
ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) 
Vol. 13, 1(2005): 97–106 ISSN 1335-0285 
 
 

HODNOTENIE KRAJINNÉHO OBRAZU 
PROSTREDNÍCTVOM KRAJINNÝCH SEGMENTOV 

 
Peter Petluš 

 
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita 

Konštantína Filozofa, Trieda A. Hlinku 1, 949 01 Nitra, e-mail: ppetlus@ukf.sk 
 
Abstract: Evaluation of landscape picture by using the landscape segments. In this 
article we introduce results of town's landscape image assessment and visual character 
changes conditioned by the changes in its function during 20th century. Theoretical 
postulates methods and procedures are verified on example of Žiar nad Hronom city. 
The results of landscape image assessment are subjective opinion of author.  
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ÚVOD 
 

Sídelný útvar je organický systém v neustálom pohybe. Je priestorom na 
rozvoj spoločnosti, a preto ho treba skúmať predovšetkým podľa podmienok na 
život a kvality životného prostredia (Supuka 1995). 

Sídlom rozumieme historicky vzniknutú formu územia, ktorá sa vyvinula 
v čase a priestore. Je daná geografickou polohou, odráža historický vývoj a 
súčasné fungovanie spoločnosti. Je to otvorený systém participujúci na toku 
energie, obehu hmoty a výmene informácií. Charakter sídla je okrem 
geografických daností formovaný aj jeho funkčným zameraním. 

Vzťahy v sídlach mestského typu sa v priebehu 20. storočia radikálne 
menili. Podľa Supuku (1995) sa otvoril obraz dovtedy neznámych 
spoločenských vzťahov a interakcií ľudí s mestským prostredím. Dôsledkom 
mnohých zmien v tomto prostredí sú zvyšujúce sa nároky obyvateľov na sídla, 
resp. na život. Postupne sa menil tradičný životný štýl obyvateľstva, v dôsledku 
čoho sa menil aj obraz a ráz mesta.  

V tejto súvislosti sa postupne dostávame k úvahám o potrebe dotvárania 
sídelného prostredia, a to v zmysle jedného z cieľov krajinnej ekológie, ktorým 
je zachovávanie, pretváranie a zlepšovanie krajinnej scenérie a vytváranie 
nových obrazov v zmysle percepčného účinku, ktorým však musí predchádzať 
hodnotenie modelového prostredia.  

Jednou z metód takéhoto hodnotenia je aj verifikácia výsledkov skúmania 
zmien krajinného obrazu a rázu prostredia v čase a priestore, ako špecifickej 
kategórie územno-priestorových hodnôt prostredia. 
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Cieľom príspevku je pokusne zhodnotiť obraz sídla prostredníctvom 
krajinných segmentov a zvolené postupy verifikovať na modelovom príklade 
sídla Žiar nad Hronom. Čiastočným cieľom je tiež analýza vizuálnych premien 
sídla v procese zmien jeho funkcií v priebehu 20. storočia. 
 
 
METODIKA 
 
Opis územia 

Sídlo Žiar nad Hronom sa nachádza v západnej časti Banskobystrického 
kraja, v strednom Pohroní. Zaberá juhovýchodnú časť Žiarskej kotliny, ktorú 
obkolesujú na severe a východe Kremnické vrchy, na juhu Štiavnické vrchy a 
západnú časť uzatvára pohorie Vtáčnik. Zastavaná časť mesta sa nachádza na 
pravej terase rieky Hron.  

Zastavané územie samotného sídla pozostáva z niekoľkých územných 
častí (krajinných segmentov), ktoré sa navzájom líšia funkčným využitím.  

K dosiahnutiu cieľov bolo potrebné v každom hodnotenom krajinnom 
segmente analyzovať typ a pôvod zástavby, pôvodné a súčasné funkcie, podiel 
vegetácie a stanoviť hodnotu krajinného obrazu pre danú časť mesta. 

Pre potreby analýz zmien a vývoja urbanizácie bola využitá letecká 
snímka zobrazujúca zastavané územie dnešného sídla Žiar nad Hronom. 

