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PREDSLOV

Milí žiaci,
dostávate do rúk učebnicu Regionálnej geograﬁe Horného Pohronia – regiónu, ktorý je
vaším domovom. Múdre sú slová Coelha (Paulo Coelho, 2005) „všetko, čo sa potrebujeme naučiť, máme pred očami, len sa treba pozorne a úctivo poobzerať vôkol...“
Tak sa teda spoločne pozerajme a poznávajme svoj región plný histórie, prírodných krás
a objavujme jeho jedinečnosť.
Horné Pohronie, kraj od prameňa Hrona pri Telgárte až po Hronsek, je späté s riekou
Hron. Počas stáročnej existencie človeka v tejto oblasti odniesli vody Hrona všeličo, ale
duch krajiny v ňom zostal. Schádza z vrchov do dolín a učí ho tvrdosti a priamemu pohľadu. Vrchy navôkol nútia ho zodvihnúť hlavu a sú pôvodnou architektúrou, ktorú mestá
vystavané z ich bohatstva s pokorou kopírujú. Horné Pohronie má veru čím očariť. Otvára
vám svoje srdce a vy mu otvorte to svoje.
Učebnica predstavuje zdroj informácií a námetov na skúmanie a poznávanie súvislostí
v miestnej krajine na predmetoch geograﬁa a regionálna výchova. Okrem toho môže byť
vhodným doplňujúcim prostriedkom pre ďalšie predmety zo vzdelávacích oblastí Človek
a spoločnosť (dejepis a občianska náuka), Človek a príroda (biológia), Človek a hodnoty
(etická výchova) a i.
Obsah učebnice je rozdelený na 14 tém. Tieto vás postupne prevedú regiónom, v ktorom
bývate a žijete. Veríme, že na konci tejto cesty za poznaním budete vedieť, odkiaľ pochádzate, kam patríte a prečo. Množstvo zaujímavých úloh a námetov na projekty vám spríjemní chvíle poznávania a umožní zistiť, čo všetko sa nachádza vo vašom okolí. Vyberte si
z nich tie, ktoré sa vo vašej škole alebo obci dajú zrealizovať.
Prajeme vám príjemné objavovanie.
Autori
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TÁTO KRAJINA
Táto krajina pripomína babkinu truhlu:
Otvoríš ju a zrazu ti v srdci zavonia
materina dúška
suchý kvet lipy a majorán
Táto krajina
pripomína chrám:
Chorál o človeku
znie v nej bez prestania
Studničky na jej medziach
sú plné svätej vody
vysoko na horských lúkach
v gotických vežiach zelených katedrál
nežné spieže oviec zvonia
a vôňa rumančeka
ľahučká ako závoj svadobný
potichu klesá do údolia

Táto krajina
pripomína chrám
V pásiku modrých dymov nad dedinou
vonia živica – vrchársky tymian
Keď vchádzaš do tejto krajiny
chcel by si pokľaknúť ukloniť sa po pás
a srdcom zabúchať na dubové dvere
ale je to darmo:
dvere sú otvorené
a spoza nich ťa víta ľudský hlas:
Nekľakaj! Veď si jeden z nás!
A nie si v kostole!
Chlieb a soľ ťa čaká na stole.

(Mikuláš Kováč)

HRON
Večný princ
kráľovsky nadájaný
ešte tenučký v páse
váhavo cez meandre
opúšťa mať
Kráľovu hoľu
Ona ho s vetrom
vyprevádza
vpletajúc mu do vlniek
spevavé stužky piesní
rodného kraja
zdobené
pestrým nárečím dedín
verne odetých
do výšiviek pradávneho kroja
Z hrdých hniezd
nízkotatranských
V Brezne
po horehronsky

