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Udržateľnosť špecifi ckých prvkov v krajine 
Prípadová štúdia: Rozptýlené osídlenie v katastrálnom území mesta Čadca

Ingrid Belčáková, Zuzana Pšenáková Na Slovensku si asi ťažko možno predstaviť Tokajskú 
oblasť bez vinohradov, okolie Myjavy bez kopaníc či 
Považie bez hradov a mohli by sme pokračovať ďalej 
v závislosti od významnosti a jedinečnosti krajinných 
prvkov na lokálnej, regionálnej, národnej alebo celo-
svetovej úrovni. Sú to všetko špecifi cké prvky, ktoré 
robia danú krajinu jedinečnou, originálnou, vytvára-
jú jej identitu a v neposlednom rade majú vplyv aj na 
kvalitu krajiny.

Problematika špecifi ckých prvkov v  území nie je 
do veľkej miery publikačne spracovaná, no úzko sú-
visí so súčasnými trendmi v oblasti ochrany, tvorby 
a manažmentu krajiny. V Európskom dohovore o kra-
jine (EDoK), v  súčasnosti jeden z  najdôležitejších 
medzinárodných dokumentov a  dohovorov týkajúci 
sa krajiny, sa už v  prvej kapitole zdôrazňuje potre-
ba ochrany a  manažmentu krajiny zo zreteľom na 
tzv. charakteristické črty krajiny: „Ochrana krajiny 
znamená činnosti smerujúce k  zachovaniu a  udrža-
niu významných alebo charakteristických čŕt krajiny 

vyplývajúcich z jej historického dedičstva a prírodné-
ho usporiadania a/alebo z ľudskej aktivity.“1

Napriek tomu, že sa princípy EDoK majú imple-
mentovať do legislatív jednotlivých členských štátov 
a tak nepriamo aj do procesu územného a krajinného 
plánovania, je súčasné uplatnenie týchto princípov 
v praxi ešte sčasti nejednoznačné. Projektanti v ob-
lasti tvorby krajiny sa často stretávajú s problémom 
vhodného zakomponovania špecifi ckých prvkov, 
s ohľadom na udržateľný rozvoj , zachovanie identity 
a názory verejnosti. 

Cieľom tohto príspevku je načrtnúť možnosti prak-
tického zhodnotenia špecifi ckých prvkov v  krajine 
pre potreby následnej ochrany, tvorby a manažmen-
tu krajiny v  územnoplánovacej praxi, čiže činností 
súvisiace s  udržateľnosťou daných prvkov v  území 
a uplatniť ich na modelovom príklade – rozptýlenom 
type osídlenia v k. ú. mesta Čadca.
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1. Špecifi cké prvky v krajine 

1.1. Základné vymedzenie termínu „špecifi cké 
prvky“ a formy ich prejavu v krajine
Špecifi cké prvky sa v kontexte tohto príspevku defi -
nujú ako hmotný prejav jedinečných charakteristic-
kých čŕt krajiny, ktoré sú súčasťou súčasnej aj  his-
torickej krajinnej štruktúry a majú výrazný vplyv na 
identitu územia. Tento vplyv možno chápať z viace-
rých hľadísk: z vizuálno-estetického, krajinno-ekolo-
gického aj spoločensko-historického. 

Špecifi cké prvky krajiny nemajú jednoznačné za-
kotvenie v  súčasnej legislatíve či platných meto-
dických postupoch, no ich prítomnosť na určitých 
územiach vyžaduje osobitý postup pri plánovacích 
činnostiach. 

V odbornej literatúre2 sa možno stretnúť s podob-
ným termínom „územia so špecifi ckým režimom“, kde 
Turancová (2009) konštatuje, že chýbajú defi nície 
určujúce, ktoré územie možno považovať za územie 

so špeciálnym režimom a ktoré nie. Takisto by bolo 
vhodné vypracovať typologickú klasifi káciu týchto 
území. 

Pri identifi kácii území so špecifi ckým režimom tre-
ba rozlišovať pojmy „typikum“ a špecifi kum“.3 Tieto 
dva termíny sa spomínajú pri popise kultúrnej kraji-
ny. Typikum – typický znamená, že skúmaný objekt 
má opakované znaky zhodné s iným objektom. Špeci-
fi kum – špecifi cký (osobitý, svojrázny, príznačný) zna-
mená, že skúmaný objekt má neopakovateľný súbor 
znakov, čím vytvára originálnu kombináciu. Špecifi ká 
a  typiká vytvárajú atraktivitu územia. Súhrn význa-
mových vlastností územia vytvára jeho „imidž“. Ten 
je daný špecifi ckosťou krajiny, ale aj vzťahmi medzi 
ľuďmi a krajinou.4 Z hľadiska stručnej kategorizácie 
a konkrétneho prejavu špecifi ckých prvkov v krajine 
možno na základe Vodrážku5 rozdeliť špecifi cké prvky 
do dvoch základných kategórií:
1. Špecifi cké prvky vzniknuté prírodnými procesmi 

v krajine

Pľac U Králi so zachovanou štruktúrou osídlenia 
a agroštruktúrami – líniovými terasami na svahoch 
s nelesnou drevinovou vegetáciou (Pšenáková, 2013
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2. Špecifi cké prvky vzniknuté antropickými proces-
mi v krajine

