prejavuje dodnes. Perspektívy rozvoja martinskej
aglomerácie do blízkej budúcnosti sú preto sľubné.
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Vingárik Ján
Historická krajina priemyselného trojuholníka miest Prievidza –
Bojnice – Nováky a jej budúcnosť
PhDr. Ján Vingárik, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, SK - 971 01 Prievidza, email: jan.vingarik@gmail.com
From the late 1930s massive industrialisation with a peak at the epoch of socialism affected the central
part of Upper Nitra basin with the towns of Prievidza, Bojnice and Nováky, rupturing hundreds years
continuity of local landscape evolution and conditioned its functional and visual transformation
fundamentally. The paper focuses on the identification of forgotten features from the history of local
landscape in their intersection, searching for genius loci as the basis for sustainable development of
the region in the current period of gradual extinction of local heavy industries, with the descending
black coal mining at the head. In the prologue, it explains the time-space development of towns’
residential areas at the expense of rural zones from the beginning of industrial epoch, their functional
zoning within interdependence, as well as the influence of industry and urbanization upon rural area
in the triangle. In the body text, it reconstructs the historical landscape of municipalities being solved,
accentuating the significant permanent and garden cultures, whereby it calls attention to the need and
possibilities of their partial recover into the landscape, while preserving some elements of the
industrial period.
Key words: historical landscape, spirit of place, industrialisation, industry, agriculture, sustainable
development, Prievidza, Bojnice, Nováky, Upper Nitra basin, Prievidza basin, Upper Nitra region, 1100
– 2017.

Južná časť Prievidzskej kotliny – najväčšieho podcelku Hornonitrianskej kotliny – s
mestami Prievidza, Bojnice a Nováky patrí na Slovensku k oblastiam s najvyšším stupňom
antropogénnej premeny. Vďaka svojmu dávnemu osídleniu bola človekom pretváraná po
stáročia. Po väčšinu jej dejín – od vzniku trvalých sídel v ranom stredoveku až do druhej
štvrtiny 20. storočia – sa jednalo prevažne o zásahy v intenciách poľnohospodárskeho využitia,
korešpondujúceho s údolnou polohou uprostred nízkopoloženej kotliny s priaznivou klímou,
reliéfom a relatívne úrodnou pôdou na rozhraní nížin západného a pohorí stredného
Slovenska. V histórii územia zaznamenávame z hľadiska premien krajiny viacero prelomových
období. Rozsahom, tempom, ani charakterom premeny sa žiadne nemôže rovnať tomu, ktoré
trvá od konca 30. rokov 20. storočia dodnes. Na prvý pohľad ekonomicky pozitívne
pozdvihnutie zaostalej agrárnej krajiny na jeden z najpriemyselnejších regiónov Slovenska so
sebou prinieslo nežiaducu devalváciu jej spoločenských hodnôt.1 Náhla zmena živobytia

1 Pod spoločenskými hodnotami krajiny ako pozitívnymi výsledkami spoločenského prejavu v zmysle M.
Heinrichovej chápeme genia loci, identitu krajiny a krajinný ráz. HEINRICHOVÁ, Miriam. Spoločenský prejav
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väčšiny domáceho obyvateľstva a jeho viacnásobné prečíslenie prisťahovalcami z iných
regiónov republiky, prevažne z radov robotníckej vrstvy, malo za následok stratu vzťahu k pôde
a tým výrazné oslabenie identity krajiny2. Rýchla degradácia historických krajinných štruktúr a
naopak pribúdanie modernej industriálnej zástavby spôsobili rozbitie dovtedy harmonického
krajinného rázu3. Dlhodobé oslabovanie citových väzieb človeka na miestnu krajinu v dobovej
atmosfére uprednostňovania kvantitatívnych hospodárskych výsledkov a následných
dlhotrvajúcich hlbokých politicko-spoločenských premien viedlo k vytrateniu sa genia loci,4 čo
v súčasnosti bráni plnohodnotnému uplatneniu existujúcich jedinečností regiónu v cestovnom
ruchu a nájdeniu cesty k jeho celkovému trvalo udržateľnému rozvoju. Ojedinelé fragmenty
zabudnutej minulej krajiny odkazujúce na časy pred priemyselnou premenou však v oblasti
stále existujú a v spojení s vedomosťami o živote ich tvorcov a užívateľov v danom priestore
predstavujú potenciál pre nápravu nepriaznivého stavu. Oživením záujmu o ne zo strany
odbornej a laickej verejnosti, kompetentných štátnych orgánov a kultúrne uvedomelých
investorov, ich zachovaním, obnovou a primeranou prezentáciou v súčasnej krajine je možné
znovu utvoriť obraz miestnej krajiny ako výsledok kontinuálneho vývoja a prinavrátiť jej tak
stratenú „dušu“. Zdarné naplnenie načrtnutého scenára je prirodzenou cestou k udržateľnej
budúcnosti regiónu po neodvratnom ukončení činnosti baní a s nimi súvisiacich odvetví
ťažkého priemyslu v nasledujúcich rokoch.5 V možnostiach historicko-geografického výskumu

a hodnoty historickej krajiny : Kvalitatívne charakteristiky historickej krajiny. Bratislava : Slovenská technická
univerzita v Bratislave, 2012, s. 43.
2 Krajinná identita je jav, pri ktorom človek vedome i podvedome cíti, že mu niečo patrí, že niekam patrí, že sa
s niečím stotožňuje, čím nadobudne prirodzenú potrebu symbiotického a harmonického nažívania s okolím
a potrebu tento vzťah tento vzťah zveľaďovať a chrániť. HEINRICHOVÁ, ref. 1, s. 48.
3 Krajinný ráz je kvalitatívny, zmyslami vnímateľný jav v krajine, ktorý sa odvíja od vzájomného pôsobenia
spoločnosti a krajinnej štruktúry na danom mieste. HEINRICHOVÁ, ref. 1, s. 51.
4 Génius loci (duch miesta) je nehmotná vlastnosť krajiny, stelesnená kompozičným usporiadaním prírodných
a kultúrnych prvkov v krajine, ako aj prítomnosťou stále živej ľudskej kultúry. Prítomnosťou génia loci krajina
nadobúda pridanú významovú hodnotu. HEINRICHOVÁ, ref. 1, s. 45.
5 V bezprostrednom susedstve riešeného územia bola v čase dokončovania príspevku 27. 10. 2017 oficiálne
skončená ťažba uhlia v Bani Cigeľ. Najneskôr v roku 2030 sa má stať minulosťou aj ťažba v Bani Nováky. ČERTÍK,
Pavol. Baňa Cigeľ končí, vyťažili z nej 60 tisíc ton uhlia [online]. Noviny.sk. Dostupné na internete:
<https://www.noviny.sk/slovensko/nitra/273002-bana-cigel-konci-vytazili-z-nej-60-milionov-uhlia>
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premien krajiny s výstupom v podobe rekonštrukcie vybraných dejinných úrovní historickej
krajiny je poskytnúť žiadanému vývoju nevyhnutný odborný základ.

Obrázok 39 Záujmové územie s vyznačením chotárov sídel zasahujúcich do trojuholníka miest Prievidza – Bojnice – Nováky,
vrátane pôvodne samostatných dedín, dnešných mestských častí. Autor: J. Vingárik

Nováky: „Kolíska“ industriálnej premeny
Pôvodcom všetkých podstatných štrukturálnych premien krajiny v oblasti riešeného
industriálneho trojuholníka bola koncentrácia niekoľkých závodov ťažkého priemyslu na juhu
sledovaného územia – v Novákoch. Dôvodov pre ich situovanie v dovtedy agrárnej dedine bolo
viacero. K rozhodujúcim faktorom v predvečer druhej svetovej vojny patrili úsilie štátnych
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orgánov Československej republiky o premiestnenie strategických priemyselných podnikov z
nemeckého pohraničia do vnútrozemia, blízkosť ťažených zdrojov hnedého uhlia v Handlovej
a perspektíva otvorenia dobývok v novoobjavenom nováckom ložisku, ale aj potreba riešenia
akútneho nedostatku pracovných miest v hospodársky zaostalom regióne. V roku 1939 bola
na južnom okraji intravilánu obce dobudovaná chemická továreň, na severozápade
extravilánu Novák vyrástli muničné sklady a v severovýchodnej časti chotára sa začalo s
hlbinnou ťažbou hnedého uhlia a lignitu. Budovanie podnikov ťažkého priemyslu išlo od
počiatku súbežne s rozvojom stavebného priemyslu, na ktorý boli v oblasti z hľadiska výskytu
potrebných surovín dobré predpoklady. Vdova po miestnom veľkostatkárovi Tarnóczim
postavila v roku 1941 v Novákoch tehelňu. V nej vyrobené tehly sa, popri iných stavebných
materiáloch, v období slovenského štátu uplatnili tak pri stavbe budov samotných závodov,
ako aj rodinných domov nováckej robotníckej kolónie. Na predvojnové hospodárske základy
upevnené v období prvej slovenskej republiky v 50. rokoch nadviazala masívna socialistická
industrializácia. Priemyselný priestor na juhu územia obce bol rozšírený o tepelnú elektráreň,
čím vznikol rozsiahly bansko-energeticko-chemický komplex. Výrazné zvýšenie intenzity ťažby
uhlia sprevádzané otvorením nových ťažobných úsekov a rozšírením výroby vo všetkých
miestnych odvetviach ťažkého priemyslu vyústilo v roku 1961 udelením štatútu do oficiálneho
zavŕšenia premeny Novák z roľnícko-drevárskej dediny na monofunkčné priemyselné mesto.6