zvučí jeho vlnohra
keď sa posilnený
horskými prítokmi
poberá do Bystrice
Zvolena
Nespútaný slobodný
bez priehrad zábran
putuje od nepamäti
z hlbokých dolín do rovín juhu
Tam odvážne rozpína ramená
Mohutnie
Pokojne sa hadí
hrdo nesúc
slovenskú pieseň Dunaju
cudzím krajom
aby jej sladkosť na konci
tíško zaznela v pamäti
čiernej slanej vody
(Elena Cmarková)
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1. HORNÉ POHRONIE – MÔJ DOMOV V SRDCI SLOVENSKA
Ak by sme Slovensko prirovnali k živému organizmu, Horné Pohronie by malo ležať v srdci Slovenska.
Kóta Hrb
Hrb, tzv. stred Slovenska,
Slovenska bod s geograﬁckými súradnicami 48° 44’ s. g. š. a 19° 28´ v. g. d. a nadmorskou výškou 1 255 m, leží v pohorí Poľana medzi obcami Ľubietová a Osrblie na severnom výbežku
vrchu Ľubietovský Vepor.
Jadro regiónu tvorí severná časť Zvolenskej kotliny a Horehronské podolie, ktoré na západe ohraničujú Kremnické vrchy, na severe Starohorské vrchy, Veľká Fatra, Nízke Tatry, na juhu Poľana, Veporské vrchy a na východe
Spišsko-gemerský kras (Muránska planina a Slovenský raj) a Stolické vrchy.

Obr. 1

Vymedzenie regiónu Horné Pohronie v rámci Slovenska, povodia Hrona a geomorfologické celky, ktoré ho tvoria

DO SLOVNÍČKA
Geograﬁcká šírka – uhlová vzdialenosť meraná od rovníka (0°). Udáva sa
v stupňoch od 0° — 90° severnej geografickej šírky (s. g. š.) a od 0° — 90°
južnej geografickej šírky (j. g. š.).
Geograﬁcká dĺžka – uhlová vzdialenosť medzi základným poludníkom
(0°) a poludníkom prechádzajúcim
cez daný bod. Udáva sa v stupňoch od
0° — 180° západnej geograﬁckej dĺžky
(z. g. d.) a od 0° — 180° východnej geograﬁckej dĺžky (v. g. d.).
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Horným Pohroním rozumieme územie okresov Banská Bystrica a Brezno (podľa územnosprávneho usporiadania SR
z roku 1996). Územie hraničí s dvanástimi okresmi a zaberá plochu 2 075 km2. Najvyšším bodom územia je Ďumbier
(2 043 m n. m.), najnižší bod (304 m n. m.) sa nachádza pri
výtoku Hrona v katastrálnom území obce Hronsek. Najzápadnejším bodom je Svrčinník (1 313 m n. m.) na hlavnom chrbte Kremnických vrchov, najvýchodnejším je bod pri Ondrejisku (1 270 m n. m.) v Slovenskom raji. Vzdušná vzdialenosť
medzi nimi je 94 km. Najsevernejší bod predstavuje Poľana
(1 890 m n. m.) na hlavnom chrbte Ďumbierskych Tatier a najjužnejší sa nachádza na toku Zolná, južne od obce Sebedín –
Bečov. Vzdušná vzdialenosť medzi nimi je 43 km.

1. HORNÉ POHRONIE – MÔJ DOMOV V SRDCI SLOVENSKA

Hranice sú väčšinou prirodzené, majú dĺžku približne 253 km. Prechádzajú po hlavných chrbtoch pohorí
(Kremnické vrchy, Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Nízke Tatry, Slovenský raj, Muránska planina, Veporské
vrchy a Poľana), sú teda hranicami medzi povodiami. Len v juhozápadnej časti územia, medzi Hrochoťou
a Sielnicou, je hranica menej výrazná.

Obr. 2

Vrcholová časť Národnej
prírodnej rezervácie Ľubietovský Vepor (na fotograﬁi v pozadí nad obcou
Ľubietová) je eróznym
pozostatkom mohutného
lávového prúdu stratovulkánu Poľana od kóty Vepor (1277 m n. m.) po Hrb
(1255 m n. m.) na severnej
strane, kde končí 40 metrov
vysokou skalnou stenou.
Hrb je považovaný za geometrický stred Slovenska.

OTÁZKY A ÚLOHY:
1 Na mape Slovenska (všeobecnozemepisná, fyzickogeograﬁcká, geomorfologická,...)
nájdite rieku Hron, mestá Banská Bystrica, Brezno a (vyššie spomenuté) pohoria, ktoré zasahujú do Horného Pohronia.

2 Pomocou mapy alebo programu Google Earth určte geograﬁcké súradnice okrajových bodov regiónu Horné Pohronie, alebo vášho okresu (najsevernejší, najjužnejší,
najvýchodnejší, najzápadnejší bod).

3 Pomocou atlasu SR opíšte polohu susedných okresov regiónu Horné Pohronie podľa svetových strán.
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4 Podľa obrázka dolu si vytvorte svoj “pohľad z vlastného okna” (môže to byť z miesta vášho bydliska, výhľad
počas výletu a pod.)