Špecifi cké prvky vzniknuté prírodnými procesmi 
v  krajine možno chápať v  nadväznosti na prvotnú 
krajinnú štruktúru (PKŠ) a druhotnú krajinnú štruk-
túru (DKŠ). „Špecifi kum“ sa viaže na abiotické zložky 
krajiny (geologické podložie, pôdy, pôdotvorný sub-
strát, reliéf, klíma, voda), na ktoré nadväzujú biotic-
ké zložky (biota, vegetácia a živočíšstvo). Tieto zložky 
tvoria prírodnú krajinu (pôvodná krajina bez zásahu 
človeka). Špecifi ckými prvkami v  prírodnej krajine 
môžu byť:

 – Prvky vytvorené abiotickými zložkami (jaskyne, 
ponory, gejzíry, bralá, špecifi cké skalné útvary)

 – Prvky vytvorené kombináciou abiotických a biotic-
kých zložiek (prameniská, plesá, rašeliniská, mo-
čiare, kamenné moria) 

Špecifi cké prvky vzniknuté antropickými činnos-
ťami v krajine predstavujú výsledky činností človeka 
v krajine, ktoré sa môže prejaviť v PKŠ aj v DKŠ. Me-
dzi konkrétne formy špecifi ckých prvkov vzniknutých 
súčasným aj historickým využívaním krajiny možno 
zaradiť aj prvky:

 – poľnohospodárskej a lesohospodárskej činnosti 
(úzkopásové polia, terénne terasy, nelesná drevi-
nová vegetácia)

 – priemyselnej a ťažobnej činnosti (systémy privá-
dzacích a odvádzajúcich jarkov v banskej krajine)

 – mestských a vidieckych štruktúr (rozptýlené typy 
osídlenia)

 – komponovaných území v krajine (komponovaná 
baroková krajina Kopčany-Holíč)

1.2. Spoločensko-historický aspekt 
špecifi ckých prvkov – historické 
krajinné štruktúry (HKŠ)
Historické krajinné štruktúry (HKŠ) tvoria neod-
mysliteľnú súčasť kultúrnej krajiny, predstavujú de-
dičstvo predchádzajúcich generácií, pozostatky ich 
práce a  tradícií, pamäť krajiny, ktorá nám pomáha 
pochopiť jej súčasný stav. Historické krajinné štruk-
túry je všeobecný termín, ktorý používame na ozna-
čenie historických stavebných objektov, reliéfnych 
útvarov, spôsobu usporiadania pozemkov, sídelných 
štruktúr a  podobne6 a  reprezentujú staršie časové 
horizonty súčasnej krajinnej štruktúry (SKŠ). Niekde 
sa prejavujú ako nápadné dominanty a profi lujú celý 
krajinný ráz, niekde sa vyskytujú skryto a často sú ne-
nápadnými objektmi súčasnej krajinnej štruktúry.7 
Práve tie výrazné prvky možno zaradiť k špecifi ckým 
prvkom krajiny a sú predmetom aj tohto príspevku. 

Chápanie špecifi ckých prvkov ako súčasť HKŠ 
je vhodné z  dôvodu ich v  súčasnosti rozsiahleho 

výskumu a inšpirovania sa v metodických postupoch, 
ktoré boli vypracované na základe týchto výskumov 
v oblasti krajinnej architektúry, ekológie a geografi e.

Pri ponímaní špecifi ckých prvkov v kontexte HKŠ si 
treba uvedomiť niektoré fenomény: 
 – Limitovaná využiteľnosť – z hľadiska súčas-
ných hospodárskych zámerov prevláda stagnujúca 
až upadajúca socioekonomická aktivita, čo súvi-
sí s redukciou až zánikom tradičných spôsobov 
obživy.

 – Podmienená udržateľnosť – vznik, pohyb a na-
pokon aj zánik HKŠ v krajine, je v zásade pod-
mienená z dvoch strán. Závisí rovnako od spo-
ločensko-ekonomických, ako aj od prírodných 
zákonitostí.8

 – Pamiatka s vysokou prírodnou a kultúrno-
historickou hodnotou – tak je dnes v celosveto-
vom kontexte chápaná krajina.9 HKŠ sú súčasťou 
miestneho, regionálneho či dokonca národného 
dedičstva. 

 – Zachovanie priestorového kontextu – zvláš-
tnym problémom ochrany HKŠ v krajine je ochra-
na nielen objektu či pozemku10, ale veľmi často aj 
vzťahu k ostatným objektom či priestorom.

Ochrana a manažment HKŠ sú pomerne náročné, a to 
predovšetkým preto, že stratili pôvodné funkčné vy-
užitie. Pokiaľ u nich nemožno realizovať konvergen-
ciu na inú funkciu, je ich konzervácia a obnova veľmi 
náročná (napr. na ľudské alebo fi nančné zdroje). Vy-
užitie HKŠ na nové formy využívania (napr. v rozvoji 
rekreácie a cestovného ruchu, kúpeľníctva alebo ob-
chodu) je v súčasnosti celosvetovým trendom.11 

Na Slovensku v  súčasnosti neexistujú špecifi cké 
možnosti ochrany HKŠ. Možno však navrhnúť ma-
nažmentové opatrenia týkajúce sa vybraných typov 
HKŠ v rámci iných postupov, ktoré sú v našich pod-
mienkach bežné a zaužívané, ako napríklad: Program 
obnovy dediny, Krajino-ekologický plán, Projekty po-
zemkových úprav a dokumentácie M-ÚSES a iné.