6 KOVÁČ, Ján. Nováky za predmníchovskej republiky a dnes. In KOVÁČ, Ján (ed.). Horná Nitra 6. Martin : Osveta,
1974, s. 168-189. Mimo koncepcie budovania menovaných priemyselných závodov vznikol v roku 1942
z ideologických – šovinistických pohnútok ľudáckeho režimu na poli v Laskári pracovný koncentračný tábor
fungujúci ako samostatný výrobný podnik zameraný na výrobu spotrebného tovaru – hlavne konfekcie.
KAMENEC, Ivan. Židovský koncentračný a pracovný tábor v Novákoch. In Horná Nitra 3 : Vlastivedný zborník.
Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1966, s. 51, 59.
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Obrázok 40 Územný vývoj intravilánu Novák od roku 1908 do súčasnosti s funkčnou zonáciou. Autor: J. Vingárik

Prievidza: „Spálňa“ regiónu
Po februárovom prevrate v roku 1948, v začiatkoch novej socialistickej éry,
Komunistická strana Československa pristúpila k systematickému riešeniu potrieb masívne sa
rozvíjajúceho priemyslu v Novákoch v regionálnom kontexte. Expandujúca výroba vo všetkých
zastúpených odvetviach si vyžiadala prílev množstva pracovných síl z rôznych regiónov
Slovenska i českých krajín. Banským, chemických či elektrárenským robotníkom a ich mladým
rodinám bolo potrebné zabezpečiť bývanie. V tejto situácii sa rozhodlo o situovaní výstavby
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nových bytových jednotiek mimo hlučného a silne znečisteného prostredia v bezprostrednom
okolí výrobní. Logická voľba padla na desať kilometrov vzdialené okresné mesto Prievidza.7
Vzhľadom na ústrednú polohu na dopravnej spojnici dobývok nováckeho a
handlovského hnedouhoľného ložiska sa Prievidza čoskoro stala sídlom generálneho
riaditeľstva Hornonitrianskych baní a domovom väčšiny robotníkov pracujúcich v jej okolí,
predovšetkým v banských prevádzkach v Novákoch a v Cigli.8 Oproti minulosti, v ktorej bola
od stredoveku hospodárskym, kultúrnym a od polovice 19. storočia aj administratívnym
centrom regiónu, tak pri relatívnom poklese priemyselného významu rapídne vzrástla jej
obytná funkcia. Prelomovým bytovým projektom sa stala výstavba prvého prievidzského
sídliska menom Píly v 50. a 60. rokoch 20. storočia. Rozsiahly komplex budov vznikol v
západnom susedstve starej Prievidze na úkor oráčin a píly, ktorá mu následne dala meno. 9
Dorastenie detí prvých generácií „priemyselných prisťahovalcov“ znamenalo pre mesto
populačnú explóziu, ktorá si vyžiadala výstavbu ďalších obytných štvrtí. Dve najväčšie sídliská,
postavené v 70. a 80. rokoch boli, rovnako ako predtým Píly, situované takpovediac „na zelenej
lúke“ – Kopanice (ľudovo Sever) na východne položenej lokalite Kopanice s početným
zastúpením ovocných sadov10 a Zapotôčky na dovtedajších oráčinách severozápadne od
centra.11 Ešte markantnejšie sa priorita bývania, postavená nad všetky ostatné funkcie mesta,
prejavila vo výstavbe činžovných domov na ruinách starého osídlenia – počnúc Dlhou ulicou
ako historicky najstaršou časťou mesta na prelome 60. a 70. rokov12 a končiac návsou a
horným koncom pričlenenej dediny Necpaly na prelome 80. a 90. rokov. Rozvoj živej kultúry
v rýchlo rastúcom meste, koncentrovaný do výstavby stredísk občianskej vybavenosti –
obchodných centier, domu kultúry, kina, športovej haly, futbalového a zimného štadióna,
taktiež nepočítal so zakomponovaním historických hodnôt starého mesta. Modernej výstavbe
tohto druhu musela postupne ustúpila väčšina meštianskych domov na starobylom hlavnom

7 MIŠÍK, Mikuláš. Prievidza. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1971, s. 376-379.
8 Baňa Cigeľ bola otvorená v roku 1957. MIŠÍK, ref. 7, s. 376.
9 KLIŽAN, Erik. Staré sídlisko bolo prvé (I. časť). In Prievidzský občasník, 2010, roč. 8, č. 3, s. 28.
10 KLIŽAN, Erik. Sídlisko Kopanice. In Prievidzský občasník, 2006, roč. 3, č. 4, s. 11.
11KLIŽAN, Erik. Zapotôčky – Nové mesto. In Prievidzský občasník, 2006, roč. 3, č. 3, s. 19.
12 PÉLI, Imrich. Socialistická výstavba mesta. In PÉLI, Imrich et al. Prievidza. Martin : Osveta, 1983, s. 113.
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námestí. Tempo a charakter štyridsaťročnej socialistickej prestavby Prievidze výstižne odráža
viac než jedenásťnásobný nárast počtu obyvateľov mesta z 5 na 55 tisíc.13
V súlade s politickým predurčením Prievidze, ako mesta s prioritne obytnou funkciou,
sa na raste jej priemyselnej zóny južne od centra podieľali výhradne závody ľahkého priemyslu.
Kontinuálne nadväzujúc na tradíciu ešte z čias monarchie sa jednalo predovšetkým o rozvoj
výroby stavebných hmôt využívajúcej lokálne zdroje kvalitnej tehliarskej hliny a potravinárstvo
založené na spracovaní ovocia taktiež miestneho pôvodu. Mimo priemyselnej zóny sa v dvoch
podnikoch situovaných severne a severozápadne od centra rozvinul drevársky a
drevospracujúci priemysel.14 Z nich Drevárske výrobné družstvo v časti Necpaly vzniklo
transformáciou z pôvodného Včelárskeho výrobného družstva, podmienenou úhynom 90%
včelstiev v oblasti v dôsledku vysokej koncentrácie exhalátov z tepelnej elektrárne Nováky a
následným presťahovaním Ústredia včelárskych spolkov z Prievidze do Bratislavy.15
Pozitívny sprievodný jav neustále posilňovanie obytnej funkcie predstavuje koncepčne
ucelená tvorba parkov a ostatnej mestskej zelene, vďaka ktorej sa Prievidza v závere
socialistickej éry pýšila prívlastkom jedného z najzelenších miest na Slovensku. Inú podobu
rekreačnej zóny, určenej pre aktívny relax početného obyvateľstva, prisťahovaného zväčša z
dedinského prostredia, znamenalo niekoľko záhradkárskych osád na rozhraní intravilánu a
extravilánu mesta.

13 KRIVOŠÍK, Lukáš. Prievidza a jej socialistický šarm [online]. Týždeň, 29. november 2015. Dostupné na
internete: <https://www.tyzden.sk/spolocnost/28084/prievidza-a-jej-socialisticky-sarm/>
14 V rámci potravinárskeho priemyslu sa krátko po roku 1948 rozšírilo spracovanie ovocia v najstaršej
prievidzskej továrni Carpathia o výrobu polotovarov a hotových jedál, v roku 1954 vznikli v meste pekárne a
cukrárne, v rokoch 1964-65 mliekareň a v roku 1979 mäsokombinát. Drevársky a drevospracujúci priemysel po
vojne ďalej reprezentovali miestna prevádzka Tatranábytku Pravenec a Včelárske výrobné družstvo v roku 1966
transformované na Drevárske výrobné družstvo. PÉLI, ref. 12, s. 116-117.
15 GELETA, František. Pohľad na osobnosť JUDr. Kolomana Novackého. Námestovo : Štúdio F, 2010, s. 70.
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Obrázok 41 Územný vývoj intravilánu Prievidze od rokov 1909/1912 do súčasnosti s funčnou zonáciou. Autor: J. Vingárik

Bojnice: „Oáza“ oddychu
V regionálnom kontexte socialistickej profilácie Novák ako priemyselného a Prievidze
ako obytného, administratívneho a kultúrneho centra sa mesto Bojnice s romantickým
zámkom a liečivými kúpeľmi od počiatku stalo centrom rekreácie. Uvedenej funkcii sa
podriadil všetok ďalší územný rozvoj intravilánu mesta. Súčasne s Prievidzou sa aj v Bojniciach
významne rozširovala obytná zóna avšak väčšinou vo forme individuálnej bytovej výstavby. V
nadväznosti na rekreačnú funkciu sa v meste zakladali inštitúcie a budovali objekty s
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kultúrnym a liečebným zameraním. Už v roku 1951 bolo na zámku zriadené vlastivedné
múzeum, od ktorého sa v roku 1954 odčlenila a v jeho susedstve osamostatnila zoologická
záhrada, v závere 50. rokov sa začalo s modernizáciou a rozširovaním termálnych kúpeľov a v
roku 1961 bola na poli východne od centra a nových obytných štvrtí dostavaná rozsiahla
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.16 Výsledkom rozsiahlej stavebnej
aktivity orientovanej prevažne do šírky a smerovanej hlavne na sever bolo skoré stavebné i
územno-správne splynutie Bojníc s dedinou Dubnica. V uvedenej konštelácii vývoja sa veľmi
rýchlo posilnila a upevnila úloha Bojníc ako v podstate jediného turistického cieľa v sledovanej
oblasti, čo sa prejavilo v rozvoji kúpeľov, vo výstavbe hotelov v meste a chát v jeho rekreačnej
oblasti severozápadne od centra a zoologickej záhrady.
Z hospodárskych činností mimo terciárneho sektora sa investovalo do rozvoja takých
aktivít, ktoré nemohli ohroziť smerodajnú liečebno-rekreačnú funkciu mesta. Z tohto dôvodu
sa v Bojniciach vôbec neuplatnil priemysel a v primárnej sfére bolo ako tradičné odvetvie
systematicky podporované ovocinárstvo.17 Stáročnej tradícii a kontinuite ovocinárstva však
odporoval štátom riadený prechod od extenzívneho k intenzívnemu pestovaniu ovocia, čo sa
v konečnom dôsledku negatívne prejavilo v krajinnom obraze Bojníc, Prievidze i susedných
obcí. Snaha o sústredenie pestovania ovocných drevín na nižšie položených miernych svahoch
spustila postupný zánik početných – pôvodne súkromných – ovocných sadov, malebne
rozptýlených po slnečných stráňach v okolí sídel.