„Pohľad z okna“ na západnú hranicu regiónu – hrebeň
pohoria (odpoveď nájdeš
v riešení sudoku).

5 Sudoku. Do prázdnych políčok dosaďte čísla tak, aby v každom riadku, stĺpci a vyznačenom štvorci boli
vždy všetky čísla od 1 po 9.
Postupne dosaďte zľava doprava namiesto čísel v označených políčkach zodpovedajúce písmená:

8
1=R
2=I
3=K
4 = CH
5=Y
6=M
7=E
8=N
9=C

9
7
3
3 5
2

4
5 1
2

9 8
7 6
2 4
1
3
8 5
6 2

7
3 1

4
2

7
9
6
3
7

5
9
4
3
7

2

6

Správna odpoveď:

V
6 Aká je poloha regiónu z hydrograﬁckého hľadiska? Ktoré hlavné povodia v ňom nájdeme? Ktorými časťami
regiónu vedú hranice medzi povodiami? Určte polohu regiónu z hľadiska dopravy (zamyslite sa nad smerovaním hlavných línií cestnej a železničnej siete, polohou dopravných uzlov).

7 Pomocou atlasu SR zistite, ako sa z vašej obce dostanete do okresného,
krajského a hlavného mesta (autom, vlakom). Cez ktoré obce budete prechádzať? Ako dlho vám bude cesta trvať?
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2. VYSOKÉ VRCHY, HLBOKÉ DOLINY
Kam sa len pozrieš – hory a kopce! V Hornom Pohroní sú takmer všade. Napriek tomu, keď sa nás niekto
opýta „Ako sa volá tamten kopec?“ často len pokrčíme plecami. Ani len netušíme, akú búrlivú a vzrušujúcu minulosť skrývajú skaly, po ktorých stúpame. Výbuchy sopiek, zemetrasenia, presuny obrovských blokov hornín
na súši i pod morskou hladinou – všetko sa tu odohrávalo dávno predtým, ako sa na Zemi objavili prví ľudia.
Povrch Horného Pohronia sa pretváral milióny rokov. Aj dnes formujú gravitačné sily rôzne povrchové tvary
(formy reliéfu) v závislosti od odolnosti hornín, vrtochov počasia, sklonu svahov a pôsobiacich síl (tečúca
voda, vietor, zmeny teplôt atď.). V minulosti prebiehali na našom území odlišné procesy od tých dnešných.
Členitý povrch regiónu je odrazom pestrej geologickej stavby a tektoniky (tektonická činnosť viedla k vzniku
pohorí a kotlín). Pohoria zaberajú najväčšiu časť územia a lemujú centrálnu dolinu Hrona. Z pohľadu nadmorských výšok na Slovensku rozlišujeme nížiny a vysočiny (hranica je 300 m n. m.). Pre Horné Pohronie je
typický hornatý, bohato členený reliéf a patrí medzi vysočiny.

GEOLOGICKÝ VÝVOJ
Horné Pohronie je podľa geologického členenia Slovenska súčasťou centrálnej časti Západných Karpát.
Západné Karpaty, rovnako ako Alpy, začali vznikať už pred 65 miliónmi rokov. Dávno predtým (pred niekoľkými stovkami miliónov rokov) vznikli v hlbinách zeme tvrdé, odolné vyvreté horniny (žula, granit, ryolit,
diorit, ai.). Tieto starohorné a prvohorné horniny boli niekoľkokrát zvrásnené a premenené na ruly, svory
a zriedkavejšie na fylity. Počas variského vrásnenia vznikli mohutné bloky žúl. Premenené horniny a žuly
(kryštalické horniny) vystupujú na povrch v časti Nízkych Tatier, v Starohorských vrchoch, Veľkej Fatre
a vo Veporských vrchoch.
V druhohorách zalialo naše územie more. Na dne mora sa milióny rokov hromadili vápenaté schránky morských živočíchov. Vznikli tak vápence a dolomity tvoriace obal viacerých pohorí. Neskôr v týchto rozpustných
horninách voda postupne vytvorila krasové útvary – škrapy, krasové jamy, priepasti, podivné doliny a jaskyne.
V našom okolí sú sprístupnené napr. Jaskyňa mŕtvych netopierov, Harmanecká a Bystrianska jaskyňa.