1.3. Vizuálno-estetický aspekt 
špecifi ckých prvkov – hodnotenie 
charakteristického vzhľadu krajiny
Z hľadiska vizuálneho prejavu krajiny človek nevní-
ma jednotlivé prvky krajiny samostatne, ale ako ce-
lok. Hoci špecifi cké prvky majú na vizuálne vnemy 
pozorovateľa výrazný vplyv, takisto ich treba hodno-
tiť v kontexte okolitého prostredia. Najkomplexnej-
šie sa vizuálnymi prejavmi krajiny zaoberá Metodika 
identifi kácie a hodnotenia charakteristického vzhľa-
du krajiny.12

Metodika je vhodná pre jednotlivé prípady kon-
krétne vymedzených krajín, posudzovanie objektov 
a areálov na lokálnej úrovni až po úroveň regiónov.
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Metodika vychádza z  identifi kácie charakteristic-
kých vlastností krajinného priestoru ako systému 
(štruktúry, funkcie, procesov, významov). Metodický 
postup umožňuje vyhľadávať terminologicky presné 
vyjadrenia vlastností krajiny. Vyhýba sa individuál-
ne neprenosnému hodnoteniu. Neopiera sa primárne 
o subjektivizujúce percepčné, psychologické a esteti-
zujúce princípy, ale predovšetkým o objektívne mož-
nosti vizuálnej semiotiky.13

Z praktického hľadiska sa metodický postup uplat-
ní v  koncepčných dokumentáciách, ktoré obsahujú 
problematiku krajiny, územnom plánovaní (UPD), 
krajinnom plánovaní, projektoch pozemkových úprav 
(PPÚ), posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
(EIA)...14 Jednou z nevýhod tejto metodiky je v súčas-
nosti pomerne malý počet odborníkov, ktorí ju do-
kážu vhodne použiť, lebo je terminologicky aj meto-
dicky značne úzko profi lovaná. Môžeme však vyjadriť 
predpoklad, že v súčasnej praxi je ešte pomerne nová 
a časom sa etabluje a rozšíri.

1.4. Krajinno-ekologický aspekt 
špecifi ckých prvkov
Špecifi cké prvky antropogéneho pôvodu vznikli čas-
to v dávnejšej minulosti, keď bola rozdielna ekono-
micko-spoločenská situácia, značná časť Slovenska 
bola vidiecka krajina primárne s poľnohospodárskou 
funkciou a vývoj druhotnej krajinnej štruktúry (DKŠ) 
prebiehal pomerne kontinuálne. Krajinné prvky boli 
vytvárané s ohľadom na lokálne krajinno-ekologické 
podmienky, čo vytváralo špecifi ckosť jednotlivých re-
giónov Slovenska. Výraznejšie zmeny nastávajú spo-
lu s dramatickou zmenou DKŠ v druhej polovici 20. 
storočia, keď dochádza k  centrálnemu plánovaniu, 
sceľovaniu pozemkov a  unifi kácii krajinných prvkov 
a následne nepriamo aj k výrazným negatívnym do-
sahom na krajinu. 

Na základe týchto problémov sa zintenzívňoval 
aj výskum pôvodných (v  súčasnosti už historických 
a  špecifi ckých) štruktúr a  jeho krajinno-ekologic-
kých prínosov. Na značnej časti územia so špeci-
fi ckými prvkami kultúrnej krajiny sa upúšťa od pô-
vodného hospodárenia na jedinečných zachovaných 
agroštruktúrach, ako napríklad úzkych terasových 
políčkach a od pravidelného kosenia alebo spásania 
terasovaných a aj horských lúk a pasienkov. V dôsled-
ku toho dochádza k  premene ornej pôdy na úhory, 
k  zarastaniu plôch lúk a  pasienkov drevinovou ve-
getáciou a  k  zmenám druhového zloženia pôvod-
ných biotopov. Najmä pôvodné, druhovo pestré luky 
sa postupne menia na jednotvárnejšie lúčne úhory, 
v  ktorých postupne dominuje len niekoľko druhov 
rastlín, zvyšuje sa podiel drevín a  stráca sa ich pô-
vodná druhová pestrosť. Postupne sa strácajú aj nie-
ktoré typy spoločenstiev horských lúk, mezofi lných 
pasienkov a spásaných lúk a vlhkých až podmáčaných 

lúk, ktorých existencia je práve podmienená ich hos-
podárskym využívaním.15

2. Rozptýlený typ osídlenia 
ako špecifi cký prvok krajiny
Historické vidiecke sídelné štruktúry, ktoré sa zacho-
vali do dnešných dní, sú obrazom zložitého histo-
rického vývoja slovenskej sídelnej krajiny, obrazom 
zápasu človeka s  prírodou aj kultúrnych a  sociál-
nych premien spoločnosti. Vytvárajú špecifi cké prvky 
a formy osídlenia, ktoré sa podieľajú na charakteris-
tickom vzhľade mnohých regiónov Slovenska, čoho 
dôkazom sú aj lokálne originálne pomenovania ako 
lazy, štále, rale, pľace, klčoviská, kopánky, nivky, vr-
chy, kopanice a iné.

Predovšetkým v kultúrnej krajine má typ osídlenia 
výrazný vplyv na priestorovú štruktúru funkčného 
využitia krajiny, najmä agroštruktúr a  vytvára jedi-
nečnú krajinnú mozaiku.

