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2 Pamiatky okolo nás

   

Vzťah k starým veciam sa formoval asi od samotného 
počiatku ľudstva. 

Ľudia už v staroveku kládli na dedičstvo svojich predkov 
istý dôraz. V rímskom práve, ktoré je základom toho nášho 
dnešného, sa uvádzajú myšlienky ochrany umeleckých 
a historických diel. Tie síce predstavovali verejný majetok, 
ale za ich ochranu zodpovedal konkrétny vlastník. Ako 
pamiatky však boli vnímané skôr umelecké diela (sochy, 
malé cenné predmety), než stavby – azda s výnimkou 
posvätných miest (najmä chrámov a obetísk) a diel, ktoré 
pripomínali slávu Ríma (víťazné oblúky, pamätné stĺpy 
a podobne).

V stredoveku bol vzťah k starším stavbám výrazne úžitkový. 
Ako pamiatky sa popri rodinných pokladoch chránili najmä 
miesta či relikvie spojené s kresťanskými mučeníkmi. 
Antické stavebné pamiatky – vtedy ešte stále v celkom 
dobrom stave – sa rozoberali na stavebný materiál (lacný 
a kvalitný). 

Z veľkého množstva ranokresťanských bazilík sa v Európe 
dodnes často zachovali len zlomky, ukryté pod základmi 
a podlahami mladších bazilík. Zato mnoho meštianskych 
domov a hradov u nás v sebe dodnes skrýva celé románske 
i gotické konštrukcie.

OCHRANA PAMIATOK 
V MINULOSTI    

Renesancia oživila záujem o antiku. Niektoré 
obzvlášť hodnotné antické stavby, či skôr ich 
ruiny, sa stali vyhľadávaným zdrojom inšpirácie 
a poučenia renesančných umelcov a staviteľov. 
Tí študovali, kopírovali a rozvíjali najmä detaily 
ich výtvarného či konštrukčného riešenia. 
Tento trend napokon viedol až k prvým 
snahám o zachovanie antických stavieb – hoci 
väčšinou doplnených a prestavaných v duchu 
potrieb ľudí renesančnej doby. 

Napokon pápež Pius II. vydal bulu (listinu) 
(„Cum almam nostram urbem“, 28. 
apríl 1462), ktorú môžeme chápať ako 
prvé vyhlásenie pamiatkovej ochrany. 
Nasledoval ho pápež Pavol III. (16. stor.),  

 

 
 
 
ktorý vydal dekrét (dokument) na  
zachovanie pamiatok Ríma.

Pápež hrozil vylúčením z cirkvi každému, kto 
by poškodzoval zachované pamiatky Ríma 
(myslel tým kostoly, sochy, chrámy, umelecké 
predmety a podobne). V tomto období vznikli 
prvé teoretické základy modernej pamiatkovej 
starostlivosti, no k jej uskutočneniu bolo ešte 
ďaleko.

Pokrok v oblasti ochrany pamiatok bol však 
zaznamenaný viac-menej len na území 
Talianska. V ostatnej Európe sa viedli v tom 
období náboženské spory, počas ktorých 
dochádzalo aj k ničeniu stavebných a 
umeleckých diel.

Renesancia



Pamiatky okolo nás  3 

Barokové obdobie sa vyznačovalo rozsiahlymi 
a agresívnymi zásahmi do existujúcich stavieb. Barok bol 
typický celkovou  renováciou objektov, najmä ich interiérov 
– barokizáciou. V tomto období bolo prestavaných (alebo 
úplne zaniklo) v Európe aj u nás mnoho starších stavieb. 
Barok však do prostredia 
vniesol novú kvalitu, a tak 
ho dnes vnímame ako 
prevažne pozitívny. Snahy 
o ochranu pamiatok 
však pokračovali ďalej 
i v barokovej dobe, ich 
hlavným nositeľom 
nebola už len cirkev, ale 
aj šľachta. Zo 17. storočia 
máme u nás zachované 
napríklad aj správy 
o praktickej údržbe 
(obnove) umeleckých diel 
– konkrétne levočských 
oltárov.

Obdobie osvietenstva (klasicizmu) prinieslo nielen nové 
myšlienky, ale aj nový pohľad na históriu. Záujem sa 
opäť obrátil k antike, ktorá sa začala vedecky skúmať – 
napríklad v Pompejach a Herculáneu sa začali rozsiahle, 
hoci ešte stále málo vedecky dôsledné vykopávky. O tom, 
že sa o pamiatky začala zaujímať aj široká verejnosť, 
svedčí aj fakt, že vznikali rôzne umelecké zbierky, knižnice. 
V niektorých krajinách Európy sa začínali formovať 
základy organizovanej starostlivosti o pamiatky (napr. vo 
Francúzsku, Grécku, či Prusku). Pamiatky sa začali vnímať 
ako historické a kultúrne hodnoty. V niektorých častiach 
Európy začali byť považované za pamiatky aj ruiny, kamene, 
kríže ba aj stromy. Niektorí panovníci dokonca nariadili aj 
ich prvé zdokumentovanie.