16 BESSE, Ondrej. Za kapitalizmu. In KOVÁČ, Ján (ed.). Bojnice. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo,
1967, s. 160-164.
17 V roku 1958 bola na dovtedy oráčinovej pahorkatine východne od nemocnice založená Šľachtiteľská
ovocinárska stanica. Obhospodarovala 212, 56 ha pôdy a podľa plánu rozvoja sa stala základnou ovocinárskou
škôlkou pre bývalý Nitriansky kraj s ročnou produkciou 100 000 kusov ovocných stromov, 500 000 kusov
podpníkov, 400 000 kríkov a 400 000-500 000 jahodových sadeníc. BESSE, ref. 16, s. 158.
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Obrázok 42 Územný vývoj intravilánu Bojníc od rokov 1911/1912 do súčasnosti s funkčnou zonáciou. Autor: J. Vingárik

Krajina uprostred: „Obeť“ záujmov
Štátom riadený socialistický rozvoj ťažkého priemyslu v Novákoch predurčil ďalší osud
nielen starým mestským sídlam – Prievidzi a Bojniciam, ale aj vidieckej krajine vo vnútri nimi
tvoreného trojuholníka. Postup ťažby uhlia v Bani Nováky smerom na sever mal za následok
poddolovanie územia Novák v časti Laskár a obyvateľstvom početnej dediny Koš. Budúce
špecifické zmeny jej krajinnej štruktúry sa v prvých rokoch zväčša ešte len pripravovali v
podzemí, hoci už v roku 1950 si vynútili stavebnú uzáveru v dolnej časti obce smerom k toku
Handlovky. Do polovice 80. rokov postúpila podzemná ťažba až k zastavanej časti Laskára a
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dolnej – severozápadnej polovice intravilánu Koša a mala pokračovať ďalej. Všetci Laskárčania
a dve tretiny Košanov boli preto vysťahovaní z rodinných domov a presídlení do
novopostavených bytoviek v 10 km vzdialenej dedine Kanianka.18 Radikálne opatrenia tohto
druhu sa ukázali byť pri postupujúcej ťažbe blízko pod povrchom opodstatnené. Na
poddolovanom území sa čoskoro začali prejavovať vertikálne deformácie reliéfu. Došlo k
poklesu a deštrukcii stavieb, rozsiahlych záhrad i polí. V rokoch 1999 a 2000 kompetentné
orgány napokon pristúpili k asanácii zasiahnutých budov,19 následkom čoho sa zastavané
územie obce Koš zmenšilo viac než o polovicu, kým osada Laskár celkom zanikla. Zrovnané so
zemou boli aj cenné kultúrno-historické pamiatky – renesančno-klasicistický kaštieľ v Laskári
so stredovekými základmi a rozsiahlym klasicistickým parkom

Obrázok 43 Priečelie renesančno-klasicistického kaštieľa v Laskári pred demoláciou objektu. Zdroj: Demolácia budovy kaštieľa
p. č. 2457/2 : Laskár k. ú. Nováky. Prievidza : AGS, spol s r. o., 1998)

18 DAVID, Stanislav et al. Vplyv ťažby uhlia na krajinu a biodiverzitu Košských mokradí (Hornonitrianska
kotlina). Nitra : Ústav krajinnej ekológie SAV, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
2013, s. 19.
19 O Novákoch : Nováky od najstarších čias po súčasnosť [online]. Novaky.sk. Dostupné na internete:
<www.novaky.sk/mesto>
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a Kostol sv. Ondreja v Koši. Jedinou architektonickou pamiatkou na niekoľko storočnú minulosť
oblasti zostala ako memento gotická svätyňa spomenutého kostola, zachránená prevezením
na bezpečné miesto v obci.

Obrázok 44 Zachránená gotická svätyňa Kostola sv. Ondreja v Koši. Zdroj: http://static.panoramio.com/photos/large/)

Osadu Laskár dnes pripomínajú iba zarastajúce línie bývalých ciest a plochy záhrad či
kaštieľskeho parku. V juhovýchodnej časti katastra obce Koš medzičasom vyrástlo nové
centrum dediny, pozostávajúce z rodinných i bytových domov, budov obecného úradu,
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nového kostola a školy a ďalších objektov občianskej vybavenosti.20 Dvojstranné susedstvo
Koša s dynamicky sa rozvíjajúcimi mestskými centrami – Novákmi na juhu a Prievidzou na
severe – podmienilo vybudovanie niekoľkých menších výrobných prevádzok na jeho území
a prispelo tak k urbanizácii dediny.
Poklesom pôdy v extraviláne poddolovanej časti Koša a Laskára sa na mieste
dovtedajších záhrad a polí vytvorili výrazné bezodtokové depresie. Ich zaplnením spodnou a
dažďovou vodou vznikli mokrade, ktorých počet, hĺbka a rozloha sa neustále mení. Pri
komplexnom výskume v roku 2007 bolo na dotknutom území identifikovaných 24 vodných
plôch s rozlohou 24, 66 ha a okolitým zamokreným územím v rozsahu 17, 64 ha.

Obrázok 45 Košské mokrade na mape Zdroj: www.google.com/maps)

20 DAVID, ref. 18, s. 20.
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Celkovo stúpol podiel nevyužívanej pôdy.21 Medzitým v 21. storočí postúpila ťažba uhlia v
riešenom území ďalej na severozápad pod katastrálne územie Opatoviec nad Nitrou, kde si v
roku 2009 vyžiadala prekládku časti korýt riek Nitry a Handlovky.22 Odvtedy exploatácia
suroviny pokročila ďalej smerom na Bojnice, čo aktuálne začína znepokojovať majiteľov Kúpele
Bojnice, a. s. a časť verejnosti v súvislosti s ochranou tamojších známych zdrojov prírodných
liečivých termálnych vôd.

Historická (predindustriálna) krajina a jej relikty
Ak historickú krajinu chápeme ako synonymum pojmu historická krajinná štruktúra v
zmysle kultúrnej krajiny existujúcej v minulosti pred poslednou zásadnou antropogénnou
premenou, z ktorej sa do súčasnosti zachovali len relikty, ide v riešenej oblasti o podobu
krajiny pred jej rozsiahlym spriemyselnením so začiatkom v 30. rokoch 20. storočia.
V prípade územia sledovaného mestského trojuholníka23 s rozlohou 105, 57 km2 sa od
dotvorenia súčasnej štruktúry osídlenia v 14. storočí až do jeho spriemyselnenia v 20. storočí
vždy jednalo o poľnohospodársku krajinu s pestrou štruktúrou využitia pôdy. V krajinnej
pokrývke, zhodne s väčšinou sídelných regiónov Slovenska, v každom časovom horizonte
prevládala orná pôda, ktorá jednoznačne dominovala najmä v prevažne rovinatých chotároch
Novák a Koša. Významný podiel na štruktúre krajiny mali tiež lúky a pasienky a ich hojné
dobytkárske využitie. V priebehu času osciloval len podiel ornej pôdy, lúk a pasienkov na
krajinnej pokrývke extravilánov jednotlivých obcí.24