Jaskynné priestory Národnej prírodnej pamiatky Harmanecká jaskyňa (Kremnické
vrchy, neďaleko obce Harmanec) vznikali pomaly, činnosťou korózie a prúdiacej vody.
Turistami je vyhľadávaná najmä kvôli rozmanitosti kvapľovej výzdoby i množstvu netopierov
zimujúcich v priestoroch jaskyne.

Obr. 1
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Už počas druhohôr sa začali dvíhať pohoria a medzi nimi aj Karpaty. Po ústupe mora v období kriedy došlo
k alpínskemu vrásneniu. Pod silným tlakom sa obrovské masy hornín začali posúvať od juhu na sever až
na vzdialenosť 50 – 100 km. Na žuly a premenené horniny sa presunuli vrstvy vápencov a dolomitov – vznikli
príkrovy. Takto vznikla najstaršia stavba Nízkych Tatier, Veľkej Fatry aj Starohorských vrchov.

Obr. 2

Prírodná pamiatka Majerova skala (Veľká Fatra) predstavuje jedinečný prírodný útvar. Ide
o zvyšok príkrovu, ktorý bol v dávnej minulosti vyvrásnený a neskôr eróziou obnažený.

Klenovský Vepor (1338 m n. m.) je najvýraznejším vrcholom v pohoria Veporské vrchy v oblasti Slovenského rudohoria. Skalnatý chrbát je zvyškom mohutného lávového prúdu. V treťohorách pokrýval rozsiahle územie, ale po dlhotrvajúcej erózii ostalo z neho len niekoľko podobných
osamotených "ostrovčekov". Názov Vepor je odvodený od siluety podobnej ležiacemu diviakovi – veprovi.

Obr. 3
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2. VYSOKÉ VRCHY, HLBOKÉ DOLINY

V mladších treťohorách (pred 5,32 miliónmi rokov), počas ďalšej fázy alpínskeho vrásnenia, vo Vnútorných Karpatoch došlo k vzniku rozsiahlych hlbokých zlomov. Pozdĺž nich dochádzalo k intenzívnej sopečnej
činnosti. Vystupujúca magma utvorila vulkanické pohoria – Kremnické vrchy a Poľanu. Sú budované
sopečnými horninami (andezit, ryolit). Okrem sopiek sa takto formovali lávové prúdy (Ľubietovský Vepor –
Hrb) a iné vulkanické formy.
V poklesávajúcich častiach sa utvárali panvy a vnútrohorské kotliny, vznikla Zvolenská kotlina a Horehronské podolie. Na miestach zdvihov vznikali pohoria, začal sa utvárať súčasný povrch Západných Karpát. Výškové rozdiely medzi horskými pásmami a kotlinami spočiatku neboli veľké (do 300 m).

Obr. 4

Prírodná pamiatka Bátovský balvan –
mohutný osamotený 14 m vysoký kamenný blok je ukážkou zvetrávania
hornín v pohorí Poľana. Blok bol
uvoľnený v starších štvrtohorách mrazovým zvetrávaním a zrútil sa na nivu
Hučavy. Nájdeme ho v blízkosti cesty
vedúcej z obce Hrochoť do osady Kyslinky, ktorá leží priamo v centre pôvodnej kaldery Poľany.
K výraznejšiemu rozčleneniu reliéfu došlo až koncom treťohôr (pred 5,3 – 2,6 miliónmi rokov), keď sa pohoria začali dvíhať pozdĺž zlomov. Ostré pravouhlé ohyby rieky Hron (v Banskej Bystrici, vo Zvolene) sledujú
zlomy prebiehajúce v smere S – J. Horehronské podolie (od Telgártu k Lučatínu) vytvára pozdĺž Hrona tektonickú zníženinu v smere V – Z s nadmorskými výškami od 1 000 m n. m. (sedlo Besník) po 390 m n. m. (na
nive Hrona pri Lučatíne).
Vyzdvihovanie pokračovalo aj vo štvrtohorách. Aj v súčasnej dobe sa pohoria neustále dvíhajú a nížiny poklesávajú. Vo štvrtohorách sa objavuje človek. Sopečná činnosť ustáva a pokračuje poklesávanie
kotlín. Ľadové doby sa striedajú s medziľadovými. Prebiehajú erózne procesy a mrazová, ľadovcová,