Renesancia

Barok

Klasicizmus

Oltár majstra Pavla z Levoče

Rímske koloseum

Rakúsky parlament postavený v klasicistickom štýle
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Rimania obdivovali vyspelejšie kultúry a aj 
keď si nejakú kultúru mocensky podrobili 
a pripojili ju k Rímskej ríši, nielenže nechali 
umelcov a staviteľov, aby naďalej pracovali 
podľa svojho, ale ich dokonca pozývali až do 
Ríma, aby tam realizovali svoje diela (napríklad 
etruskí inžinieri, grécki architekti a sochári). 

Slovo „múzeum“ má svoj pôvod v starovekom 
Grécku. Múseion bol chrám ženských bohýň 
(bolo ich 9) – každá z nich bola múza - bohyňa 
niektorého umenia alebo vedy.

Na Spiši sa nám zachovali vynikajúce stredoveké 
pamiatky (napríklad najvyšší vyrezávaný 
drevený oltár na svete v Levoči) vďaka 
umiernenej atmosfére, ktorá tam panovala 
a pre ktorú bolo typické skôr rešpektovanie 
diel našich predkov (aj pri zmene kostolov z 
katolíckych na protestantské a naopak).

Praktická ochrana sa v období osvietenstva 
dostala najďalej na území dnešného Talianska, 
kde bolo napríklad torzo rímskeho Kolosea 
zakonzervované a pôvodnými technológiami 
domurované z tehly a vápennej malty takmer 
do dnešnej podoby.

  Viete, že...?  Viete, že...?

Aké náboženské spory v stredoveku vyvolali rozsiahle ničenie 
náboženských pamiatok?

Čo je ikona?

Porozprávajte sa spoločne o tom, čo pre vás znamenajú 
pamiatky a čo všetko si predstavujete pod týmto pojmom.

Ku pravekému umeniu sa priraďujú nielen jaskynné maľby, ale 
aj obrovské kamenné stavby. Zistite, kde v Európe sa nachádza 
a ako sa volá jedna z najznámejších stavieb z obrovských zvislo 
postavených kameňov. 

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Historické centrum mesta Levoča
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Technický pokrok 19. storočia priniesol rozsiahle a agresívne 
zásahy do štruktúry miest i krajiny - bolo potrebné uvoľniť miesto 
pre novovznikajúce manufaktúry, továrne, priemyselné dielne, 
cestnú dopravu, železnice, byty pre robotníkov a pod. V Európe, 
najmä západnej, vtedy zanikli stredoveké hradby väčšiny miest 
a rozsiahle plochy starej, často stredovekej zástavby boli definitívne 
odstránené. 

S postupnou likvidáciou sa začal dvíhať aj intenzívny záujem 
o zachovanie pamiatok. Čoraz viac štátov začalo prijímať zákony 
na ich ochranu a čoraz viac pamiatok bolo konzervovaných 
a reštaurovaných. Dokonca pamiatky začali byť vedecky študované.

Snaha skoordinovať sily venované ochrane pamiatok aj na 
medzinárodnej úrovni vyústila do podpísania Aténskej charty 
(1931) – prvého medzinárodného dokumentu pamiatkovej 
starostlivosti, ktorý definoval teoretické a praktické úlohy ochrany 
a obnovy pamiatok. 

Premeny miest

   

Veľká francúzska revolúcia a revolučné 
hnutia, ktoré jej predchádzali či ju nasledovali, 
zapríčinili v Európe rozsiahle likvidácie pamiatok 
minulosti. Boli rušené, búrané, či dokonca 
vypaľované kláštory a kostoly, rovnako ako aj 
sídla šľachty. Vo Francúzsku, ktorým revolúcie 
prebehli najničivejšie, však boli pamiatky 
zároveň vyhlásené za majetok všetkého ľudu. 
V roku 1790 bola ustanovená komisia pre 
pamiatky, ktorá bola prvým štátnym útvarom 
pre evidenciu a zachovanie pamiatok. Francúzi 
zaviedli kategóriu národných pamiatok, zriadili 
verejné múzeá, sprístupnili veľkú časť pamiatok 
verejnosti a založili aktívny podiel štátu na 
pamiatkovej ochrane – vznikla moderná 
pamiatková starostlivosť.

Zároveň s revolučnými zmenami spoločnosti sa 
v Európe začalo šíriť romantické hnutie, ktoré 
budovalo citový vzťah k strácajúcej sa minulosti. 
Vznikali spolky, ktoré združovali občanov 
zaujímajúcich sa o minulosť a pamiatky.