2.1. Terminológia 
Špecifi ckým formám osídlenia, za aké sa označuje aj 
rozptýlené osídlenie, sa venuje množstvo odborníkov 
z  radov etnológov, geografov, historikov či krajin-
ných ekológov, architektov a iných profesií už poma-
ly jedno storočie. Za toto obdobie vzniklo množstvo 
synoným rozptýleného osídlenia, ako napríklad ko-
paničiarske, laznícke, roztratené alebo roztrúsené 
osídlenie či chotárne sídla i defi nícií tohto termínu 
líšiace sa od odborného zamerania autora. 

V kontexte tohto príspevku najvhodnejšie vysvet-
lenie pojmov uvádza Huba16: Najvšeobecnejší pojem: 
chotárne sídla – zahŕňajú všetky vidiecke sídelné 
jednotky, ktoré vznikli mimo intravilánu koncentro-
vaného jadra (ústredia) obce, teda v  jej chotári (ex-
traviláne), bez ohľadu na veľkostnú kategóriu a dĺžku 
trvania obývania vrátane sídiel občasných (sezón-
nych). V rámci chotárnych sídel vyčleňuje rozptýlené 
sídla ako podkategóriu trvale obývaných chotárnych 
sídel, a  to bez ohľadu na spôsob ich vzniku (okrem 
poľnohospodárskych aj banícke, uhliarske, remesel-
nícke a  pod.). Kopaničiarske sídla predstavujú pod-
kategóriu rozptýlených sídiel, založených s  cieľom 
obrábať novozískanú poľnohospodársku (kopaničiar-
sku) pôdu, teda na poľnohospodárskej báze.

2.2. Vývoj
Vznik kopaničiarskeho osídlenia na Slovensku súvisí 
s tromi kolonizačnými vlnami – valašskou, horalskou 
(obidve boli pastierske) a kopaničiarskou.

Valašská kolonizácia znamenala osídľovanie hor-
ských oblastí severného a stredného Slovenska pas-
tierskym obyvateľstvom. V začiatočnej fáze valašskej 
kolonizácie v 13. – 14. storočí prichádzali na severo-
východ Slovenska skupiny pastierskeho obyvateľstva 
rumunskej a  ukrajinskej národnosti (valasi). V  15. 

storočí pri jej postupe na západ sa nositeľom valaš-
skej kolonizácie stávalo už domáce, slovenské obyva-
teľstvo, prípadne aj poľské a ukrajinské zo susedných 
oblastí. „Valašským“ zostával už len spôsob zamest-
nania – chov dobytka a pasenie oviec na vysoko po-
ložených horských lúkach (poľany) a lesných pasien-
koch. Valašská kolonizácia sa rozšírila v  severných 
častiach Zemplína, Šariša, Spiša, Oravy a  Trenčian-
skej stolice, na strednom Slovensku v časti Gemera 
a na Horehroní. Valašské obce sa v týchto oblastiach 
zakladali na tzv. valašskom práve, ktoré bolo len 
adaptovanou formou nemeckého (šoltýskeho) prá-
va, prispôsobeného potrebám nových pastierskych 
osadníkov.

Horalská kolonizácia je mladšia, spadá do 17. – 
18. storočia. Horali osídlili najmä územie na hornej 
Kysuci, hornej Orave a časť severného Spiša.

Kopaničiarska kolonizácia znamenala vnútorné do-
osídľovanie horských a podhorských oblastí Sloven-
ska domácim obyvateľstvom v 16. – 19. storočí. Vznik 
kopaničiarskych sídiel súvisel s  veľkým množstvom 
kopaničiarskej pôdy, ktorá bola z materských oblastí 
ťažko prístupná. Preto sa na vzdialených kopaniciach 
stavali sezónne obydlia a hospodárske stavby, ktoré 
sa neskôr stali základom trvalých kopaničiarskych sí-
diel. Ich vytváraním sa súčasne riešila otázka preľud-
nenosti poddanských hospodárstiev v  materských 
obciach. Išlo výlučne o  poľnohospodársku koloni-
záciu sekundárneho rázu. Kulminovala v 18. storočí 
a v prvej polovici 19. storočia, keď vznikla rozhodu-
júca väčšina kopaničiarskych sídiel v  oblasti Kysúc 
a Oravy, Detvy, Malých a Bielych Karpát, Pohronské-
ho Inovca, Tribeča a Vtáčnika.17 

V roku 1961 bolo na Slovensku 166 kopaničiarskych 
obcí s  2 899 kopanicami na ploche 4 640 km2, čo 
znamenalo 9,46 % územia Slovenska.18 V súčasnos-
ti je vznikanie nových kopaníc v podstate nereálne, 
skôr je tu tendencia úpadku kopaníc, respektíve ich 
zánik.19

2.3. Rozptýlené osídlenie a udržateľný rozvoj
Rozptýlené osídlenie predstavuje na Slovensku 
vhodný modelový fenomén na aplikáciu koncep-
cie udržateľnosti, a  to z hľadiska všetkých jej hlav-
ných aspektov – environmentálneho, sociálneho 
aj ekonomického.20 

Z  environmentálneho aspektu má rozptýlený typ 
osídlenia pozitívny vplyv na tvorbu krajiny – pestrá 
a  vyvážená štruktúra využitia zeme z  ekologického, 
ale aj estetického hľadiska. Príznačné je pre ňu časté 
striedanie plôch trávnatej lúčno-pasienkarskej kraji-
ny, enkláv oráčinovej krajiny, lesa a zastavanej plochy 
samotných kopaničiarskych sídiel. Kopaničiarstvo 
sa vyznačovalo dômyselnosťou v  predchádzaní či 
zmierňovaní negatívnych vplyvov a následkov, ktoré 
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odlesňovaním a  intenzifi káciou využitia zeme samo 
spôsobovalo.