Obr. 5

Hlavný hrebeň Veľkej Fatry (Hôľna Fatra) je typický
širokými zaoblenými chrbtami s hladkými, mäkko
modelovanými svahmi na
menej odolných slieňovcoch, slienitých vápencoch
a zlepencoch. Na fotograﬁi
je Ploská (1 532,1 m n.m.)
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veterná a svahová erózia mení tvar
krajiny. V ľadových dobách sa v najvyšších pohoriach hromadil sneh
a ľad, z ktorého sa formovali ľadovce.
Tie v Nízkych Tatrách utvárali ľadovcové kotly (kary), ľadovcové doliny
(trógy) a skalnaté nánosy (kamene,
balvany) uložené ľadovcom (morény).
V ľadových dobách mali rieky nedostatok vody (zrážky padali prevažne
v podobe snehu), preto ukladali svoje
štrky a náplavy na dne dolín. V medziľadových dobách mali vodné toky
väčšie prietoky a silou tečúcej vody
odstraňovali nahromadené uloženiny,
prehlbovali svoje korytá a vytvárali tak
riečne terasy. Na niektorých z nich ležia aj jadrá historických sídel (Banská
Bystrica, Slovenská Ľupča, Brezno).

Prírodná pamiatka Ľupčiansky skalný hríb. Zriedkavý skalný útvar vznikol veterným a vodným zvetrávaním usadených hornín, v ktorých sa striedajú rozlične
odolné vrstvy (tvrdšie zlepence, mäkšie pieskovce). Možno ho
nájsť nad ľavým brehom potoka Ľupčica pri Slovenskej Ľupči.

Obr. 6

Asi pred desiatimi až jedenástimi
tisícmi rokov nastáva posledné oteplenie trvajúce dodnes. Neznamená
to, že tvar krajiny okolo nás sa prestal
meniť. Rieky a potoky naďalej ukrajujú z dvíhajúcich sa pohorí, pomaly prehlbujú a rozširujú doliny alebo
ukladajú materiál na svojich nivách.
Tam, kde sú horniny mäkké, nespevnené, či porušené, podlieha materiál
erózii a odnosu. Na miestach s odolnými, pevnými a neporušenými horninami odolávajú vyvýšené horské
chrbty, náhorné plošiny a osamotené
skaliská. Inde, ak sa rôzne odolné
horniny striedajú, vznikajú vodopády
a zvláštne bizarné útvary.

ZAUJÍMAVOSŤ
HOREHRONSKÉ PODOLIE predstavuje najvyššie položenú kotlinu na Slovensku.
POĽANA predstavuje silne rozrušenú vrstvenú
sopku – stratovulkán. Z treťohorného vulkánu
zostala len kaldera – veľká uzavretá kotlina, ktorá
sa vytvorila prepadnutím alebo mohutnou explóziou z krátera. Predpokladá sa, že Poľana pôvodne
dosahovala výšku a mohutnosť Etny.
Najväčšiu časť územia na juh od Horehronského
podolia vypĺňajú VEPORSKÉ VRCHY (najvyšší
vrch je Fabova hoľa – 1 439 m n. m.). Pôvodne
veľkú časť pohoria pokrývali treťohorné sopečné
horniny. Po dlhotrvajúcom zvetrávaní, rozrušovaní, erózii a odnose sa zachovali len ich zvyšky
(napr. Klenovský Vepor – andezity, Hájna hora pri
Čiernom Balogu – andezitové tufy). Pre povrch Veporských vrchov sú v centrálnej časti typické široké
plošiny a chrbty (napr. Sihlianska planina).

12

Voda, vietor, mráz, rastliny, živočíchy a najviac vari človek sústavne menia tvár krajiny a píšu jej ďalší príbeh.
V miestach svojich širších úsekov (Lopejská kotlinka, Breznianska kotlinka a Heľpianske podolie) uložil Hron riečne
náplavy a štrky v podobe nivy a riečnych terás. Potoky,
najmä z Nízkych Tatier (Bacúšsky, Beňušský, Bystrianka,
Jasenský potok a ďalšie), uložili v miestach vyústenia mohutné náplavové kužele.
Tam, kde pretekala minerálna voda cez vápence a dolomity v zemskej kôre, sformovali sa pri prameňoch travertíny, travertínové kopy a kaskády (Moštenica, Mičiná). Travertín vzniká aj v súčasnosti, najčastejšie pozdĺž zlomov.