OD VEĽKEJ FRANCÚZSKEJ 
REVOLÚCIE PO SÚČASNOSŤ   
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Druhá svetová vojna priniesla 
rozsiahle ničenie celých 
pamiatkových súborov, a to 
nielen na frontoch, ale aj hlboko 
v zázemí. Najviac boli postihnuté 
mestá Nemecka, Veľkej Británie, 
Sovietskeho zväzu, Poľska, Beneluxu, 
Talianska a podobne. Slovensko 
bolo týchto vojnových hrôz viac-
menej ušetrené a škody utrpené na 
pamiatkovom fonde boli väčšinou 
len lokálne. V dôsledku strát vznikla 
v roku 1954 pod patronátom 
UNESCO v Haagu Konvencia 
o ochrane kultúrnych hodnôt 
v prípade ozbrojeného konfliktu. 
Kohokoľvek kultúrne dedičstvo bolo 
deklarované ako kultúrne dedičstvo 
celého ľudstva.

Komunistický prevrat v roku 1948 u nás vytvoril 
novú majetkovú a ekonomickú situáciu, ktorá sa 
pre ochranu pamiatok spočiatku zdala výhodná – 
odpadlo veľa  problémov komunikácie so skutočnými 
vlastníkmi pamiatok, ktoré boli zoštátnené a štát 
mohol združiť veľké množstvo finančných prostriedkov 
na ich obnovu. V roku 1951 bol zriadený Slovenský 
pamiatkový ústav. Teória a prax sa v socializme 
výrazne rozchádzali, a tak sa zdanlivo výhodné 
podmienky pre pamiatkovú starostlivosť napokon vo 
väčšine prípadov obrátili proti pamiatkam.

Prístup k pamiatkovej obnove v období socializmu 
poznačila komunistická ideológia. Socialistický 
štát zabral viacero kláštorov a kostolov, pretože 
kresťanské náboženstvo chápal ako nepriateľa, ničil 
technické pamiatky, pretože pripomínali časy väčšej 
prosperity a kvality práce, ničil ľudovú architektúru, 
pretože v nej videl biedu. Veľké finančné prostriedky 
vynakladali na obnovu pamiatok „robotníckeho 
a revolučného hnutia“. 

Druhá svetová vojna

Socializmus

Zničené historické centrum mesta Frankfurt nad Mohanom

Jeden z mnohých monumentov  
postavených za socializmu
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Aj keď sa situácia po revolúcii v roku 1989 
v mnohých ohľadoch zmenila – predovšetkým 
zmenou vlastníctva veľkého množstva objektov, 
pamiatková starostlivosť stále bojuje s veľkými 
problémami. Asi najväčším zostáva nedostatok 
financií. Mnohé objekty boli za socializmu 
poškodené nedbalým a neadekvátnym 
zaobchádzaním a ich obnova je (nielen) finančne 
veľmi náročná. Všetky straty na pamiatkach sú 
pritom definitívne, nenahraditeľné a naša krajina 
nimi stráca svoju históriu.

Našťastie v súčasnosti sa prostredníctvom 
rôznych štátnych a európskych programov 
postupne rekonštruuje viac a viac kultúrnych 

pamiatok.

Súčasnosť

 V období 19. storočia bola za vrchol európskeho umenia považovaná gotika. Všetko, čo bolo na pamiatke vytvorené 
neskôr, bolo odstraňované a prestavované (regotizované). Tento smer sa nazýva pamiatkový purizmus a bol odmietnutý už 
vo svojej dobe. U nás boli v duchu regotizácie prestavané predovšetkým Dóm Sv. Alžbety v Košiciach a kostol v Hronskom 
Beňadiku.

V Británii vznikla v 18. storočí „Anglická amatérska spoločnosť“, ktorá sa zaslúžila o odkrývanie antických Atén, pričom jej 
členovia systematicky rozoberali a odnášali nálezy, vďaka čomu boli zachránené vo veľmi dobrom stave.

V 18. storočí panovníci začali investovať svoje výnosy do ochrany pamiatok - napríklad v r. 1776 švédsky kráľ, či v r. 1782 
aj na našom území Mária Terézia a Jozef II.

Prvým skutočne slovenským pamiatkovým orgánom, ktorý bol vytvorený po vzniku Československej republiky a po 
upevnení československej štátnej moci, bol Vládny komisariát na ochranu pamiatok na Slovensku, zriadený v októbri 1919.

  Viete, že...?  Viete, že...?

Čo je to skanzen?

Zistite, v ktorých slovenských mestách 
(prípadne vo vašom okolí) sa zachovali dodnes 
zvyšky hradieb.