Tiež bola použitá digitálna mapa mesta Žiar nad Hronom, spracovaná v 
prostredí programu MicroStation vo formáte *.dgn, kde boli definované 
jednotlivé krajinné segmenty a vypočítaný ich podiel na celkovej ploche územia 
mesta. 

K analýzam krajinného obrazu sídla boli tiež využité viaceré priame 
pozorovania modelového územia a porovnania s dobovými fotografiami 
pôvodného sídla Svätý Kríž nad Hronom z konca 19. a začiatku 20. storočia. 

Základom pre hodnotenie krajinného obrazu mesta Žiar nad Hronom bola 
jeho zastavaná časť, ktorá bola na mape mesta rozčlenená podľa funkčného 
využitia na 5 krajinných segmentov a to podľa prevažujúcich charakteristických 
krajinných prvkov (Ružička 2000) (obr. 1): 
1. segment „stará časť“ mesta predstavujúci posledné zvyšky starého mesta 

Svätý Kríž nad Hronom, tvoriaci juhovýchodnú časť mesta a časti tvoriaci 
východnú hranicu zastavaného územia. 

2. segment mesta s prevažujúcou zástavbou rodinných domov 
3. segment „centrum mesta“ s prevažujúcou výstavbou bytových domov 

charakteristickou pre obdobie socialistického realizmu 
4. segment severozápadnej časti mesta s dominujúcou výstavbou panelových 

domov (Hviezdoslavova ulica a časť Pod Vršky)  
5. segment potenciálne rozvíjajúcej sa časti mesta s prevažujúcimi 

poľnohospodárskymi makroštruktúrami. 
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Obr. 1: Rozdelenie zastavaného územia sídla do krajinných segmentov  
 

 
 

Každý krajinný segment sme hodnotili zvlášť na základe troch kritérií. 
Každé kritérium sme rozčlenili na niekoľko kategórií (Petluš 2005).  
 
Dobovosť – pri tomto kritériu sme určovali, či daný segment obsahuje určité 
prvky príslušnej doby. Ak uznáme, že každé obdobie prinášalo určité zmeny 
skutočnosti a charakteristické zásahy do krajiny, môžeme pre dobovosť 
vyčleniť určité kategórie, pričom pre každú z týchto kategórií môžeme určiť isté 
atribúty a tie vnímať ako matrix, resp. dominantnú zložku prostredia, ktorou sa 
líši od iného a zároveň je preň charakteristická. Je teda charakteristická pre 
určitý čas a priestor – obdobie a región (oblasť).  
 
Pre dobovosť sme vyčlenili tieto kategórie:  
1. historická – prvky starších časových horizontov (do roku 1960) 
2. súčasná – prvky súčastného štýlu (po roku 1960) 
3. neurčitá – nekompatibilný mix prvkov a období, kde žiadny element 

vizuálne nedominuje nad iným. 
 
Estetickosť – zmyslom estetického hodnotenia je zhodnotiť a vôbec vidieť 
tvorbu a socio-ekonomické premeny krajiny ako proces kultúrotvorný. Estetické 
hodnotenie prispieva tak k tvorbe civilizácie ako kultúry a tým aj krajiny, je 
dôležitým pomocníkom v procese zospoločenštenia človeka (Šindelář 1978).  
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Tu boli vyčlenené tieto kategórie: 
1. estetická (menej ako 10 % vizuálne rušivých krajinných prvkov) 
2. málo estetická (viac ako 10 % vizuálne rušivých krajinných prvkov) 
3. neestetická (viac ako 50 % vizuálne rušivých krajinných prvkov). 
 
Atraktívnosť – toto kritérium sme vyčlenili na základe obývateľnosti a 
potenciálneho rozvoja daného územia, pričom sme vychádzali z výsledkov 
práce Petluš (2005). Vyčlenili tieto kategórie:  
1. atraktívna  
2. málo atraktívna 
3. neatraktívna. 
 
Následne boli subjektívne pridelené bodové hodnoty jednotlivým kategóriám 
kritérií. 
 