21 DAVID, ref. 18, s. 20.
22 GÁBRIŠOVÁ, Lenka. Za slobodu a demokraciu. In GÉCZYOVÁ, Iveta - GREŠNER, Lukáš (ed.). Opatovce nad
Nitrou : Dedina pod ochranou jednorožca. Prievidza : Patria, 2013, s. 108.
23 Záujmové územie zahŕňa súčasné územia obcí zasahujúce do trojuholníka vytvoreného pomyselným
spojením miest Prievidze, Bojníc a Novák, vrátane chotárov ich pôvodne samostatných častí pričlenených až v
20. storočí. Preto sú v príspevku okrem Prievidze, Bojníc, Novák, Koša a Opatoviec nad Nitrou osobitne
spomínané aj dnešné časti Prievidze – Necpaly (nad Nitrou), Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec, Bojníc –
Dubnica a Novák – Laskár a Horné Lelovce. (Pozri obrázok č. 1)
24 VINGÁRIK, Ján. Premeny krajinnej pokrývky Prievidzskej kotliny v dôsledku činnosti človeka od 9. do polovice
19. storočia. Rigorózna práca. Banská Bystrica : Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, 2016, s. 151.
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Nielen z hľadiska vizuálnej hodnoty krajiny bol významný pomer oráčin k hospodársky
využívaným lesom, taktiež tvoriacim nedeliteľnú súčasť kultúrnej krajiny. Z územia
poľnohospodársky intenzívne využívaného územia Koša a Laskára les takmer úplne vymizol
najneskôr v prvej polovici 18. storočia, v Novákoch sa sčasti udržal na vrchu v okolí prameňa
Nováckeho potoka. V okolí ostatných sídel boli lesné porasty taktiež vytlačené do okrajových
polôh – najnižší podiel mali v Bojniciach a najvyšší v Opatovciach nad Nitrou. K opätovnému
zväčšeniu rozlohy lesov došlo po tom, čo boli po roku 1769 do praxe zavedené prísne
ustanovenia Lesného poriadku Márie Terézie pre Uhorsko. Až tie zároveň priniesli aj prvé
zmeny drevinového zloženia lesov, ktoré sa v krajine viditeľne odrazili najmä umelou
koncentráciou ihličnanov v niektorých nižších polohách, najmä na dolnej hranici lesa, kde sa
dodnes nachádzajú ich mnohé zaujímavé relikty.25
Dočasnú postrehnuteľnú zmenu výmery ornej pôdy v prospech trvalých trávnych
porastov v histórii územia priniesla jedine vlnová konjunktúra v prvej polovici 19. storočia, čo
sa prejavilo najmä na pôde panských majerov a statkoch bohatších poddaných. Z hľadiska
vnútornej štruktúry samotných oráčin sa v krajinnom obraze znateľne prejavili zmeny
poľnohospodárskych systémov – v stredoveku z dvojpoľného na trojpoľný, v priebehu druhej
polovice 19. storočia z trojpoľného na striedavý26 a zo všetkého najviac kolektivizácia v 50.
rokoch 20. storočia, ktorá znamenala premenu úzkoblokových polí na veľkoblokové a s ňou
zánik mozaikovitej štruktúry poľnej krajiny. Išlo však o zmenu spoločnú takmer pre celé územie
Slovenska, preto sa ňou v kontexte tohto príspevku ďalej bližšie nebudeme zaoberať.
Sledujúc cieľ nájdenia strateného genia loci sa zásadnými javia byť prvky, ktoré z krajiny
buď úplne vymizli alebo ustúpili do úzadia natoľko, že sú pre súčasných nezainteresovaných
obyvateľov a návštevníkov oblasti pri podvedomom vytváraní si obrazu o miestnej krajine
nevšimnuteľné. Za smerodajné považujeme predovšetkým trvalé a záhradné kultúry –
vinohrady, šafranice, chmeľnice, konopniská, kapustniská a ovocné sady, s nimi spojené formy
hospodárenia a prvky zemepanskej i ľudovej architektúry.

25 VINGÁRIK, ref. 24, s. 45 a 151.
26 VINGÁRIK, ref. 24, s. 147-151.
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Prvé hodnoverné zmienky o vinohradoch v oblasti pochádzajú z konca prvej polovice
15. storočia. Svojím obsahom dokladajú už rozvinuté vinohradníctvo v mestách Bojnice a
Prievidza, a teda prítomnosť viníc v slnečných svahovitých polohách chotárov oboch miest už
v predchádzajúcom období vrcholného stredoveku. Podiel viníc v miestnej krajine do druhej
polovice 16. storočia stúpal. Vinič sa v tomto období vinohradníckym spôsobom pestoval aj v
dnešných častiach Prievidze – dedinách Necpaly a Hradec, v časti Bojníc – Dubnici a pochádza
z neho tiež jediná zmienka o malom vinohrade v Opatovciach nad Nitrou. V prvej polovici 17.
storočia dochádza už k evidentnej stagnácii miestneho vinohradníctva. Postupný zánik
vinohradov ako významnej krajinotvornej kategórie, podmienený zhoršujúcou sa klímou tzv.
malej doby ľadovej, zavŕšil vpád kuruckých vojsk Imricha Tököliho v roku 1678. Zrejme
zásluhou dlhodobej tradície a meštianskych práv na predaj vlastného vína v jarmočných
týždňoch však posledné vinohrady zanikli v Bojniciach až medzi rokmi 1726 a 1752 a v Prievidzi
dokonca krátko pred rokom 1781.27 Hoci na samotné vinohrady už v krajine do súčasnosti
neexistuje nijaká viditeľná pamiatka, vďaka zachovaným chotárnym názvom a vzácnym
hospodárskym dokumentom ich v oboch mestách vieme pomerne presne lokalizovať. V
časoch najväčšieho územného rozmachu pestovania viniča v oblasti bol panský vinohrad
Turzovcov situovaný na južnom svahu povyše termálnych prameňov bojnických kúpeľov,
ďalšie vinohrady – zrejme mešťanov – sa nachádzali v polohách Skalica a Hlboké a vinice
pokrývali aj slnečnú stráň v susedstve termálneho jazera na hranici s chotárom Opatoviec nad
Nitrou. Menší vinohrad sa nachádzal tiež na jedinom južnom svahu na hranici Bojníc s
Dubnicou, v Dubnici sa vinohrad rozprestieral nad dnešným futbalovým ihriskom.28 V Prievidzi
sa vinice rozkladali na piatich viničných vrchoch – okolo dnešnej Vinohradníckej ulice, na
ploche súčasného cintorína na Mariánskom vŕšku, nad cestou Banská smerom na Handlovú,
na polohe Lukovica v časti Veľká Lehôtka a nad potokom Moštenica na hranici chotára mesta
s územím obce Sebedražie. O polohách viníc pri ostatných sídlach sa také presné správy
nezachovali, no v Opatovciach nad Nitrou dodnes nachádzame lokalitu Vinohrady a
Necpalčania mali vinice situované pravdepodobne na slnečných svahoch v lokalitách Kopanice
a Kopaničky. V rovinatom a pahorkatinovom teréne dnešných Novák a Koša s pôdou

27 VINGÁRIK, ref. 24, s. 99-106.
28 ŽABENSKÝ, Marián. Bojnice : krajina - človek - kultúra : Monografia. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa,
2016, s. 122-126.
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predurčenou pre pestovanie obilnín sa podľa všetkého nikdy žiadne vinohrady nenachádzali.
Miestna vinohradnícka oblasť od svojich stredových počiatkov až do novovekého zániku ležala
na severnej hranici viničného pásma na Slovensku a jej rekonštruovaný vývoj je preto
zaujímavým dokladom klimatických premien v novoveku. V zmysle kategorizácie tradičnej
vinohradníckej kultúry na Slovensku29 išlo o dedinský typ vinohradníctva, ktoré na rozdiel od
Malokarpatskej alebo Tokajskej vinohradníckej oblasti pre miestne obyvateľstvo
predstavovalo iba vítaný doplnok poľného hospodárenia s pestovaním obilnín ako hlavného
zdroja obživy. Vinohrady bezprostredne nenadväzovali na pridomové záhrady, ale boli
situované na kopaniciach vo viacerých svahovitých lokalitách v chotári. Miestna krajina sa tak
svojim rázom podobala extravilánom dnešných obcí situovaných na severnom okraji
nitrianskej,

stredoslovenskej

alebo

východoslovenskej

vinohradníckej

oblasti.

Ako

neodmysliteľnú súčasť niekdajších viničných vrchov v oblasti si preto treba predstaviť
miestami ohrady a hroble30 medzi vinicami a drobnú vinohradnícku architektúru vidieckeho
typu zahŕňajúcu malé vínne pivnice, jednoduché jednopriestorové vinohradnícke domčeky
zvané búdy31 či plastiky patróna vinohradníkov – sv. Urbana32 pri vstupe do vinohradov.

29 DRÁBIKOVÁ, Ema. Človek vo vinici. Bratislava : Veda, 1989, s. 37-38.
30 Hrobľami sa na strednom Slovensku nazývali hromady kamenia vzniknuté ukladaním kameňov odstránených
z pôdy pri obrábaní viníc pri cestách medzi vinohradmi. DRÁBIKOVÁ, ref. 29, s. 48.
31 Zastúpenie tohto typu vinohradníckych objektov v Prievidzi dosvedčuje záznam v pereckej knihe, podľa
ktorého v roku 1720 „Nicolaus Czigler kupil hornu stranu pod Winohrad suczu až po dwe Budy.“ SOPKO, Jozef.
Po stopách hornonitrianskeho vinohradníctva. In KOSTICKÝ, Bohuš (ed.). Horná Nitra 1 : Vlastivedný zborník.
Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1962, s. 75.
32 V prípade Prievidze a Necpál, ktorých patrónom bol sv. Bartolomej možno uvažovať aj o stvárneniach tohto
svätca, pretože nebol len patrónom garbiarov, ale podobne ako sv. Urban tiež vinohradníkov. (Poznámka
autora.)
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Obrázok 46 Na Mariánskom vŕšku v Prievidzi boli od stredoveku do 18. storočia situované početné vinohrady a šafranice. Foto:
J. Vingárik