Počet hradov alebo ich zrúcanín je na Slovensku 
naozaj veľký. Vymenujte aspoň 15 z nich.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Dóm svätej Alžbety - Košice
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Stavebné pamiatky môžu byť chránené ako 
jednotlivé budovy a sú označené ako Národné 
kultúrne pamiatky (NKP). Rovnako ako budovy 
môže byť chránené aj prostredie, v ktorom sa 
nachádzajú:

• Pamiatková rezervácia - je územie s veľkou 
koncentráciou hodnotných stavebných kultúrnych 
pamiatok. Sú buď mestského charakteru - 
Mestské pamiatkové rezervácie (MPR) ako 
napríklad Bardejov, alebo vidieckeho charakteru 
- Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry 
(PRĽA) ako napríklad Vlkolínec a Čičmany.

• Pamiatková zóna - je územie s historickým 
sídelným usporiadaním, územie kultúrnej krajiny 
s pamiatkovými hodnotami, ale nie tak veľkými ako 
v prípade pamiatkovej rezervácie, tiež aj čiastočne 
narušený súbor stavebných pamiatok (napríklad 
Štítnik, Bratislava - Rusovce alebo Nitra - Staré 
Mesto).

• Ochranné pásmo - je širšie územie vymedzené 
na ochranu prostredia alebo okolia pamiatky, 
pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny.

Starostlivosť o pamiatky u nás sleduje Pamiatkový 
úrad. Pamiatkový úrad je inštitúcia, ktorá má na 
starosti evidenciu, obnovu a výskum pamiatok. 
Vedie sa v ňom ústredný zoznam pamiatok, 
v ktorom sú evidované všetky pamiatkové objekty 
Slovenska. 

OCHRANA PAMIATOK  
NA SLOVENSKU

Od konca 60-tych rokov u nás postupne vzniklo 
viacero mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú 
praktickou ochranou pamiatok (napríklad Slovenský 
zväz ochrancov prírody a krajiny, Strom života, 
Kláštorisko, Katarínka, Národný trust Slovenska, 
Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva, 
A-projekt, Hoblina), ktoré už zachránili niekoľko 
desiatok pamiatkových objektov pred zánikom, 
pričom kvalita ich práce má často veľmi vysokú 
úroveň.

  Viete, že...?

Ako nazývame odbornú opravu, resp. obnovenie (niekedy aj 
ošetrenie) poškodenej pamiatky, pri ktorom sa nanovo doplnia, 
alebo nahradia chýbajúce menšie a menej podstatné časti 
architektúry s cieľom obnoviť pôvodný vzhľad pamiatky?

Zistite, ktoré objekty z minulosti vo vašom okolí pretrvávajú 
a ktoré zmizli nenávratne preč.

Nájdite staré fotografie historických budov, či zaujímavých 
miest a porovnajte ich so súčasným stavom. Ak je to možné, 
odfotografujte danú lokalitu (budovu, ulicu, park) z toho istého 
uhla pohľadu, ako bola odfotená na starej fotografii. 

Zo 138 slovenských miest má 18 z nich vyhlásenú mestskú 
pamiatkovú rezerváciu. Viete vymenovať aspoň niektoré z nich?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

  Viete, že...?
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Od roku 1993 sa na zoznam dostalo 7 lokalít (5 kultúrnych 
a dve prírodné) zo Slovenska:

1. Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia (od  
 roku 1993)
2. Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia (Spišský  
 hrad, Spišské Podhradie a rímsko-katolícky kostol  
 Žehra – od roku 1993, Levoča od roku 2009)
3. Historické jadro mesta Bardejov (od roku 2000)
4. Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec (od roku  
 1993)
5. Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu (od  
 roku 1995, rozšírené od 2000)
6. Karpatské bukové pralesy Karpát v Národnom parku  
 Poloniny a Vihorlat v Chránenej krajinnej oblasti  
 Vihorlat (od roku 2007)

7. Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského  
 oblúka (od roku 2008). 

Do zoznamu UNESCO boli zapísané drevené kostoly 
v týchto mestách a obciach:

Gréckokatolícke kostoly:
• V Ruskej Bystrej
• V Ladomirovej
• V Bodružale

Rímskokatolícke kostoly:
• V Tvrdošíne
• V Hervartove pri Bardejove

Evanjelické kostoly:
• V Kežmarku
• V Hronseku
• V Leštinách

UNESCO na Slovensku

Medzi hlavné kritériá výberu lokality do zoznamu UNESCO patrí zachovanosť prírodných hodnôt, dobrý stav 
lokality, vhodné využitie a prezentácia objektov.

   

V 20. storočí, v ktorom sa svetom prehnali dve celosvetové 
a množstvo regionálnych pustošivých vojen, bolo zničených, 
ťažko poškodených, alebo sa úplne stratilo mnoho historických 
miest, mestečiek a dôležitých kultúrnych pamiatok. Ako 
reakcia na následky II. svetovej vojny bola v roku 1945 založená 
celosvetová organizácia UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) v rámci Organizácie 
spojených národov (OSN, anglicky UNO – United Nations 
Organisation), zameraná na ochranu a rozvoj vzdelanosti, vedy 
a kultúry. V druhej polovici 20. storočia boli podpísané viaceré 
medzinárodné dohody a odporúčania pre záchranu a obnovu 
kultúrneho dedičstva.