Zo sociálneho aspektu prevažujú črty nekorešpon-
dujúce s predstavou udržateľnosti. Svedčí o  tom aj 
fakt historicky relatívne krátkej éry rozvoja kopa-
ničiarskeho osídlenia, ktoré bolo do značnej miery 
núdzovým javom. No odľahlosť, izolovanosť a  eko-
nomické zaostávanie spôsobili zakonzervovanie 
mnohých sociálnych a  kultúrnych archeotypov pre-
javujúcich sa ako ľudová kultúra. 

Z  ekonomického aspektu v  kombinácii materiál-
neho nedostatku s mimoriadnou empirickou znalos-
ťou miestnych prírodných pomerov vznikli neraz ob-
divuhodne úsporné vzorce výroby a spotreby, veľmi 
blízke predstavám o  udržateľnom fungovaní spolo-
čenských jednotiek. Takéto príklady by sme našli od 
sféry hospodárenia s energiou cez dômyselné využí-
vanie miestnych prírodných zdrojov až po prakticky 
bezodpadové hospodárenie.

2.4. Súčasné trendy v manažmente 
rozptýlených osídlení v Európe
Zo súčasného výskumu v európskom priestore21 mož-
no konštatovať, že pojem „rozptýlený typ osídlenia“ 
má v jednotlivých európskych krajinách a v rôznych 
vedeckých a  praktických disciplínach rozdielne in-
terpretácie. Poukazuje na nemožnosť vygenerova-
nia jednotného „európskeho pohľadu“, ale na druhej 
strane to ani nie je žiaduce z  hľadiska snahy o  za-
chovanie lokálnych charakteristických znakov a  od-
lišností. Tento termín v legislatívnych formuláciách 
jednotlivých európskych štátov variruje od problé-
mov obmedzovania nekontrolovateľnej urbánnej 
a suburbánnej urbanizácie, až k konštruktívnemu, ale 
citlivému rozvoju vidieka.

Konkrétny zahraničný príklad:
Projekt udržateľného rozvoja rozptýleného 
typu osídlenia v High Weald v Anglicku
Projekt bol koncipovaný v kontexte Manažmentové-
ho plánu High Weald AONB.22

Hlavná charakteristika územia a tézy:
 – High Weald patrí medzi lokality s najvyššou 
hustotou historických fariem a stavieb v Anglic-
ku starších ako 300 rokov, ktoré sú koncentro-
vané v krajine defi novanej roztrateným typom 
osídlenia.

 – „Roztratenosť“ je charakteristickou črtou, ktorá 
dokázala svoju udržateľnosť v priebehu storočí. 
Pochopenie tohto procesu môže významne pris-
pieť k dosiahnutiu udržateľného vidieckeho osíd-
lenia v súčasnosti.

 – Je veľmi dôležité považovať ráz zástavby za hod-
notu vidieka, ktorá je prínosom pre dosiahnutie 
udržateľnej budúcnosti.

Pre prípravu a implementáciu politík priestorové-
ho plánovania alebo rozvoja vidieka pre roztratené 
typy osídlenia je potrebné vyhodnotiť tri typy kritérií 
udržateľnosti uvedené v diagrame.

Tento projekt je jeden z mála, ktorý sa venuje pri-
márne roztratenému osídleniu a jeho udržateľnému 
rozvoju. Veľkým prínosom je identifi kácia kritérií, 
pomocou ktorých možno navrhnúť optimálny udrža-
teľný rozvoj osídlenia. A  to „typové“ kritériá, ktoré 
možno špeciálne použiť na územiach s vysokou his-
torickou a kultúrnou hodnotou, ale aj „lokálne“ kri-
tériá, ktoré zohľadňujú potreby miestnej komunity. 

Dimenzie pre udržateľný rozvoj: sociálne, 
ekonomické, environmentálne a kultúrne

Kritériá pre určenie zlepšení 
v udržateľnosti, rozdelené na:

„Všeobecné“ kritériá: sociálne, 
ekonomické, environmentálne, kultúrne 
– zásadná súčasť verejnej politiky

„Typové“ kritériá: aplikovateľné na 
špecifi cké typy osídlenia a komunít

Politiky priestorového plánovania 
a rozvoja vidieka pre územia 
s roztrateným typom osídlenia

„Lokálne“ kritériá: atribúty krajiny 
a potrieb miestneho obyvateľstva 
na špecifi ckých lokalitách

Model kritérií ako podkladový materiál pre návrh 
udržateľného rozvoja, aplikáciu v priestorovom 
plánovaní a v rozvoji vidieka na územiach s roztrateným 
typom osídlenia (Owen, Herlin, 2007)23
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2.5. Možnosti inventarizácie a hodnotenia 
rozptýleného typu osídlenia
Ak chceme špecifi cké prvky v krajine zachovať, mu-
síme ich najprv na danom území identifi kovať, určiť 
ich kvalitatívne hodnoty, významnosť jednotlivých 
prvkov, a  len na základe objektívneho posúdenia 
možno navrhnúť následné zakomponovanie v proce-
soch ochrany, manažmentu a tvorby krajiny. 