2. VYSOKÉ VRCHY, HLBOKÉ DOLINY

Národná prírodná pamiatka Mičinské travertíny (JV od Banskej Bystrice, medzi obcami
Dolná Mičiná a Čerín) predstavuje v súčasnosti činnosťou človeka najmenej narušenú
travertínovú lokalitu na Slovensku. Usadené horniny vytvárajú kaskádu miniatúrnych terás s jazierkami a drobnými vodopádmi. Po prerušení výveru miesta postupne vysychajú, zarastajú, až
nakoniec v teréne zmiznú.

Obr. 7

DO SLOVNÍČKA
Erózia – proces rozrušovania a odstraňovania časti
zemského povrchu pôsobením vonkajších činiteľov (vietor, voda, sneh, ľad).
Geológia – veda zaoberajúca sa procesmi a javmi
vo vnútri zemského telesa, ako aj ich dôsledkami,
najmä z hľadiska tvarov zemského povrchu a jeho
horninového zloženia.

ústení bočných dolín do hlavnej doliny, alebo z pohoria do kotliny.
Niva – plochý rovinatý povrch na dne riečnej doliny,
pri povodniach zaplavovaný, mierne uklonený v smere
toku rieky.
Moréna – ľadovcové nánosy, úlomky skál a balvany,
ktoré nesie alebo necháva po sebe ľadovec.

Geomorfológia – veda zaoberajúca sa povrchom Zeme
(reliéfom), procesmi prebiehajúcimi na ňom a tvarmi (formami) vzniknutými pôsobením vonkajších (vodná a veterná erózia, zvetrávanie) i vnútorných síl (zemetrasenie,
horotvorné procesy).

Povodie – územie, z ktorého sa všetka povrchová
voda dostáva do jedného vodného toku (pojem povodie sa vždy spája s konkrétnym vodným tokom).

Kar (ľadovcový kotol) – polkruhovitý záver zaľadnených dolín pod hrebeňmi veľhôr.

Svory, fylity, ruly – premenené horniny.

Reliéf – povrch.

Katastrálne územie – pozemky patriace k obci, chotár obce (často sa stáva, že je obec zložená z viacerých katastrálnych území).

Travertín – druh vápenca. Vzniká sedimentáciou,
vyzrážaním zo sladkovodných minerálnych, prípadne termálnych vôd obohatených na uhličitan vápenatý (CaCO3).

Náplavový kužeľ – útvar, ktorý vznikol sedimentáciou materiálu z vodných tokov a bahnotokov pri vy-

Tektonická zníženina – zníženina (kotlina) vzniknutá
poklesom časti zemskej kôry.
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OTÁZKY A ÚLOHY:
1 Nájdite v okolí svojho bydliska vodopády a zvláštne povrchové tvary reliéfu. Kde ležia? Sú predmetom
ochrany? Pomôžte si web-stránkami obcí, inštitúcií ochrany prírody a pod.

2 Podľa mapy na strane 6 určite, ktoré pohoria sa v regióne Horné Pohronie nachádzajú
na pravom brehu Hrona a na ľavom brehu Hrona. Polohu pohorí a Hrona schematicky
zakreslite.

3 Vyhľadajte na mape sopečné pohoria v regióne Horné Pohronie a ich najvyššie vrchy.
Ktoré z nich je vyššie? O koľko?

4 Vyhľadajte na web-stránkach Google Earth alebo maps.google.sk Poľanu. Ktoré tvary
reliéfu je na nej možné rozoznať?

5 Tajomstvá hornín Pohronia sa medzi prvými pokúšal rozlúštiť jeden z najznámejších slovenských geológov

Dionýz Štúr (riaditeľ Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni). Už v roku 1866 publikoval svoje práce o fosíliách (zvyšky organizmov) z oblasti Ponickej Lehôtky, Rudlovej, Slovenskej Ľupče, Priechodu a Tajova. Albín Klinec opísal v roku 1878 geologickú stavbu Pohronia nasledujúcimi slovami (text je písaný dialektom).
Porozumiete mu? Prerozprávajte jeho opis vaším jazykom.