Šafran pravý (crocus sativus), ktorý je pre Slovákov v súčasnosti dovozovou exotickou
koreninou, v minulosti preslávil mestá Bojnice i Prievidzu, nemalé šafranice sa nachádzali tiež
v Opatovciach nad Nitrou a aspoň krátkodobo v časoch najväčšej slávy sa šafran pestoval aj v
Koši. Rovnako ako vinič sa vysádzal tak na panských, ako i meštianskych a poddanských
pozemkoch. Písomné pramene kladú začiatky pestovania šafranu najneskôr do rokov 1490 v
Bojniciach33 a 1530 v Prievidzi34 s predpokladom počiatkov najneskôr v období vlastníctva
Bojnického panstva talianskymi rodmi Giletovcov, Leustachovcov a Nofriovcov v 14. a 15.
storočí.35 Predovšetkým na majetkoch Nitrianskeho biskupstva, či predtým benediktínskeho
opátstva na Zobore – v Opatovciach nad Nitrou – možno o položení tradície pestovania šafranu

33 MARTINKA, Jozef. Šafran : Jeho kult vo svete a stáročná kultúra na Slovensku. Bratislava : Milo Martinka,
2001, s. 159.
34 MIŠÍK, ref. 7, s. 78.
35 MARTINKA, ref. 33, s. 150-153.
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reálne uvažovať už v 12. storočí, hoci je tam písomne doložené až na konci 16. storočia.36
Obdobím vrcholu rozšírenia šafraníc v sledovanej oblasti bolo 16. a 17. storočie. V
spomínaných Opatovciach nad Nitrou produkcia šafranu v prvej polovici 17. storočia vzrástla
natoľko, že v roku 1626 museli ich obyvatelia odvádzať namiesto niekdajších dvoch až tri funty
šafranu ročne.37 Na prelome storočí šafran pestoval aj poddaný ľud v Necpaloch a súdiac podľa
neskoršej platby šafranovej dane tiež v Hradci a v Koši. Šafranice v Prievidzi zanikli spolu s
vinicami po prepade mesta Tököliho kurucmi v roku 1678 a ojedinelé pokusy o ich obnovu sa
skončili najneskôr začiatkom 18. storočia.38 O niečo pomalší proces zániku šafraníc v Bojniciach
možno pozorovať na poslednej panskej šafranovej záhrade prislúchajúcej k zámku. V roku
1726 mala tvar štvorca s dĺžkou strany 76 krokov a šafran bol v nej vysadený do 24 hriadkov,39
v roku 1734 sa v nej urodilo 12 uncí šafranu, no v roku 1752 sa už spomína ako zlikvidovaná.40
Pravdepodobne zanikla ešte krátko pred rokom 1740 spolu so zrušením funkcie panského
šafraníka. Z chotárov vtedajších dedín trojuholníka, teda z Opatoviec nad Nitrou, Koša
i dnešných súčastí Prievidze – Necpál a Hradca šafranice celkom vymizli už pred koncom 17.
storočia. Dôležitou skutočnosťou pre vytvorenie si predstavy o vtedajšej podobe kultúrnej
krajiny v oblasti je poznanie približnej lokalizácie šafraníc. Je známe, že zvykli byť situované v
susedstve viníc a to pre vzácnosť plodiny a náročnosť starostlivosti o ňu iste na polohách v
blízkosti intravilánu, čo potvrdzujú aj ojedinelé konkrétne písomné zmienky. Jedna z
posledných šafraníc v Bojniciach bola situovaná na slnečnom svahu pred hradbami na
východnom okraji mesta v lokalite Čampurka a v Prievidzi za mariánskym kostolom vedľa viníc
na mieste dnešného cintorína. Na slnečných svahoch boli šafranice napriek svojej malej ploche

36 PÚČIK, Marek. V písmach zaznamenané. In GÉCZYOVÁ, Iveta - GREŠNER, Lukáš (ed.). Opatovce nad Nitrou :
Dedina pod ochranou jednorožca. Prievidza : Patria I., 2013, s. 55.
37 PÚČIK, ref. 36, s. 56.
38 VINGÁRIK, ref. 24, s. 177-122.
39 KOVÁČ, Ján. Od zrodu feudalizmu až do jeho zániku. In KOVÁČ, Ján (ed.). Bojnice. Banská Bystrica :
Stredoslovenské vydavateľstvo, 1967, s. 53.
40 SIVÁKOVÁ, Monika. Hospodársky vývoj Bojnického panstva v rokoch 1707 – 1770 : Rigorózna práca. Banská
Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2014, s. 39.
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celoročne dobre rozpoznateľné vďaka oploteniu, ktoré predstavovalo nevyhnutnú základnú
ochranu cennej plodiny, v októbri pútali pozornosť bledofialové lupene šafranových kvetov.41
Ďalšou poľnohospodárskou kultúrou, ktorá zo sledovaného územia celkom vymizla je
chmeľ otáčavý. Kým v stredoveku si pri všeobecne rozšírenom podomovom varení piva v
malom ľudia vystačili so zberom divo rastúceho chmeľu alebo neskôr kultúrneho chmeľu
pestovaného v pridomových záhradách, varenie väčších objemov piva v pivovaroch si už
vyžiadalo zakladanie samostatných chmeľníc v extravilánoch sídel, predovšetkým miest. V
súčasnosti si oblasť Prievidze, Bojníc a Novák len málokto spojí s pivovarskou výrobou,
minulosť však bola iná. Varenie piva v mestských a panských pivovaroch bolo od neskorého
stredoveku až do polovice 19. storočia rozšírené po celom Slovensku, najmä však mimo
vinohradníckych oblastí. Na území celej Prievidzskej kotliny preto rozvoj pivovarníctva a s ním
aj chmeľníc bezprostredne nadväzuje na úpadok vinohradníctva. Komerčné pestovanie
chmeľu sa v strednej Európe rozmohlo v 16. storočí, keď sa chmeľ stáva predmetom záujmu
veľkoobchodníkov reflektujúcich vzostup produkcie piva. Až v tomto období začína pivo aj na
juhu Prievidzskej kotliny skutočne konkurovať vínu a chmeľnice viniciam. Prvá, hoci len
nepriama, zmienka o počiatkoch pivovarníctva v Prievidzi pochádza z polovice 16. storočia.
Vysadenie a obhospodarovanie dvoch chmeľníc vedľa starého mestského pivovaru v priestore
dnešného piaristického kláštora je písomne doložené v pálfiovskom urbári z roku 1647.
Najstaršia známa chmeľová záhrada v Bojniciach, situovaná južne od mesta pri ceste do
kúpeľov, sa prvýkrát spomína už v roku 1605. Podľa lokality išlo o chmeľnicu Turzovcov,
ktorých urbár z roku 1614 spomína v chotári Bojníc už dve zemepanské chmeľové záhrady s
ročnou úrodnosťou najmenej 117 štvrtiek chmeľu, zásobujúce panský pivovar stojaci v meste
pod hradom. Práve 17. storočie prinieslo historicky najväčšie rozšírenie chmeľníc na riešenom
území. Chmeľnice sa vtedy nachádzali v chotári susedných Opatovciach nad Nitrou a s
najväčšou pravdepodobnosťou aj v ďalších dedinách na nemeckom práve – v Koši, Necpaloch
a v Hradci. Prvá polovica 18. storočia sa v oblasti nesie v znamení zániku šoltýstiev a ústupu
pestovania chmeľu poddanými, koncentrácie výroby piva v panských a mestských pivovaroch
a zväčšovania panských chmeľníc. Pálfiovský pivovar v Bojniciach zvýšil výrobu a počet
chmeľníc v chotári v 20. rokoch stúpol z dvoch na štyri s ročnou produkciou 150 bratislavských

41 VINGÁRIK, ref. 24, s. 114-122.
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meríc chmeľu. V 30. rokoch jedna z bojnických chmeľníc zanikla, no súčasne zrejme vzrástla
rozloha troch zostávajúcich, pretože ročná produkcia chmeľu sa zvýšila na 300 bratislavských
meríc. Pivovar v tom čase vlastnili už aj Majténiovci v Novákoch, kde sa chmeľ zrejme pestoval
v bližšie nešpecifikovaných panských záhradách. O zdarnom rozvoji miestneho pivovarníctva
a chmeliarstva v prvej polovici 18. storočia svedčia aj slávne Notície Mateja Bela. Uvádza sa v
nich, že celá Nitrianska stolica je úrodná na jačmeň a chmeľ a úspešne sa v nej varí rozličné
pivo. Zo všetkých pív varených v Nitrianskej župe je vraj najlepšie prievidzské pivo, ktoré je
ľudom pité v takom množstve, že sa musí variť každý týždeň. Väčšinu pomerne vysokých
nárokov prievidzského pivovaru na chmeľ kryli mestské chmeľnice, ktorých rozloha v roku
1753 bola 8 bratislavských meríc. Medzi rokmi 1753 a 1788 si pivovar a chmeľnice založili aj
Beréniovci v Laskári. Pivovar pracoval priamo v Laskári, chmeľnice sa nachádzali na majetku v
susedných Horných Lelovciach. Celkovo však chmeliarstvo na juhu Prievidzskej kotliny
zaznamenalo v druhej polovici 18. storočia útlm. Ročná produkcia bojnických chmeľníc klesla
na začiatku tohto obdobia na 200 bratislavských meríc a v roku 1765 zostala v Bojniciach už
iba jediná chmeľnica. Ostatné dve, rovnako ako chmeľnicu v Necpaloch, panstvo premenilo na
ornú pôdu. Podľa údajov župnej vizitácie z roku 1773 chmeľnice celkom vymizli aj z chotára
Opatoviec nad Nitrou. Dôvodom rušenia chmeľníc v oblasti bol zrejme všeobecný trend
koncentrácie pestovania chmeľu do menšieho počtu vhodných lokalít, čo znamená, že do
prosperujúcich miestnych pivovarov sa chmeľ začal vo väčšej miere dovážať. V prvej polovici
19. storočia začalo stagnovať už aj pivovarníctvo, ktoré tu definitívne skončilo so zánikom
panského pivovaru v Bojniciach v roku 1866.42 Buď zároveň s jeho koncom alebo krátko po
ňom z miestnej krajiny zmizli aj posledné chmeľnice. Nehmotnou pamiatkou na ne zostali
vedomosti o ich prítomnosti a často aj polohe v krajine, ktoré majú spolu s vedomím o nie až
tak dávnej sláve pivovarníctva potenciál využitia v budúcom rozvoji regiónu. Dôkazom je
nedávny vznik a zatiaľ úspešné etablovanie sa malých súkromných pivovarov v Prievidzi a v
Bojniciach, ktoré svoju značku založili práve na oživení tradície. V Prievidzi padla baroková
budova pivovaru z druhej polovice 17. storočia za obeť socialistickej výstavbe,43 v propagácii
návratu varenia piva do mesta však možno využiť aspoň jeho obrazovo a fotograficky