Na základe skúseností a  hodnotení zo zahraničia 
bol pre špecifi cký prvok krajiny – rozptýlené osíd-
lenie, vypracovaný metodický postup inventarizácie 
a hodnotenia sídelných jednotiek rozptýleného typu 
osídlenia (SJRO), ktorého výsledky môžu byť podkla-
dom pre manažmentové opatrenia s  cieľom ich za-
chovania, udržateľnosti v krajine.
V  metodike boli použité kombinované metódy vi-
zuálnej interpretácie leteckých snímok, terénneho 
mapovania a hodnotenie na základe vopred pripra-
vených formulárov, pričom postup možno zhrnúť do 
nasledujúcich krokov:
1. Prípravné práce – vizuálna interpretácia letec-

kých snímok, štúdium starých literárnych a ma-
pových podkladov s pôvodnými názvami sídel-
ných jednotiek a vytypovanie vhodných lokalít.

2. Terénne mapovanie – overenie prítomnosti SJRO 
na vytypovanej lokalite, zakreslenie do mapových 
podkladov a vyplnenie formulára pre mapovanie 
rozptýleného osídlenia.

3. Grafi cké a štatistické spracovanie údajov – 
v programoch GIS.

Hodnotenie SJRO sa uskutoční na základe vyplne-
ných formulárov, v  ktorých sa hodnotia kvalitatív-
ne atribúty vzťahujúce sa k vzhľadu a stavu krajiny 
(pôvod a  stav domov, stav pozemku, prvky ľudovej 
architektúry, štruktúra osídlenia, prítomnosť HKŠ), 
atribúty vzťahujúce sa k  miestnemu obyvateľstvu 

(obývanosť, ráz lokálnej komunity) a jedinečné prvky, 
ktoré môžu hodnotu sídelnej jednotky zvýšiť alebo 
znížiť.  

3. Prípadová štúdia – Inventarizácia 
a hodnotenie rozptýleného 
osídlenia v k. ú. mesta Čadca
Možnosti hodnotenia špecifi ckých prvkov v  kraji-
ne pre potreby územného a  krajinného plánovania 
v kontexte ich udržateľnosti na území predkladá aj 
nasledujúca prípadová štúdia. Výskum sa realizoval 
v mesiacoch jún – september 2013 na modelovej lo-
kalite k. ú. mesta Čadca a pozostával z nasledujúcich 
metodických krokov:

 – Základná charakteristika územia
 – Mapovanie a analýza rozptýleného osídlenia na 
modelovom území na základe metodiky inventari-
zácie a hodnotenia SJRO

 – Zisťovanie názorov verejnosti formou riadeného 
rozhovoru na vytypovaných lokalitách

 – Výsledky 

3.1. Charakteristika modelového územia
Modelové územie k. ú. mesta Čadca je prirodzeným 
centrom regiónu Kysuce. Leží v  povodí rieky Kysu-
ca. Údolie Kysuce a  jej prítoku Čierňanky má reliéf 
eróznej brázdy, menšie toky vytvárajú hlboké „V“ do-
liny bez nivy. Prevažnú časť územia tvorí vrchovinový 
reliéf, ktorý v južnej a východnej časti prechádza do 
hornatinového reliéfu. Nadmorská výška územia sa 
pohybuje od 405 m n. m. do 906 m n. m. Pre územie 
sú typické svahové poruchy – silná náchylnosť úze-
mia na zosúvanie a intenzívna výmoľová erózia. Úze-
mie je budované prevažne fl yšom, charakterizované 
plytkým obehom podzemných vôd. Do jeho katastra 
zasahuje viacero pohorí: Javorníky, Turzovská vrcho-
vina a Kysucké beskydy. 

Formulár použitý pri inventarizácii sídelných jednotiek 
rozptýleného osídlenia v teréne (Pšenáková, 2014)24
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Údolná časť územia patrí do mierne teplej klima-
tickej oblasti, okrsku mierne teplého, veľmi vlhkého, 
vrchovinového, vyššie položené časti územia patria 
do chladnej oblasti, okrsku mierne chladného.

Krajina je charakterizovaná vysokým stupňom za-
lesnenia, prevažne sekundárnymi smrečinami, ďalej 
trvalými trávnymi porastmi a  roztrúseným typom 
osídlenia, na ktorý sa viažu špecifi cké HKŠ – ma-
loplošné terasovité políčka. Nemožno zabúdať na 
fakt, že v  centre katastra leží okresné mesto Čadca 
s 25 000 obyvateľmi, čiže je to čiastočne urbanizo-
vaná a čiastočne vidiecka krajina. 

Začiatky roztrúseného typu osídlenia sa viažu na 
valašskú kolonizáciu v 16. storočí a v 18. – 19. storo-
čí prebieha tzv. kopaničiarska kolonizácia, keď pan-
stvo osadníkom prideľovalo pásy zeme a takto vytvá-
rali nové sídelné jednotky. Začiatkom 20. storočia 
sa obyvatelia pľacov sťahujú do mesta, pričom táto 
migrácia kulminuje v druhej polovici 20. storočia. 