Ľudia si uvedomili, že kultúrne dedičstvo jednotlivých kultúr 
nie je duchovným majetkom len toho štátu, na území ktorého 
sa nachádza, ale že je duchovným majetkom nás všetkých – je 
svetovým kultúrnym dedičstvom.

Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo je aj v súčasnosti neustále 
ohrozované rôznymi prírodnými katastrofami, narastajúcou 
urbanizáciou, ale aj vojnovými konfliktami. Veľkým problémom 
sa stáva aj nadmerný turizmus, ktorý vybrané lokality doslova 
zaplavuje návštevníkmi, a prispieva tak k ich poškodzovaniu. 

Výhodou zapísania lokality do zoznamu UNESCO  je lepšia 
ochrana pamiatkových lokalít,    podporné turistické kampane 
a  medzinárodné uznanie.

UNESCO

Historické centrum mesta Bardejov
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Členské štáty UNESCO musia Výboru pre svetové dedičstvo 
pravidelne podávať správy o stave ochrany lokalít a objektov 
svetového dedičstva. Pri nedodržaní Dohovoru o ochrane 
kultúrneho a prírodného dedičstva alebo pri znehodnotení 
zapísanej lokality/objektu tak, že pamiatka stratila vlastnosti, kvôli 
ktorým bola do zoznamu zapísaná, ju môže Výbor zo Zoznamu 
svetového dedičstva vyradiť.
 
Mladí ľudia zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane Svetového 
kultúrneho dedičstva. V roku 1995 v Nórskom Bergene  sa 
uskutočnilo prvé medzinárodné stretnutie mladých ľudí, ktorí 
deklarovali svoju účasť na ochrane svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva.

Čím je podľa vás  výnimočné miesto, kde žijete?

Pokúste sa sformulovať postoj okolia ku 
kultúrnemu dedičstvu. Aké je vaše zistenie? 

Zamyslite sa, ako by bolo možné zmeniť správanie 
ľudí a ich postoje v prospech kultúrneho a 
prírodného dedičstva.

Diskutujte o tom, čomu by sa mala venovať 
väčšia pozornosť v rámci ochrany kultúrneho a 
prírodného dedičstva.

UNESCO vedie aj zoznam svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva. V súčasnosti je na 
zozname zapísaných približne 730 pamiatkových 
a prírodných lokalít z celého sveta.
Zistite, ktoré pamiatky zo Slovenska sú 

navrhované na zápis do UNESCO.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
Mesto Bardejov je považované za najgotickejšie mesto Slovenska.

  Viete, že...?  Viete, že...?

Dva slovenské skvosty pokope -  
Spišská kapitula spolu so Spišským hradom v pozadí
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Členské štáty UNESCO musia Výboru pre svetové dedičstvo 
pravidelne podávať správy o stave ochrany lokalít a objektov 
svetového dedičstva. Pri nedodržaní Dohovoru o ochrane 
kultúrneho a prírodného dedičstva alebo pri znehodnotení 
zapísanej lokality/objektu tak, že pamiatka stratila vlastnosti, kvôli 
ktorým bola do zoznamu zapísaná, ju môže Výbor zo Zoznamu 
svetového dedičstva vyradiť.
 
Mladí ľudia zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane Svetového 
kultúrneho dedičstva. V roku 1995 v Nórskom Bergene  sa 
uskutočnilo prvé medzinárodné stretnutie mladých ľudí, ktorí 
deklarovali svoju účasť na ochrane svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva.

Na zoznam Ohrozených pamiatok 
sa podarilo zapísať i dve slovenské 
pamiatky:

Hellov dom v Banskej Štiavnici a 
Drevený kostolík Krajné Čierne.

Mesto Bardejov je považované za najgotickejšie mesto Slovenska.

Aký pamiatkovo chránený objekt alebo archeologické nálezisko sa nachádza vo 
vašom okolí?

Čo si myslíte, aké iné závažné faktory vplývajú na naše pamiatky?

Zistite, z ktorého roku pochádza najstaršia budova vo vašej obci/vašom meste.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

  Viete, že...?  Viete, že...?

Dva slovenské skvosty pokope -  
Spišská kapitula spolu so Spišským hradom v pozadí

V súčasnosti nie je vzácnosťou vidieť zdevastovanú a ošarpanú historickú budovu alebo schátralé ruiny hradov a kaštieľov. 
Príčin takéhoto stavu našich pamiatok je určite mnoho, no najdôležitejšou je asi tá, že ochrane kultúrneho a prírodného 
dedičstva sa u nás v minulosti (za socializmu) nevenovala dostatočná pozornosť. Bol to dôsledok komunistickej ideológie 
a spoločného vlastníctva.