„....tie pocity, tá blízkosť prírodi z ktorej sa človek zrodiu sa nevšednou silou najmä na bádateľovi –
prírodospytcovi prejavia, korí v prípade, že kraj rodný mu chodí skúmať, celú svoju silu, celú svoju dušu
oferuje, aby ten kraj pred celým svetom k všestrannej známosti priviedou...
...Zo stránky gaologickej ak toto krásnô okolia skúmame, k nevšedním znalostiam môžeme dospieť,
lebo tu nie fšade platnie zákony vládnu. Príkladne z hlbín pochodiaca žula tu nevystavuje podkladok
tomuto malebnímu zostaveňju, ale naopak zelenkavá sľudnatá bridlica s amﬁbolickou horninou popretkávaná je vo fundamente rozostretá. Ona je na povrchnosť aj v doline Hrona vystrčená a z tade aj jej
pomenovania – komplex hronský pochodí. Na jeho fylitických a svorových horninách sa kde-tu rula nachodí, ktorá podstatou svojou a zvláštnim uložením zas nepasuje do toho schématu korô aj v učeních
společnostiach za správnô držia...
...Lebo v tomto kraji nielen horniny kryštalickje, ale aj grupy druhovršných hornín sa šakovak na sebe
poukladanje. Či kceme lebo nie, niet tu inšej cesty, inšjeho rozkladu tohto stavu ako ten, že šecko toto
obrovskje vnútornje sily zeme zapríčinili, korje sa už koncom druhovŕšia myseli odohrat lebo ani treťovŕšna
usadenina v kotline breznianskej, či horehronskej rozšírená, ani sopečnje kamene tu i tam po okolí roztratenie nie sa už takou silou rozrušenie.
A koniec tomuto zemskymu vyvoju stvrtovŕšno obdobia zvŕšilo, ked sa najvyššie vrchovce hôr dlhotrvajúcim ľadom a sňahom prikrili. Vtodi mohutnje rieky a ľadi splavujuce ako dom velkje balvani zahatali celje
doliny. Ostatky tejto činnosti sa veľmi dobre zachovanje v podhôlnych úbočiach nízkotatranských, kde aj samotnô rastlinstvo si do dnešních čias osobitosti studených a večnou mrzlotou oplývajúcich krajov zanaháva.

Tip na projekt:

1 Vyberte sa na vychádzku na najbližší kopec v okolí školy. Pomocou turistickej mapy a buzoly určte polohu
vrcholov okolitých pohorí, ktoré z neho vidíte. Zakreslite ich azimuty od vášho stanovišťa a pomocou mierky
mapy vyrátajte vzdialenosť ich najvyšších vrcholov od vášho stanovišťa. Po ceste nájdite rôzne tvary (formy) reliéfu a pre každú z nich hľadajte vysvetlenie ich vzniku.
Cestou z vychádzky nazbierajte rôzne prírodné materiály (kamienky, žalude, mach, kôru zo stromov a podobne). V triede ich odložte, budete ich potrebovať neskôr. Nechajte sa prekvapiť.
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3. POKLADY PO KTORÝCH KRÁČAME
Nerastné suroviny, ich rozmanitosť a množstvo určujú kvalitu životnej úrovne človeka. Od ich vyhľadávania, ťažby a spracovávania závisel život našich predkov už v staršej dobe kamennej a aj my, moderní ľudia, sme
od nich závislí. Stačí si predstaviť, koľko predmetov každodennej potreby vyrobených z kovov, kameňa alebo
hliny nás obklopuje.
Nerastné suroviny možno rozdeliť na rudné (suroviny, z ktorých sa získavajú čisté kovy – rudy železa, medi, zlata, ortuti
ai.), energetické (slúžiace na výrobu tepelnej, resp. elektrickej
energie – uhlie, ropa, uránové rudy a i.), nerudné (dôležité
pre potravinárstvo, elektrotechnický a chemický priemysel,
hrnčiarstvo, výrobu kozmetiky, liekov, šperkárstvo – vápenec,
íly, mastenec, živce, barit, sľudy a i.) a stavebné (štrkopiesky,
piesky, stavebný kameň, tehliarske suroviny).

RUDNÉ SUROVINY
Svetoznáme ložiská medených rúd sa v minulosti nachádzali
v okolí Španej Doliny a Starých Hôr. O obrovskom význame
týchto ložísk svedčí fakt, že boli využívané už na konci 4. tisícročia pred n. l. – počas mladšej doby kamennej (nálezy kamenných
mlatov a podložiek na vytĺkanie a rozdrobovanie medenej rudy).
V 15. – 16. storočí oblasť Špania Dolina – Staré Hory predstavovala najväčšie ložisko medených rúd na svete (obr. 1).