Tradičné spôsoby hospodárenia na pôde sa postup-
ne prestávajú uplatňovať, v súčasnosti sa vyskytujú 
len zriedkavo. Na miestach bývalej maloplošne ob-
hospodarovanej ornej pôde a bývalých extenzívnych 
aj intenzívnych kvetných lúkach sa začínajú prejavo-
vať rôzne etapy sukcesie a prvky kultúrnej krajiny po-
stupne miznú.

3.2. Mapovanie a analýza 
rozptýleného osídlenia
Mapovanie a  hodnotenie rozptýleného osídlenia sa 
uskutočnilo na základe metodiky uvedenej v kapito-
le 2.5.

Na modelovom území bolo celkovo zistených 
a  zinventarizovaných 63 SJRO, lokálne nazývaných 
„pľace“.

Celková rozloha rozptýleného osídlenia na území 
je 4,92 km2, čo predstavuje 62,8 % z rozlohy intra-
vilánu a 11,4 % z celkovej rozlohy k. ú. mesta Čadca. 

Na základe výsledku štatistického spracovania for-
mulárov hodnotiacich kvalitatívne atribúty SJRO, 
a  to súčtu bodov jednotlivých atribútov sme SJRO 
rozdelili do piatich kategórii (pozri tabuľku). 

Výrazne nadpriemerný typ rozptýleného osídlenia 
– 1. kategória predstavuje lokality najvyššej kvality, 
kde je vo vysokej miere zachovaná autenticita pro-
stredia, no na modelovom území sa nenachádza. 

Najviac zastúpená je 4. kategória – podpriemer-
ný typ RO (38 SJRO) 60 %, nasleduje 3. kategória 
– priemerný typ v počte 15 SJRO, čiže 24 %, násled-
ne 2. kategória – nadpriemerný typ (7 SJRO) 11 %, 
5. kategória – výrazne podpriemerný typ je zastúpe-
ná 3 SJRO, čo predstavuje 5 %. 

Na základe štatistického a mapového spracovania 
možno konštatovať, že nadpriemerne hodnotné typy 
SJRO 2. kategórie sa nachádzajú v prevažne margi-
nálnych častiach katastra na konci dolín, pre ktoré 
sú charakteristické nasledujúce atribúty: zachovalé 
domy vybudované väčšinou pred rokom 1960 prevaž-
ne so zachovalými prvkami ľudovej architektúry, po-
zemky sú obhospodarované, pričom štruktúra osídle-
nia a typické terasové polia sa zachovali v priemere 
na 50 % plochy sídelnej jednotky. V  priemere viac 
ako tri štvrtiny domov je obývaných, pričom počet 
stálych obyvateľov na týchto lokalitách sa vyrovnáva 
počtu sezónnych obyvateľov. 

Práve z hľadiska manažmentu krajiny je potrebné 
zamerať sa na sídelné jednotky 2. a 3. kategórie, lebo 
predstavujú najhodnotenejšie typy rozptýleného 
osídlenia zachovaných na modelovom území a majú 
veľký vplyv na charakteristický vzhľad krajiny.

Najpočetnejšia 4. kategória SJRO má pre zachova-
nie rázu rozptýleného osídlenia najmenší potenciál, 
lebo už v súčasnosti je ráz sídelných jednotiek pod-
priemerný, hranice medzi nimi ťažko rozpoznateľné, 
navonok sa javiace ako kompaktná väčšia sídelná 
jednotka. SJRO 5. kategórie predstavujú pľace, ktoré 
sú v súčasnosti už opustené, domy sú neobývateľné 
a v krátkom časovom horizonte zaniknú. 

3.3. Zisťovanie názorov verejnosti
Po analýze rozptýleného osídlenia na modelovom 
území boli vytypované najhodnotnejšie lokality, lo-
kality 2. kategórie, kde v auguste 2013 prebehol so-
ciologický prieskum formou riadených rozhovorov. 
Na prieskume sa zúčastnilo 19 respondentov, z toho 
bolo 10 žien a 9 mužov, pričom 11 respondentov mali 
na pľaci trvalé bývanie a 8 sezónne – chalupy. Otázky 
boli formulované s  cieľom zistiť názory obyvateľov 
o kvalite bývania na pľaci, o pozitívnych a negatív-
nych stránkach tohto typu sídla a o možnostiach zvý-
šenia kvality ich bývania a života na pľaci.

Kvalitu bývania vníma veľká väčšina responden-
tov pomerne pozitívne, najväčším negatívom sú len 

Kategória Názov Počet bodov na 
základe formulára

Počet SJRO 
v k. ú.

1. Výrazne nadpriemerný typ SJRO 35 – 40 0

2. Nadpriemerný typ SJRO 30 – 34 7

3. Priemerný typ SJRO 25 – 29 15

4. Podpriemerný typ SJRO 20 – 24 38

5. Výrazne podpriemerný typ SJRO 0 – 19 3

Kategorizácia sídelných jednotiek 
rozptýleného osídlenia v k. ú. mesta Čadca 
na základe vyhodnotenia formulárov
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RO katégória 1

RO katégória 2

RO katégória 3

RO katégória 4

intravilán

prevažne mestská zástavba

km
3,20,80,4 1,6 2,40

ROZPTÝLENENÉ 
OSÍDLENIE V K. Ú. ČADCA

KATEGORIZÁCIA ROZPTÝLENÉHO 
OSÍDLENIA V K. Ú. ČADCA

 kategória 1
 kategória 2
 kategória 3
 kategória 4
 kategória 5

Percentuálne zastúpenie jednotlivých kategórií sídelných 
jednotiek rozptýleného typu osídlenia (Pšenáková, 2014) 