Situácia sa pomaly začína meniť k lepšiemu, no stav mnohých našich pamiatok je stále alarmujúci. Na ich stav vplýva rad 
činiteľov. Tie môžeme rozdeliť na prírodné a „ľudské“ – teda zapríčinené človekom.

Medzi prírodné činitele patria najmä klimatické podmienky (pôsobenie vody, vetra, slnka a mrazu), environmentálne 
problémy (najmä znečistenie ovzdušia, kyslé dažde), prírodné katastrofy (záplavy, zemetrasenia, búrky, víchrice, zosuvy 
pôdy). Okrem toho vplýva na na životnosť pamiatok aj prirodzený proces stárnutia stavebných materiálov.

Najčastejšími ľudskými činiteľmi sú ničivé následky vojen, požiare (či už úmyselné alebo náhodné), industriálny rozvoj 
a rozvoj dopravy alebo nevhodné zaobchádzanie s pamiatkami. Medzi významné negatívne činitele vplývajúce na stav 
pamiatok patrí v nemalej miere aj nevšímavosť a ľahostajnosť okolia.

OHROZENIE  
PAMIATOK  

Zrúcanina hradu Hrušov
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Takmer v každej krajine sa nachádza pamiatka, ktorá je 
v stave ohrozenia a krajina z rôznych dôvodov nemôže 
zabezpečiť jej obnovu alebo rekonštrukciu.

Takáto pamiatka sa môže dostať na celosvetový zoznam 
100 najohrozenejších pamiatok sveta. Jej zakladateľom 
je americká mimovládna nezisková organizácia World 
Monuments Foundation. Navrhovateľom pamiatky 
do zoznamu môže byť akákoľvek organizácia pracujúca 
s pamiatkami, súkromná osoba alebo vláda. Zoznam sa 
obnovuje a dopĺňa každé dva roky.

Hlavným cieľom programu WMF je vyvolať záujem širokej 
verejnosti o ohrozené pamiatky, vzbudiť záujem všetkých 
odvetví spoločnosti o záchranu kultúrneho dedičstva, 
ako aj osloviť samotných prípadných investorov. 

V rámci Zoznamu svetového dedičstva existuje „Zoznam 
hanby“. Doteraz sem boli zapísané dve lokality z Indie 
a dva národné parky USA. Dôvodom bolo nedodržiavanie 
podmienok Dohovoru, nedisciplinovanosť, ohrozenie 
objektu/lokality a pod. Tak napr. jeden zo zapísaných 
parkov – prvý národný park sveta Yellowstone – sa sem 
dostal pre bruceliózu (ochorenie) bizónov, znečistenie 
vôd, nedisciplinovanosť návštevníkov, ťažbu prírodných 
zdrojov v blízkom susedstve a budovanie ciest.

Pustý hrad pri Zvolene je najrozsiahlejším hradom 
v Európe a druhým najväčším na svete s rozlohou až 7,6 ha,  

hneď po pevnosti Crak de Chevalier v Sýrii.

 STO NAJOHROZENEJŠÍCH 
PAMIATOK SVETA

Ktorý prvok zo Slovenska bol ako prvý zapísaný v roku 
2005 do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva UNESCO?

Nájdite zoznam 100 najohrozenejších objektov sveta na 
internete.

Vyberte aspoň 3, ktoré vás zaujali a povedzte prečo.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

  Viete, že...?  Viete, že...?

Socha v starobylom mayskom 
archeologickom nálezisku Quiriguá v Guatemale
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V zozname sa vyskytujú aj lokality 
s kombinovanými kultúrnymi a prírodnými 
hodnotami, ktoré sú tu zapísané na základe 
kombinácie oboch kritérií – kultúrnych 
a prírodných. Na zozname Svetového 
dedičstva sa nachádza 19 zmiešaných 
kultúrnych a prírodných lokalít, medzi 
ktoré patrí napr. Machu Picchu v Peru alebo 
oblasť Laponska vo Švédsku.

V roku 2001 bol založený Reprezentatívny 
zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Nehmotné kultúrne dedičstvo 
je súhrn znalostí, praktík, postupov, 
stvárnenia, prejavov, poznatkov, schopností, 
nástrojov, predmetov, artefaktov a s nimi 
spojených kultúrnych miest, ktoré sú 
súčasťou  kultúrneho dedičstva národa.

  Viete, že...?  Viete, že...?
Čo zahŕňa pojem „Svetové kultúrne a prírodné 
dedičstvo“? 

Skúste popísať, či vysvetliť význam znaku (loga) 
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

Nájdite vo vašom okolí nejakú zničenú 
pamiatku. Nakreslite, ako vyzerá teraz a ako by 

vyzerala, keby bola zrekonštruovaná.