Tab. 1: Pridelenie bodových hodnôt kategóriám kritérií 

Dobovosť 
Bodová 
hodnota 
kategórie

Estetickosť 
Bodová 
hodnota 
kategórie

Atraktívnosť 
Bodová 
hodnota 
kategórie 

historická 3 estetická 3 atraktívna 3 

súčasná 2 málo 
estetická 2 málo 

atraktívna 2 

neurčitá 1 neestetická 1 neatraktívna 1 
 
Krajinný obraz – sme zhodnotili na základe predchádzajúcich troch kritérií, 
pričom sme vytvorili nasledovné kategórie:  
1. pozitívny krajinný obraz (súčet hodnôt kritérií 9–8) 
2. menej pozitívny krajinný obraz (súčet hodnôt kritérií 7–5) 
3. negatívny krajinný obraz (súčet hodnôt kritérií 4–3) 
 
 
VÝSLEDKY 
 

Mesto Žiar nad Hronom bolo vybudované na historických základoch sídla 
Svätý Kríž nad Hronom. Vývoj pôvodného sídla súvisel s rozvojom baníctva v 
okolitých mestách (Banská Štiavnica, Kremnica, Nová Baňa, Banská Bystrica), 
pričom vtedajší Svätý Kríž nad Hronom tvoril križovatku na ceste do týchto 
významných miest. Preto hlavnou funkciou sídla bol obchod. Ešte v roku 1925 
sa v meste ročne konalo 8 jarmokov a týždenné trhy (Ratkoš 1978). O čulej 
remeselnej a obchodnej funkcii vtedajšieho mesta preto nemožno pochybovať.  

Svätý Kríž nad Hronom sa od roku 1776 stal sídlom Banskobystrického 
biskupstva a banskobystrickí biskupi pôsobili v meste až do roku 1943, čím 
bola obchodno-remeselná funkcia sídla doplnená o kultúrny a duchovný rozmer. 

 100 



Pôvodné sídlo sa rozprestieralo v úrodnej oblasti Žiarskej kotliny, čím 
bolo jeho okolie predurčené na intenzívne poľnohospodárske využitie čo sa 
útržkovite zachovalo dodnes. 

Pôvodné funkcie sídla teda vychádzali z poľnohospodárstva, obchodno-
remeselného zamerania a kultúrno-duchovných tradícií.  

Po roku 1955 prešlo mestečko radom zmien. Jednou z nich bolo 
premenovanie mesta Svätý Kríž nad Hronom na Žiar nad Hronom. Tento dobe 
poplatný počin zdôrazňoval novopostavený priemyselný komplex a zároveň 
potlačil patrocínium (sakrálne pomenovanie) názvu mesta, čo vyplývalo z 
vtedajšej ideológie.  

Postupnou zástavbou vznikalo nové sídlisko. Z pôvodného centa mesta sa 
stalo malé námestie na jeho periférii a postupne vzniklo nové centrum 
reprezentované zástavbou bytových domov a objektmi občianskej vybavenosti. 
Duch pôvodného sídla sa postupne celkom vytratil.  

Pri hodnotení krajinného obrazu touto metódou sme vychádzali z názoru, 
že nevnímame a následne nehodnotíme len tie prvky, ktoré vidíme, ale aj tie, 
ktoré sú akoby „za nimi“, reálne ich cítime a tiež ich analyzujeme a hodnotíme 
v spolupôsobení s tým, čo vidíme.  
 

Prvý krajinný segment predstavuje základ pôvodného mesta Svätý Kríž 
nad Hronom (obr. 3). V súčasnosti zaberá 15,5 % plochy zastavaného územia 
súčasného mesta. Približne 40 %-ný podiel tejto plochy predstavuje územie 
historického parku Štefana Moysesa, ktorému dominuje budova renesančno-
barokového biskupského kaštieľa. Približne 95 % zástavby možno označiť za 
pôvodnú zástavbu sídla Svätý Kríž nad Hronom, ktorá má v súčasnosti okrem 
obytnej, aj výrobnú a obslužnú funkciu. V tejto časti mesta sa nachádza šesť zo 
siedmich kultúrnych pamiatok intravilánu mesta Žiar nad Hronom. K vyššej 
estetickej a ekologickej hodnote tohto územia prispieva relatívne vysoké 
zastúpenie vegetácie nielen v parku, ale aj v záhradách domov. 