42 VINGÁRIK, ref. 24, s. 124-131.
43 MATÁKOVÁ, Barbora. Pamiatky Prievidze. In LUKAČKA, Ján (ed.). Prievidza : Monografia mesta. Banská
Bystrica : Štúdio Harmony, 2013, s. 253.
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zaznamenanú podobu. Podstatne lepšie z hľadiska ďalšieho využitia tradície v cestovnom
ruchu sú na tom Bojnice, kde sa v dobrom a takmer pôvodnom stave zachovali stará i nová
budova panského pivovaru a poloha dodnes nazývaná Chmeľnica.

Obrázok 47 Prvá budova panského pivovaru v Bojniciach (Foto: J. Vingárik)

Obrázok 48 Baroková budova mestského pivovaru v Prievidzi krátko pred sanáciou. Zdroj: Dokumentačné fondy
Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi
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Dnes už taktiež zabudnutou, jednoročnou, no tvarovo výraznou a vysokou, tradičnou
kultúrnou rastlinou, roky pestovanou na rovnakom – najúrodnejšom – mieste v chotári, a tak
neodmysliteľne dotvárajúcou krajinnú mozaiku bolo konope siate (cannabis sativa), využívané
ako technická plodina na výrobu povrazov, nití a textílií. V písomnostiach sa s pestovaním
konope na juhu Prievidzskej kotliny prvý raz stretávame v druhej polovici 16. storočia v
hospodárskych účtoch Bojnického hradu.44 Pestovanie konope sa v oblasti tešilo obľube,
pretože jeho spracovanie desaťnásobne urýchľovalo máčanie v termálnom jazere v Bojnických
kúpeľoch, kam sa ho ľuďom oplatilo voziť zo širokého okolia.45 Bojnické panstvo na tejto
činnosti bohatlo, pretože si z namočeného konope nechávalo desiaty snop, čím podľa údajov
z roku 1614 ročne získalo najmenej 150 kôp v hodnote okolo 200 zlatých.46 Neprekvapuje, že
zo sídel zahrnutých do trojuholníka zaberali konopniská najväčšiu rozlohu – až 39 meríc v
chotári Opatoviec nad Nitrou, ktorý priamo susedil s kúpeľmi a termálnym jazerom. Po nich
nasledovali Necpaly so 14, Laskár s 9 a ¼, Hradec so 7 a ¼, Veľká Lehôtka so 6 a ¼ a Malá
Lehôtka s 3 a ¼ mericami konopnísk.47 Na produkcii sa vôbec nepodieľali mešťania Prievidze a
Bojníc, všetky bojnické konopniská boli vysadené na panskej pôde. Okrem mešťanov sa
pestovaniu konope osobitne nevenovali ani poddaní Nováckeho panstva, kde asi nebolo v
záujme Majténiovcov nahrávať ďalšie zisky konkurenčnému Bojnickému panstvu. Početné
konopniská v riešenom území pretrvali ešte dlho po zrušení poddanstva. Až do druhej svetovej
vojny vozili obyvatelia dedín na vozoch konope do Teplého potoka vytekajúceho z kúpeľného
termálneho jazera. Okrem toho sa konope máčalo aj v bežných studených močidlách
vytvorených zachyteným studenej vody vedľa rieky alebo potoka v blízkosti jednotlivých sídel.
V Necpaloch na polohu takéhoto močidla dodnes ukazuje chotárny názov Močidlá označujúci
lokalitu pri potoku povyše horného konca dediny.48 Možnosti pripomenutia si po stáročia

44 HORVÁTH, Pavel. Príspevok k dejinám bojnického hradu a panstva v druhej polovici 16. storočia. In KOVÁČ,
Ján (ed.). Horná Nitra 5. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1970, s. 14.
45 BEL, Matthias. Notitia Hungariae novae historico geographica [online]. Wien: Paul Straub, 1742, s. 301 [cit.
2015-11-05]. Dostupné na internete: http://archive.org/details/bub_gb_NvfSEAMoeJYC
46 RATKOŠ, Peter (ed.). Urbár hradného panstva Bojnice 1614. In MARSINA, Richard – KUŠÍK, Michal (ed.).
Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku. II, (XVII. storočie). Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1959, s. 41.
47 MV SR, ŠAN, f. NŽ I., Contributionalia, Conscriptio comitatus Nitriensis 1753, PB, fol. 242-577.
48 VINGÁRIK, ref. 24, s. 142.
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fungujúceho vysoko organizovaného pestovania a spracovania technického konope v oblasti
v rámci rozvoja turizmu predstavuje stále živé prírodné travertínové jazero napájané
termálnou vodou z prameňa Jazero, ktoré sa nedávno stalo súčasťou nového hojne
navštevovaného rekreačného priestoru Bojnických kúpeľov. Zároveň sa v riešenej oblasti
nachádza dosť vhodných plôch poskytujúcich možnosť obnovy pestovania technického
konope, o ktoré v poslednej dobe znovu rastie záujem.

Obrázok 49 Termálne jazero v bojnických kúpeľoch – v minulosti vyhľadávané močidlo konopí. Foto: J. Vingárik)

Zo záhradných plodín pestovaných nielen v pridomových záhradách, ale aj v extraviláne
bola typickým a od poľných kultúr očividne odlišným prvkom miestnej poľnohospodárskej
krajiny ešte kapusta. V Opatovciach nad Nitrou je tento spôsob jej pestovania prvýkrát
potvrdený v urbári z roku 1626. Na území Bojnického panstva sa kapusta najneskôr od začiatku
18. storočia rovnocenne pestovala na panskej aj poddanskej pôde. Jej pravidelné vysádzanie
možno predpokladať na panskej pôde v Bojniciach – nad zámkom a pod Prepoštskou jaskyňou,
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Dubnici a Necpaloch. Na poddanskej pôde sú samostatné kapustniská viacerými zdrojmi
potvrdené v Koši a zmieňované tiež v Prievidzi.49
Charakteristickou súčasťou historickej krajiny, bezprostredne predchádzajúcej dnešnej
industriálnej krajine riešenej oblasti, boli až do polovice 20. storočia ovocné sady. Počiatky
pestovania kultivovaných odrôd ovocných drevín v regióne hornej Nitry siahajú najneskôr do
13. storočia a spájajú sa s mestami a šľachtickými sídlami. Cieľavedomý rozvoj ovocinárstva,
využívajúci ideálne prírodné podmienky a predstavujúci dôležitý zdroj príjmov všetkých vrstiev
spoločnosti, vďaka ktorému sa región čoskoro zaradil k popredným producentom ovocia v
Uhorsku, písomné pramene kladú na začiatok 17. storočia. V tom čase sa na slnečných
úbočiach chotárov začínajú objavovať celistvé ovocné sady, ktoré spočiatku doplnili a
postupne úplne nahradili vinohrady a šafranice. Ovocné dreviny ľudia okrem ucelených sadov
v extraviláne s obľubou vysádzali tiež na medziach a v intraviláne v pridomových záhradách.
Najstaršie písomné zmienky o ovocinárstve sa viažu k pôde prislúchajúcej Bojnickému hradu a
zaznamenávajú aj pestovanie teplomilných marhúľ, ktoré sa už neskôr v období postupujúcej
malej doby ľadovej v regióne nespomínajú. Zemepanským zdrojom ovocia mohli byť už vtedy
sady v lokalite Bažantnica nad hradom, ktorých polohu a značnú rozlohu onedlho – v rokoch
1641 a 1642 zakreslil J. Ledentu na vedute Bojníc. V priebehu storočia sa ovocné sady stali
dominantným krajinným prvkom aj v chotári mesta Prievidza. Neskôr o tom svedčia aj Notície
Mateja Bela uvádzajúc, že mešťania kedysi „dorábali víno a šafran, ktoré však úplne nahradilo
pestovanie obilnín a ovocia“. Podľa daňového súpisu z roku 1753 sa rozsiahle ovocné sady
rozprestierali v extraviláne na okraji mesta a zaberali až 200 meríc plochy. Na území dnešných
mestských štvrtí Prievidze dokument eviduje v Hradci 20, vo Veľkej Lehôtke 10 a v Malej
Lehôtke 5 meríc ovocných sadov. Výrazných 13 meríc sadov sa v tom čase nachádzalo aj v
Opatovciach nad Nitrou a 12 v Novákoch. Rozsiahle ovocné sady boli aj v Laskári. O vtedajšej
produkcii ovocia na majerskej pôde podrobne informuje urbár Bojnického panstva z roku
1752. Priamo v Bojniciach sa okrem spomínanej Bažantnice nachádzali dve zemepanské
ovocné a zeleninové záhrady aj v mestečku pri panských domoch a dve v kúpeľoch, dve v