 

  

Otázky:

 

Úlohy:

   

Skúste si predstaviť svoje okolie bez jedinej „starej“ 
budovy, kostola či hradu – všade len „moderné“ 
domy, úrady, banky a paneláky! Skúste si predstaviť 
vaše mesto bez historického jadra či vašu obec bez 
starých domčekov, dreveníc… 

Každý starý dom, pamätný strom, či hrad nám 
rozprávajú svoj jedinečný príbeh od dávnych čias až 
po súčasnosť. Kultúrne a prírodné dedičstvo zohráva 
dôležitú úlohu i v turistickom ruchu. 

Dnešný človek má záujem o historické miesta, 
kultúru, tradíciu či zaujímavú prírodu. Na Slovensku 
si to však mnohí dosiaľ neuvedomujú a niekedy sa 
správajú, akoby sme turistov vôbec nepotrebovali. 
Naše pamiatky trpia nedostatočnou prezentáciou 
a „atraktívnosťou“. Aj to je jeden z dôvodov na to, aby 
sme si udržali naše pamiatky – aby sme ich nebúrali, 
ale zachovali, kvalitne opravili a prezentovali tak nimi 
našu jedinečnú kultúru a históriu.

VYUŽITIE  
PAMIATOK

Obrazec na planine Nazca v Peru
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V prvom kroku si urobte zoznam pamätihodností vo vašej obci/meste na základe vašich poznatkov a dostupných 
informácií. Nemusíte mapovať všetky pamätihodnosti. K tým, ktoré ste si vybrali, si vytlačte alebo nakopírujte 
záznamovú kartu, ktorú následne vyplníte na základe získaných informácií a terénneho prieskumu.

Môžete sa rozdeliť do skupín, z ktorých každá bude sledovať jednu z kategórií:
• hmotné nehnuteľné pamätihodnosti (čiže s čím neviete pohnúť, napr. budovy, kostoly, vily, ...)
• hmotné kombinované diela prírody a človeka (napr. pútnické miesto)
• hmotné hnuteľné pamätihodnosti (čiže to, čo sa dá premiestniť, napr. sochy, oltáre, výtvarné diela, ...)
• nehmotné pamätihodnosti (napr. historické názvy ulíc, ...)

Nachádzajú sa v samospráve pamiatky vedené v pamiatkovom fonde SR? Ide o národné kultúrne pamiatky, 
pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a lokality svetového dedičstva. Na vyhľadávanie môžete použiť aj 
registre ústredného zoznamu pamiatkového fondu, ktorý sa nachádza na stránke: http://www.pamiatky.sk/sk/
page/evidencia-narodnych-kulturnych-pamiatok-na-slovensku

Pre každú pamätihodnosť použite jednu záznamovú kartu.
V kolónke „Stručná charakteristika pamätihodnosti, historický význam:“, ak je to potrebné, uveďte zistený stav, 
význam, stručnú charakteristiku, obdobie vzniku a pod.

Je stav týchto pamiatok zachovalý – dobrý, alebo je potrebná oprava, či už v podobe výraznejšej rekonštrukcie 
alebo drobných opráv, obnovných a ochranných náterov? V kolónke „Stav pamiatky“ zhodnoťte a obodujte stav 

pamiatky podľa priloženého popisu.

Lokálny bioindikátor
Pamiatkový fond

Krok 1

Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie a 
vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a obcí.

Projekt: Pamiatky okolo nás

http://www.pamiatky.sk/sk/page/evidencia-narodnych-kulturnych-pamiatok-na-slovensku
http://www.pamiatky.sk/sk/page/evidencia-narodnych-kulturnych-pamiatok-na-slovensku
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1. hmotné nehnuteľné pamätihodnosti
Objekty miestneho významu:
- pamätné tabule, pomníky, rodné domy alebo pôsobiská významných miestnych osobností a hroby s  
 náhrobníkmi významných miestnych osobností,
- prícestné sochy a iné objekty,
- verejne prístupné objekty s kultúrno-výchovnou a vzdelávacou funkciou, ako pamätné izby, súkromné  
 múzeá a pod., sakrálne objekty (ak nie sú národnou kultúrnou pamiatkou), ako kostoly, kláštory, kaplnky a  
 pod. 

2. hmotné kombinované diela prírody a človeka
- pútnické miesta, ako kalvárie, miesta s prameňom alebo iným prírodným útvarom viažucim sa k historickej  
 udalosti a osobnosti,
- upravené pramene s liečivou alebo pitnou vodou, udržiavané besiedky v lesoch, iné prírodné výtvory,  
 ktorých okolie upravil človek. 