Kompaktnosť územia narúša hlavná cesta, ktorá ho delí na dve časti a 
pretína celistvý celok historických krajinných štruktúr, kaštieľ, park, kostol a 
priľahlé budovy. Negatívne a cudzo v tejto lokalite tiež pôsobia niektoré novšie 
architektonické prvky, čiastočne narúšajúce pôvodný charakter prostredia, 
vinou ktorých sa už dnes nedá „prečítať“ pôvodný zámer budovania objektov v 
tejto oblasti. Negatívne tiež možno hodnotiť funkčné premeny niektorých 
objektov na skladové a firemné účely, nerešpektujúc historický ráz územia.  

Napriek tomu tieto negatívne hodnotené prvky nedominujú v prostredí, a 
preto možno krajinný obraz tejto časti mesta hodnotiť ako pozitívny. Za 
najatraktívnejšie možno považovať dominantné architektonické objekty kaštieľ 
(obr. 2) a kostol Povýšenia Svätého Kríža.  
 

Predmetom hodnotenia druhého segmentu (obr. 4) bolo územie 
zastúpené obytnými súbormi rodinných domov so záhradami. Tento krajinný 
segment sústredený predovšetkým v severovýchodne orientovanom svahu pod 
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Šibeničným vrchom a v alúviu potoka Lutila ohraničujú ulice Partizánska, Pod 
Donátom, SNP a z časti potok Lutila. Zaberá 22,9 % plochy z celkovej plochy 
súčasného mesta. Zástavba tohto segmentu nadväzuje svojim charakterom na 
zástavbu prvého segmentu a dotykové, resp. hraničné územie týchto častí tak 
nepredstavuje výrazný charakterový zlom ako pri iných segmentoch. 1/3 územia 
tohto segmentu lokalizovaná východne od ostatnej časti územia, má starší 
historický základ, ktorý pripomína skôr prvý segment, ale charakterovo je 
radená k druhému segmentu. Zvyšné 2/3 územia predstavujú homogénny 
komplex rodinných domov stavaných po roku 1960. Charakterovo a funkčne sú 
na cca 95 % totožné.  

Táto mestská časť pôsobí ako opozičný prvok k sídliskovej výstavbe 
mesta, ale nakoľko sa nachádza akoby pod úrovňou vlastného mesta vizuálne 
nepôsobí rušivo a skôr pozitívne ovplyvňuje scenériu východnej časti mesta, a 
to hlavne prevažujúcou nižšou zástavbou a vyšším podielom vegetácie v 
záhradách pri domoch. Negatívne hodnotíme uniformnosť zástavby, relatívne 
vyšší podiel spevnených plôch. Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno 
hodnotiť krajinný obraz tohto územia ako menej pozitívny. 
 

Časť mesta tretieho krajinného segmentu zaberajúceho plošne 19,7 % 
územia je cca na 85 % zastúpená troj-štvorpodlažnými tehlovými súbormi 
bytových domov (obr. 5), typických pre obdobie svojho vzniku t.j. 50-te až 60-
te roky 20. storočia, ktoré charakterizujú červené valbové strechy a obdĺžnikový 
pôdorys. Toto územie bolo budované ako odozva na vznik závodu SNP. Táto 
časť mesta zaberá aj súčasné centrum mesta, ktoré ako jediné so svojimi 
objektmi narúša kompaktnosť hodnoteného územia, jednotu a špecifický ráz 
inak zaujímavých domov a ulíc tejto časti mesta. Pozitívne možno hodnotiť 
jednotlivé obytné súbory, ich dvory s relatívne vysokým zastúpením vegetácie. 
Charakteristický sídliskový ráz územia výrazne narúšajú novšie obytno-
obslužné objekty, ubytovacie kapacity pre „neprispôsobivých“ občanov ako aj 
samotné centrum mesta, preto krajinný obraz tohto územia možno označiť za 
menej pozitívny. 
 