49 V daňovom súpise z roku 1753 sa uvádza povinné pestovanie kapusty obyvateľmi Koša. Kapustniská priamo
spomínajú aj zástupcovia dediny v dotazníku realizovanom v rámci urbárskej regulácie Márie Terézie v roku
1769. Kapustné sady medzi Prievidzou a Košom v 70. rokoch 19. storočia upútali pozornosť spisovateľa G. K.
Zechentera-Laskomerského. VINGÁRIK, ref. 24, s. 145-146.
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Necpaloch a v neuvedenom počte aj v Dubnici pri majeri. Počet ovocných sadov v priebehu
18. storočia stúpal, pretože nevznikali len na miestach bývalých viníc a šafraníc, ale aj
niekdajších rybníkov a polí. Tradičné ovocinárstvo sa v oblasti ďalej rozvíjalo až do polovice 20.
storočia.50 Všetky druhy šľachtených ovocných drevín početnosťou niekoľkonásobne
prevyšovali

slivky,

nasledované

hruškami,

jabloňami,

čerešňami

a

orechmi.51

Architektonickým sprievodným javom a dôkazom nadregionálneho významu miestneho
ovocinárstva boli sušiarne ovocia stojace ako samostatné stavby pri každom väčšom sade.
Ľudové sušiarne – murované alebo postavené z dreva a vymazané hlinou – sa z krajiny za pol
storočie celkom vytratili spolu s väčšinou sadov. Pozostatky starých sadov však možno nájsť v
krajine dodnes. Vzácnou historickou krajinnou štruktúrou tohto druhu na pokraji zániku je
lokalita Bažantnica v Bojniciach, na ktorej sa ešte v 50. rokoch rozkladali zámocké záhrady s
rozsiahlymi sadmi a ich skromné pozostatky jestvujú dodnes. Len niekoľko metrov od zámku,
ako roky desaťročia najnavštevovanejšej slovenskej pamiatky, tam v hustom poraste náletov
chátra zabudnutá murovaná neskorobarokovo-klasicistická budova panskej sušiarne ovocia z
prelomu 18. a 19. storočia – jediná technická kultúrna pamiatka tohto druhu na Slovensku a
najvýznamnejší architektonický prejav stáročného zamerania oblasti na ovocinárstvo.

50 VINGÁRIK, ref. 24, s. 133-137.
51 V roku 1897 rástlo v chotári Prievidze spolu 10 994 ovocných stromov, z ktorých bolo 6 968 sliviek, 1 606
hrušiek, 1 459 jabloní, 304 čerešní a 407 orechov. V Bojniciach bolo v rovnakom období napočítaných 3764
ovocných stromov, z toho 2 695 sliviek, 490 hrušiek, 38 jabloní, 62 čerešní a 130 orechov. VINGÁRIK, ref. 24, s.
138-139. V Novákoch po tuhej zime v roku 1929 vymrzla polovica ovocných stromov – 1391 sliviek, 314 jabloní,
187 hrušiek, 109 čerešní, 59 orechov a 43 višní. KOVÁČ, ref. 6, s. 166. Pred touto udalosťou teda v chotári
Novák rástlo spolu okolo 4 200 šľachtených ovocných stromov. (Poznámka autora.)
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Obrázok 50 Posledné relikty rozsiahlych panských ovocných sadov a detail ruiny panskej sušiarne ovocia v bývalej zámockej
záhrade v Bojniciach. Foto: J. Vingárik)

Poľnohospodárska krajina s typickými sadmi na stráňach, radmi ovocných stromov na
medziach, ale aj stromoradiami a alejami pri cestách je dodnes zapísaná v pamäti staršej
generácie miestneho obyvateľstva a kontrastuje so skutočnosť, že v očiach väčšiny súčasných
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obyvateľov a návštevníkov po nej niet stopy. Cenným autentickým zachytením harmonicky
pôsobiacej historickej krajiny ako výsledku stáročného kontinuálneho vývinu je jej umelecký
opis z pera G. K. Zechentera-Laskomerského zo 70. rokov 19. storočia. Autor diela je prvý
realistický spisovateľ v dobe romantizmu. Dokazuje to aj v cestopise Z Turčianskych Teplíc do
Trenčianska, kde síce s láskavým humorom, no otvorene kriticky hodnotí všetko, čo na neho
po ceste neurobilo dobrý dojem. O to vernejšie vyznieva jeho pozitívne videnie juhu
Prievidzskej kotliny, pozorovaného po ceste z Handlovskej kotliny cez Prievidzu, Koš a Laskár
po Horné Lelovce: „Od Ráztočného […] začína sa pohodlná a hladká cesta. S podivením sme
videli tu a dolu až niže Prievidze hojnosť čerešieň a inej ovociny, keď práve na iných stranách
úplne chýbala. […] Od Čauše plytkým vŕškom vinie sa cesta cez parku podobný lesík, a keď sme
ten prekonali, ležalo pred nami Prievidzské úrodné a idylické údolie. Už tu nás vítali pekné kliety
(chalupy), letohrádky, všade po medziach ovocným stromovím ovenčené role. Príroda je
usmievavá, ale k tomu prispela i ľudská ruka: a tak stojí všetko v harmónii, milo zabávajúc
myseľ človeka. Popri ubehujúcich menlivých, vždy pekných krajobrazoch minul sa chytro čas a
my vtiahli sme podvečer do prievidzského hostinca. […] Ráno, vypočinutí na tele a duši, s čistým
zrakom v oku a takým na nebi, lúčili sme sa s pohostinnými priateľmi a prívetivou Prievidzou.
[…] Od Prievidze dolu je utešené údolie, široko-rovné, pozdĺž vysokými, uhladenými a
zarastenými horami ohraničené. Zeme rovinou sú znamenite pestované a honosia sa bujnou
úrodou. Hneď tu, hneď tam zastaví sa ti zrak na dákom peknom panskom stavisku, raz ako
sneh sa skvejúcom, raz v zelenom úkryte ležiacom. Keď obrátiš zrak na sever, zhliadneš asi na
polhodinu cesty od Prievidze na malebnom kopci konča stromoradia úplne zachovaný hrad
Bojnice s mestečkom tohože mena. […] Kým som ja rozmanité útvary hôr, romanticky
rozostavené hrady, hrádky, byliny a horniny obzeral, moja družica obdivovala utešené,
nepriehľadné, zbožím oplývajúce nivy, kapustné sady a tučné stáda po pastvinách. […] Práca
je všade pekná, ale i požehnaná, čomu pravda priaznivá poloha a úrodná zem sú na veľkej
pomoci. Prvá obec za Prievidzou je Koš. […] Za Košom nasleduje osada Nováky. Tu sme opustili
širokú, hladkú, na juhozápad proti Nitre vedúcu hradskú i obrátili sme sa kolmou čiarou na
sever.“52

52 ZECHENTER-LASKOMERSKÝ, Gustáv K. Výlety po Slovensku. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej
literatúry, 1962, s. 53-58.
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Laskomerského bravúrny opis zachytáva oblasť na vrchole hospodárskej prosperity.
Koncom 19. storočia došlo vplyvom konkurencie priemyselných výrobkov k úpadku mestských
sídel Prievidze a Bojníc ako remeselníckych centier,53 čo sa prejavilo aj spustnutím ich
chotárov.54 Výrazná stagnácia postihla tiež poľnohospodársku výrobu.55 Práve kvôli tomu sa
kultúrna krajina v extraviláne sídel od čias autorovej cesty zmenila len minimálne. Z hľadiska
využitia pôdy v chotároch obcí je preto citovaný opis krajiny v podstatných rysoch platný až do
začiatku industriálnej premeny pred druhou svetovou vojnou a s výnimkou dnešného územia
Novák až do začiatku 50. rokov 20. storočia.