3. hmotné hnuteľné pamätihodnosti
- socha patróna obce, ak je v interiéri,
- erb obce a pečatidlá (prípadne predmety, ktoré sú zobrazené v erbe obce, ak sú zvlášť prezentované),  
 obecná kronika a iné listiny (aj kópie dokumentov), ktoré sa viažu ku vzniku obce alebo k iným významným  
 udalostiam a osobnostiam obce, 
- cechové predmety a predmety významných spolkov, ktoré jestvovali  v obci, 
- športové a iné trofeje, ktoré vyhrali športové kluby, ale aj iné spolky a krúžky (napr. spevácky, tanečný,  
 divadelný, hasičský, vinársky atď.), 
- predmety, ktoré obec získala v rámci družby s inou obcou doma či v zahraničí, najcennejšie predmety v  
 pamätnej izbe obce (kroje, nástroje, nábytok atď.).

- pamätný deň založenia obce (ak je historicky doložený),
- historické udalosti (významné stretnutia, návštevy významných osôb, postavenie významných budov),
- pôvodné (historické) názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam  
 obce,
- pamätné dni (narodenie, úmrtie), prípadne iné udalosti (skutočnosti) viažuce sa k významným rodákom, ak  
 nemajú v obci zachovaný rodný dom, pomník, hrob a príp. inú nehnuteľnosť.

B. Register nehmotných pamätihodností

Stručná charakteristika kategórií pamätihodností:

A. Register hmotných pamätihodností



16 Pamiatky okolo nás

Niektoré pamiatky sú voľne prístupné nepretržite (napr. prícestné sochy), iné (najmä interiér budov) sú 
prístupné len v určitom čase, ktorý určujú otváracie hodiny, alebo sa prístupnosť viaže na určitú príležitosť 
(sviatok, výročie, a pod.). Niektoré samosprávy sprístupňujú niektoré pamiatky len cez víkend a len na pár 
hodín. Je táto doba dostatočná alebo nie? Niekde zas majú turisti možnosť vidieť danú pamiatku na požiadanie 
– kľúče sú napr. na obecnom úrade alebo u zodpovednej kontaktnej osoby, ktorá im ju sprístupní.
Na základe zistených pamätihodností a údajov o nich, doplňte do záznamovej karty skúmanie o nasledujúce 
poznatky v kolónke „Zdôvodnenie“:

1. či je pamiatka sprístupnená verejnosti pravidelne alebo príležitostne,
2. aký je čas sprístupnenia, či sú stanovené otváracie hodiny, prístup je možný iba na požiadanie, alebo je  
 pamiatka voľne dostupná,
3. aká je výška vstupného, je pevne stanovené, dobrovoľné alebo žiadne.
 
(V elektronických záznamových kartách vyberiete z možností úplne, mierne obmedzenia, výrazné obmedzenia, 
neprístupná)

Ku každej pamätihodnosti prideľujete 0 až 3 body podľa adekvátnosti (napr. ak si myslíte, že sprístupnenie 
pamiatky len počas sviatkov je dostačujúce, pridelíte počet bodov 3 (úplne), naopak ak si myslíte, že každodenné 
sprístupnenie pamiatky by bolo prijateľnejšie ako dostupnosť len počas víkendu, pridelíte iba 1 bod (výrazné 
obmedzenia).

Za každú pamätihodnosť môžete získať maximálne 6 bodov. Celkový počet bodov pre všetky pamätihodnosti 
je 6 x  počet pamätihodností = 100%. Na záver vyrátajte percento z vášho nadobudnutého celkového počtu 

bodov.

100%-90%: stav hmotných a nehmotných pamätihodností je veľmi dobrý. Samospráva dbá na ich údržbu a 
pravidelne sa o ne stará. Prístupnosť pamiatok v samospráve pre širokú verejnosť je postačujúca.

89%-70%: pamiatky sú v dobrom stave, no niektoré z nich si vyžadujú opravu na ich udržanie do budúcna. 
Pamiatky sú sprístupnené verejnosti obmedzene, čo môže v konečnom dôsledku priniesť určité komplikácie pri 
ich návšteve verejnosťou.

69%-50%: samospráva upriamuje pozornosť na pamätihodnosti len sporadicky. Na to, aby ich mohli 
budúce generácie naďalej obdivovať, je nevyhnutné zmeniť postoj a vykonať potrebné opravy. Prístupnosť 
pamätihodností je problémová. Často dochádza ku komplikáciám pri ich návšteve. Táto situácia môže 
potenciálneho návštevníka len odradiť.

49%-30%: pamiatky sa nachádzajú v nevyhovujúcom stave. Väčšia časť si vyžaduje neodkladnú opravu.  
Sprístupnenie pamiatok v regióne je nevyhovujúce, žiada si okamžitú nápravu.

29%-10%: stav hmotných a nehmotných pamiatok v danom regióne je naozaj veľmi zlý. Väčšina z nich si žiada 
potrebné opravy na ich zachovanie. Miera sprístupnenia pamätihodností pre verejnosť je mizivá. Návštevníci 

majú obrovské problémy sa k nim dostať.

Vyhodnotenie výsledkov:

Krok 2
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