Územie štvrtého krajinného segmentu je charakteristické vysokým 
zastúpením výškových panelových bytových súborov (obr. 6), ktoré zaberajú 
viac ako 70 % zastavanej plochy tohto územia. Ostatné časti zaberajú výrobné a 
skladové haly, objekty obchodov a služieb ohraničených ulicami SNP, 
Jánskeho, Tajovského a Sládkovičovou ulicou. Samotný krajinný segment 
zaberá 33,1 % územia mesta. Tejto časti mesta dominujú spomínané bytové 
domy vysoko sa týčiace nad panorámou mesta. Vysoké zastúpenie 
nevzhľadných architektonických objektov, vysoký podiel spevnených plôch, 
vysoká miera funkčnej entropie tohto segmentu a nízke zastúpenie vegetačných 
prvkov robia túto časť mesta neatraktívnou. Obytné súbory pôsobia chaoticky a 
neharmonicky. Krajinný obraz tohto územia hodnotíme ako negatívny. 
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Obr. 2: Pohľad na renesančno-barokový 
kaštieľ z 1. polovice 20. storočia 
(hore) a z roku 2005 (dolu) 

Obr. 3: Časť pozitívne hodnotenej lokali-
ty prvého krajinného segmentu. 
Stav z 1. polovice 20. storočia 
(hore) a z roku 2005 (dolu) 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4: Pohľad na časť 2. krajinného 

segmentu 
Obr. 5: Časť ulice Š. Moysesa v 3. 

krajinnom segmente 

 
Piaty segment predstavuje severovýchodný okraj mesta (obr. 7) a zaberá 

zvyšných cca 8,8 % územia mesta. Táto časť modelového územia je oddelená 
od iných mestských častí ulicou SNP, pod Donátom a siaha až k brehu 
Lutilského potoka. Predmetné územie je z 2/3 charakterizované predovšetkým 
poľnohospodársky využívanými štruktúrami. Časť siaha do záhradkárskych 
kolónií v okolí Lutilského potoka, ktoré tvoria zvyšnú 1/3 územia. Tento 
segment je v podstate severným pokračovaním 2. segmentu a ako jediný z 
piatich hodnotených segmentov nepredstavuje trvalo obývané územie. Podobne 
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ako druhý segment sa nachádza akoby pod úrovňou vlastného mesta. V 
súčasnom období sa v juhovýchodnej časti tohto segmentu začína realizácia 
novej výstavby rodinných domov. Krajinný obraz tohto územia hodnotíme ako 
menej pozitívny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6: Bytové domy v 4. krajinnom 

segmente 
Obr. 7: Časť 5. krajinného segmentu 

 
 
Tab. 2: Výsledky hodnotenia krajinného obrazu 
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1. historická (3) atraktívna (3) estetická (3) pozitívny (9) 

2. súčasná (2) atraktívna (3) málo estetická 
(2) 

menej pozitívny 
(7) 

3. historická (3) málo atraktívna 
(2) 

málo estetická 
(2) 

menej pozitívny 
(7) 

4. neurčitá (1) neatraktívna (1) neestetická (1) negatívny (3) 

5. súčasná (2) atraktívna (3) málo estetická 
(2) 

menej pozitívny 
(6) 
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DISKUSIA 
 

Funkčné zmeny sídiel mestského typu vychádzali z kvalitatívnych aj 
kvantitatívnych potrieb a nových spoločenských vzťahov, ktoré sa naplno 
prejavili v období po druhej svetovej vojne. Sídlo ako otvorený systém naplno 
absorbuje spoločenské a funkčné zmeny a premieta ich do svojho obrazu. Z 
toho vyplýva, že funkčné zmeny sú aj zmenami vizuálnymi v zmysle vnímania 
krajinného obrazu, v analyzovanom prípade obrazu mesta.  