Industriálna krajina ako súčasť historickej krajiny
Zahraniční autori operujúci pojmom historická krajina považujú krajinu za historickú
ako celok, ktorého súčasťou sa stáva aj súčasná krajina.56 Pri pohľade na oblasť trojuholníka
miest Prievidza – Bojnice – Nováky sa prikláňame práve k takémuto vnímaniu historickej
krajiny. Akokoľvek by sa nám páčil obraz krajiny opísaný Laskomerským, v snahe priznania
stáročnej kontinuity vývoja nie je možné zahodiť posledných osemdesiat rokov jej
priemyselnej existencie, ktorá mala svoje dôvody i pozitívne stránky a stala sa taktiež
neoddeliteľnou súčasťou jej histórie. Aktuálne je preto potrebné podnikať kroky s cieľom
funkčného a estetického súladu medzi historickou predindustriálnou a súčasnou priemyselnou
krajinou. Svetlé príklady z okolitých krajín, ale aj z iných regiónov Slovenska57 nás presviedčajú

53 VIRŠINSKÁ, Miriam. Prievidza v rokoch 1848-1918. In LUKAČKA, Ján (ed.). Prievidza : Monografia mesta.
Banská Bystrica : Štúdio Harmony, 2013, s. 150.
54 Vzdelanec Štefan Janšák po ich návšteve v roku 1907 napísal: "Polomŕtve mestečko (Prievidza)
neposkytovalo pašu ani pre zrak, ani pre sluch. [...] Dvaja zemepáni udávali tón, čiste podľa zásad feudalizmu
[...] Gróf Pálffy v zámku na hornom konci Bojníc a gróf Rudnay vo svojej prepoštskej kúrii na dolnom konci. Vplyv
prejavujúci sa mŕtvou letargiou, ktorá ležala na celom kraji, bol i mne, neskúsenému a nerozhľadenému
mládencovi nápadný." SABOVÁ, Anna. Štefan Janšák. In Prievidzský občasník, 2013, roč. 10, č. 1, s. 20.
55 VIRŠINSKÁ, ref. 43, s. 150.
56 HEINRICHOVÁ, ref. 1, s. 23.
57 Napríklad v Rakúsku obnova a sfunkčnenie hospodárskych súčastí areálu zámku Schloss Hof len niekoľko
minút chôdze od hranice so Slovenskom za účelom komplexnej prezentácie života šľachty a panovníckeho
dvora na panstve alebo neďaleko odtiaľ rovnakým spôsobom atraktívne sprístupnená rímska pevnosť
Carnuntum. Aktuálnym príkladom zo Slovenska, v bezprostrednom susedstve hornej Nitry, je obnova farského
ovocného sadu s vysadením starých odrôd, ktoré v ňom rástli na v posledných rokoch nevyužitej pôde v centre
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o tom, že určite nejde o utopistickú, ale veľmi reálnu predstavu. Stačí si len uvedomiť, že to čo
obdivujeme inde je pri správnom manažmente krajiny dosiahnuteľné aj u nás. Aby sa tak stalo,
vyžiada si to dlhodobú ideovú spoluprácu samospráv s odbornou verejnosťou na obecnej,
regionálnej i nadregionálnej úrovni – s pamiatkovými úradmi, štátnou ochranou prírody,
vysokoškolskými katedrami so zameraním na regionálny rozvoj a manažment cestovného
ruchu a v neposlednom rade s pamäťovými inštitúciami. Z pamäťových inštitúcií sú to
predovšetkým regionálne múzeá, ktoré systematicky uchovávajúc a odborne spracúvajúc
pamiatky na vývoj prírody a spoločnosti v regióne, disponujú odborníkmi a vedomosťami
využiteľnými pri výbere a príprave krokov samospráv smerujúcich k trvalo udržateľnému
rozvoju.58 V moci samospráv i štátu je potom v zmysle odporúčaní uvedených ustanovizní a
nezávislých odborníkov podporiť také projekty a podnikateľské zámery, ktoré vo vzájomnej
nadväznosti pomôžu v krajine postupne harmonicky integrovať prvky jednotlivých časových
horizontov jej historického vývoja. Iba efektívna spolupráca tohto druhu umožní udržať,
prinavrátiť či objaviť genia loci krajiny a zvýšiť tak jej spoločenskú hodnotu pre obyvateľstvo
a návštevníkov.
Otázka miery a spôsobu začlenenia prvkov súčasnej industriálnej krajiny riešeného
trojuholníka miest Prievidza – Bojnice – Nováky je vzhľadom na definitívne končiaci ťažobnoenergetický priemysel v regióne, ktorý osem desaťročí určoval jeho rozvoj nanajvýš aktuálna
a je na ňu potrebné otvoriť širokú diskusiu odbornej i laickej verejnosti. Hodnota niektorých
prvkov miestnej banskej krajiny a potreby ich ochrany je odbornej verejnosti už dnes dobre
známa. Jedinečným príkladom pozitívne využiteľného výsledku pôvodne negatívnej udalosti v
krajine trojuholníka je unikátny komplex Košských mokradí na území obce Koš a Novák-Laskára
vzniknutý poklesom pôdy na poddolovanom území a jej vyplnením spodnou a dažďovou
vodou. Vodné plochy, vzniknuté samovývojom a spontánnou obnovou vegetácie procesmi
ekologickej sukcesie na mieste niekdajších družstevných rolí a záhrad súkromných vlastníkov,

Žiaru nad Hronom s deklarovaným cieľom budúcej výstavby budovy sušiarne ovocia inšpirovanej zaniknutými
tradičnými stavbami tohto druhu. ZIGOVÁ, Ivana. Žiar bude mať jedinečný mestský sad s historickými odrodami
[online]. MY Žiar, 27. október 2017. Dostupné na internete: <https://myziar.sme.sk/c/20682841/ziar-budemat-jedinecny-mestsky-sad-s historickymi-odrodami.html>
58 O tejto na Slovensku doposiaľ nedocenenej spoločenskej úlohe, predovšetkým regionálnych, múzeí sa
aktuálne v lete roku 2017 otvorila aj diskusia na stránkach časopisu Múzeum. JAMRICHOVÁ, Andrea. Múzeá a
kultúrna krajina. In Múzeum, 2017, roč. 63, č. 2, s. 29-32.

130

sa stali cennými biotopmi, prírodovedcami hodnotenými ako regionálne centrá biodiverzity.59
Význam náležitého zakomponovania Košských mokradí do budúcej podoby miestnej krajiny
pri jej revitalizácii tkvie aj v ich hodnote ako pamiatky na prelomovú banícku etapu jej vývoja.
Dynamickosť tohto ekosystému60 si vyžaduje pružné a veľkorysé legislatívne riešenia.
Kompetentní ich zatiaľ nenašli v dôsledku čoho dochádza k rýchlej devastácií a degradácií tejto
cennej lokality.

Obrázok 51 Jedna z Košských mokradí. Foto: E. Schniererová.

Vynikajúcim príkladom jedinečnej pamiatky na z hľadiska premien krajiny prelomové
obdobie 50. rokov 20. storočia je sídlisko Píly v Prievidzi. Najstaršie prievidzské sídlisko

59 DAVID, ref. 18, s. 81.
60 Pokračujúcim poklesom pôdy sa niektoré z existujúcich mokradí prehlbujú a aj plošne zväčšujú alebo
vznikajú nové mokrade. Naopak niektoré z plytších vodných plôch postupne zarastajú vegetáciou a časom
úplne zaniknú. Z tohto dôvodu jednotlivé mokrade nie je možné presne územne dlhodobo ohraničiť, čo pri
súčasnej platnej legislatíve Slovenskej republiky predstavuje problém pri ich právnej ochrane. (Poznámka
autora.)
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odštartovalo epochu dynamickej prestavby remeselného malomesta na mesto, ktoré sa za
niekoľko desaťročí stalo vlajkovou loďou budovateľskej éry socializmu na Slovensku. V dobe
svojho vzniku vytvorilo protipól starému mestu – buržoáznej a neskôr ľudáckej starej Prievidzi,
na ktorej území vyrástlo. Hoci k nej od počiatku územne i správne prináležalo, tvorilo funkčne
takmer samostatnú jednotku s mnohými budovami občianskej vybavenosti, medzi ktorými
úmyselne absentoval jedine kostol. Dnes sídlisko Píly v Prievidzi predstavuje jeden z prvých
architektonicky ucelených obytných komplexov na Slovensku postavených v štýle
socialistického realizmu s početnou zachovanou tematicky pestrou sgrafitovou, reliéfnou i
sochárskou výzdobou, veľkej historickej a mnohokrát i umeleckej hodnoty. Vo viacerých
námetoch sa okrem slovensky typických idylických folklórnych motívov, odráža pôvodné
určenie sídliska ako ubytovania pre zamestnancov miestneho baníckeho a chemického
priemyslu.61

61 KRIVOŠÍK, ref. 13.
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Obrázok 52 Detail jedného zo sgrafít na sídlisku Píly v Prievidzi. Zdroj: Prievidzské sgrafitá 2017. Kalendár. Prievidza : Mesto
Prievidza, 2016.

Plánovaný blízky koniec dnes už ekonomicky nerentabilnej ťažby uhlia v oblasti by mal
zároveň znamenať ukončenie prevádzky majoritného odberateľa tunajšieho uhlia – technicky
133

zastaranej tepelnej elektrárne Nováky v Zemianskych Kostoľanoch. Už teraz treba začať
zodpovedne zvažovať, ktoré z objektov týchto priemyselných podnikov by bolo vhodné
zachovať a ktoré prispôsobiť novému hospodárskemu zameraniu regiónu. Popri zabezpečení
zamestnanosti by prioritou jeho následného rozvoja mala byť kompenzácia desaťročí silného
negatívneho vplyvu ťažkého priemyslu na ovzdušie, vodstvo, pôdy, reliéf a ich
prostredníctvom na zdravie a život početného obyvateľstva regiónu. V tejto súvislosti sa popri
žiaducom rozvoji ľahkého priemyslu javí byť logickým využitie prírodných podmienok a tradície
pre obnovu ovocinárskej, prípadne i včelárskej výroby a prinajmenšom pre obohatenie
primárnej ponuky cestovného ruchu tiež primerané sprítomnenie ostatných – kedysi
významných – trvalých a záhradných kultúr v krajine.62

62 Niekoľko málo jednotlivcov už s návrhmi tohto druhu predstúpilo pred samosprávy niektorých obcí riešenej
oblasti, ich pokrokové návrhy podporujúce obnovu spoločenských hodnôt krajiny však zatiaľ nemajú širšiu
podporu a zostávajú bez odozvy. (Poznámka autora.)
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