Mapa rozmiestnenia sídelných jednotiek rozptýleného 
osídlenia a ich kategorizácia 
Autorka: Zuzana Pšenáková, 2014
Podklad: Katastrálna mapa k. ú. Čadca, 2010
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prístupové cesty v zlom technickom stave. Čo sa týka 
obhospodarovania pozemkov, tu sa názory značne lí-
šia. Chalupári zastávajú názor, že pozemky miestnych 
obyvateľov nie sú dostatočne obhospodarované, ak 
na nich trvalo nebývajú, prípadne sa nachádzajú 
v extraviláne a tento trend napreduje v porovnaní so 
situáciou spred dvadsať rokov. Sami dokonca vyvíja-
jú iniciatívu, zabezpečia napríklad pokosenie cudzie-
ho susedného pozemku bez účelu zisku, no aj to sa 
stretne s nepochopením vlastníkov pozemku. Miest-
ni obyvatelia, naopak, tvrdia, že si obhospodarujú 
svoj pozemok, na ktorom bývajú. Ostatné pozem-
ky sa im buď fi nančne neoplatia, alebo ich vlastnia 
s inými rodinnými príslušníkmi a nevedia sa dohod-
núť na jednotnom spravovaní a takisto na predaji ne-
obývaných nehnuteľností, ktoré sú v  súčasnosti už 
v zlom technickom stave. Pokuty za neobhospodaro-
vane pozemku sa zatiaľ neudeľujú. Obidve skupiny 
sa však zhodujú na nedostatočnom obhospodarova-
ní lesného fondu, ktoré má takisto vzostupný trend: 
nevyčistenie plôch od haluzín po výrube, odpadky 
a zlé značenie na turistických trasách, čierne skládky 
v  lese. Príčinu vidia vo vlastníkoch lesných pozem-
kov, ktorí ich nadobudli neetickým spôsobom, čo je 
v  tomto regióne verejné tajomstvo. Mnoho obyva-
teľov dokonca ani nepožiadalo o  reštitúciu pozem-
kov, lebo to bola pre nich nezvládnuteľná byrokracia. 
Väčšina respondentov dôchodkového veku sa zmieri-
la s úpadkom pľacov a považujú ho za nezvratný pro-
ces. Všetci respondenti vnímajú ako veľké pozitívum 
pokojné a tiché prostredie a neprajú si jeho naruše-
nie inými aktivitami.

3.4. Výsledky
Vzhľadom na to, že sa na riešenej lokalite k. ú. mes-
ta Čadca nezachovala žiadna sídelná jednotka rozp-
týleného typu osídlenia najvyššej a najhodnotnejšej 
1. kategórie, je potreba z  hľadiska zachovania tejto 
charakteristickej črty krajiny upriamiť pozornosť na 
lokality 2. a  3. kategórie. Vhodnými manažmento-
vými opatreniami na úrovni územného plánovania, 
lokálnej politiky a  participácie miestnych obyvate-
ľov možno tieto sídelné jednotky na území zachovať 
minimálne v súčasnom stave, v  lepšom prípade ich 
hodnotu zvýšiť.

Pre sídelné jednotky 4. kategórie sa návrh manaž-
mentových opatrení neodporúča, lebo sú už súčasťou 
mesta a nevykazujú znaky rozptýleného osídlenia.

V návrhoch manažmentových opatrení by sa mali 
zohľadniť aj názory verejnosti, z ktorých vyplýva, že 
by sa malo: dôsledne dohliadať na dostatočné ob-
hospodarovanie pozemkov (poľnohospodárskych 
aj lesných), motivovať vlastníkov pozemkov a nehnu-
teľností k ich obhospodarovaniu rôznymi stimulmi či 
sankciami, zlepšiť technický stav prístupových ciest 
a zabezpečiť zachovanie pokojného prostredia.25 

Záver
Problematika špecifi ckých prvkov ako jedinečných 
charakteristických čŕt krajiny s  výrazným vplyvom 
na identitu územia je pomerne málo vedecky spra-
covaná. Z hľadiska spoločensko-historického, krajin-
no-ekologického a vizuálno-estetického ich môžeme 
skúmať v kontexte viac preskúmaných oblastí ako 
súčasť historických krajinných štruktúr a v hodnote-
ní charakteristického vzhľadu krajiny. No pre potreby 
udržateľnosti týchto významných prvkov krajiny je 
potrebné zamerať sa na ne cielene.

 Ako príklad bol vybraný špecifi cký prvok – rozptý-
lené osídlenie v k. ú. mesta Čadca. Na základe vytvo-
reného metodického postupu sme špecifi cké prvky 
– sídelné jednotky rozptýleného osídlenia v lokalite 
identifi kovali, zhodnotili a kategorizovali do piatich 
kategórií podľa významu. Následne sme na nadprie-
merne hodnotných lokalitách zisťovali názory verej-
nosti. Z výsledkov sme stanovili problémové okruhy, 
ktoré budú slúžiť ako podklad pre následné manaž-
metové opatrenia.

Príspevok je súčasťou výskumu v rámci projektu 
LE:NOTRE Thematic Network Project in Landsca-
pe Architecture, tematická oblasť „Heritage and 
Identities“. 
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