Obraz mesta a jeho jedinečnosť sa opiera o podstatu vlastného priestoru, z 
ktorého vychádza a prispôsobuje sa jeho zákonitostiam. Prostredie (v tomto 
prípade sídelné) mestského typu predstavuje objektívnu skutočnosť, ktorá 
svojim charakterom, rozmanitosťou a svojrázom foriem predstavuje základnú 
bázu pre vytváranie obrazu mesta. 

V tomto zmysle je potrebné vychádzať z týchto skutočností a poznatkov a 
ich teoretickú formu aplikovať v praxi. Je potrebné využiť problematiku 
environmentálnych záťaží, medzi ktoré možno zaradiť aj problematiku 
negatívnych zmien v obraze krajiny ako šancu pre postup do novších metód a 
spôsobov tvorby prostredia založených na princípe podnetu a odozvy v zmysle 
krajinnoekologickej optimalizácie sídla. 
 
 
ZÁVER 
 

Na základe rozčlenenia mesta na jednotlivé krajinné segmenty možno 
povedať, že v meste sa dajú pozorovať pozitívne ako aj negatívne hodnotené 
krajinno-obrazné prvky. Ku kladne hodnoteným patrí najmä stará časť mesta s 
pomerne vysokým podielom vegetácie s historickými architektonickými 
dominantami klasicistického kostola Povýšenia Svätého Kríža a renesančno-
barokového kaštieľa. K mimoriadne pozitívne hodnoteným z hľadiska 
historického, ekologického a estetického patrí tiež park Štefana Moysesa s 
prvkami barokovej pravidelnej sadovníckej úpravy. Naopak k mimoriadne 
negatívne hodnoteným patria relatívne mladé panelové sídliská Etapa, Pod 
Vršky a sídlisko ulice Hviezdoslavova s mimoriadne nízkym podielom 
vegetácie, s vysokým podielom spevnených plôch a nízkou ekologickou a 
estetickou hodnotou. 

Záverom možno konštatovať, že obraz mesta je ovplyvnený: 
1. fyzicko-geografickou kotlinovou lokalizáciou, 
2. charakterom priemyselno-poľnohospodárskej krajiny, 
3. umelou likvidáciou pôvodných historických štruktúr, 
4. nedostatočnou symbiózou s prírodným prostredím, 
5. nevyváženosťou symbiózy pôvodnej a novej zástavby, 
6. nedostatočnou atraktivitou prostredia, 
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7. nedostatočným lokálpatriotizmom prisťahovaného obyvateľstva, 
ľahostajnosťou obyvateľstva k mestskému prostrediu,  

8. mimoriadne nízkym podielom vegetácie, 
9. absenciou dotvárania vnútromestských priestorov (drobná architektúra, 

oddychové miesta, lavičky...), 
10. tvorbou nových neestetických prvkov v rámci vnútromestského prostredia. 
 

V rámci negatívne hodnotených častí mesta, kde dominuje negatívne 
pôsobiaci obraz na pozorovateľa je potrebné:  
1. zvýšiť podiel vegetácie, prírodných a sprírodňujúcich prvkov (živé ploty, 

stromoradia, použitie vertikálnej vegetácie a i.), 
2. zvýšiť podiel parkovo upravených plôch za účelom krátkodobej rekreácie, 
3. zvýšiť záujem obyvateľov sídla o mesto, 
4. do praxe zaviesť legislatívne predpisy schválené na miestnej úrovni 

zabezpečujúce ekologizáciu a estetizáciu prostredia, 
5. zachovať a „oživiť“ jestvujúce historické objekty a historické krajinné 

štruktúry, 
6. pri ďalšom územnom rozvoji mesta vychádzať aj z historickej 

opodstatnenosti pôvodného sídla, premietať jeho históriu do súčasnosti, 
7. vyzdvihnúť charakter pôvodného sídla a potlačiť také prvky a objekty, ktoré 

tento charakter degradujú, 
8. zosúladiť potreby a požiadavky mesta s možnosťami okolitej krajiny a 

vychádzať z princípov udržateľného rozvoja a ďalšiu tvorbu mesta 
zosúladiť so zásadami krajinnoekologickej optimalizácie sídla. 
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