Obr. 1

Špania Dolina – niekdajšie centrum medorudného baníctva

Vtedy boli bane vo vlastníctve Thurzovsko-fuggerovskej obchodnej spoločnosti, ktorá postupne ovládla
všetky svetové trhy s meďou. Atraktivitu tunajších rúd zvyšoval aj významný obsah striebra. Ťažba postupne
klesala od 17. storočia a celkom zanikla na začiatku 20. storočia. Posledné prieskumné aktivity na výskyt
medených rúd tu prebiehali v 60. – 80. rokoch 20. storočia. Zaujímavosťou lokality je získavanie medi z cementačných vôd (17. – 19. storočie).
Technickou atrakciou je banský vodovod s celkovou dĺžkou 40,7 km. Bol vybudovaný v 16. storočí a fungoval až do ukončenia ťažby v 20. storočí. Voda z banského vodovodu slúžila na poháňanie ťažných
strojov a stúp a privádzala sa sem zo severných úbočí Prašivej a Donovál. Hlavnými medenými minerálmi
sú tetraedrit a chalkopyrit. Ich zvetrávaním v blízkosti povrchu vzniklo veľké množstvo nápadne zeleno
a modro sfarbených minerálov medi, často s bizarnými názvami (malachit, azurit, dewillín, langit, brochantit, camerolait a i.) (obr. 2,3).
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Obr. 2

Malachit (Ľubietová)

Obr. 3

Azurit (Špania Dolina)

V minulosti sa tu nachádzali aj vzorky aragonitu a celestínu, ktoré boli svojho času považované za najkrajšie na svete.
Ďalšou významnou oblasťou výskytu medených rúd bola Ľubietová (Podlipa, Svätodušná, obr. 4).
Prvé písomné zmienky o ťažbe medi pochádzajú zo 14. storočia, kedy sa tu získavalo aj malé množstvo zlata.
Rozkvet medenorudného baníctva nastal v 15. – 16. storočí a ukončili ho turecké nájazdy. Menej významná
ťažba trvala do roku 1863. Prvýkrát na svete tu boli zistené minerály ako libethenit, euchroit, mrázekit (obr. 5).

Obr. 4
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Podlipa (Ľubietová)

3. POKLADY PO KTORÝCH KRÁČAME

Obr. 5

Zelené minerály medi vyzrážané
z vody s obsahom Cu

Obr. 6

Chalcedón v limonite (Ľubietová)

Menšie, no zaujímavé ložisko medených rúd predstavuje Farbište pri Ponikách. Názov ložiska je odvodený od pestrých zelených a modrých sekundárnych minerálov medi, ktoré sfarbujú východy rudy na povrch.
Železné rudy sú na Hornom Pohroní značne rozšírené. Je možné, že tunajšie ložiská železných rúd boli
v menšom využívané už v dobe železnej, avšak hlavný rozmach ich ťažby nastal po útlme ťažby bohatých medených rúd v 18. a 19. storočí. Vyskytujú sa v granitoch, premenených i usadených horninách. Významnými
minerálmi železa sú siderit a ankerit, ktoré zvetrávajú na limonit (goethit). Kvalitnú rudu predstavuje aj hematit
a magnetit. Sideritové a ankeritové ložiská sú vo veľkom množstve vyvinuté v Nízkych Tatrách (Bacúch, Jarabá, Mýto pod Ďumbierom, Trangoška, Jasenie, Hiadeľ...). V minulosti sa nachádzalo významné ložisko pri
Čiernom Balogu (Jergov). Ložiská limonitu a goethitu, sa koncentrujú do okolia Poník, Povrazníka, Ľubietovej a Osrblia. V tunajších železných rudách sa miestami vyskytujú zaujímavé ukážky opálu a chalcedónu (obr.
6). Hematitovo-magnetitové rudy vystupujú napr. pri Bacúchu.
Pre južné svahy Nízkych Tatier sú typické akumulácie antimónových rúd. Najvýznamnejšie ložiská boli Medzibrod, Lom, Lomnistá, Dve vody a Mýto pod Ďumbierom. Kvôli obsahu zlata boli tieto výskyty dobývané
už v 16 – 17. storočí.
Historicky významnou oblasťou ťažby ortuťových rúd bola Malachovská dolina a jej okolie, kde sa nachádzalo viacero ložísk cinabaritu (rumelky, obr. 7).
Ortuť sa vyrábala prakticky na mieste ťažby, v hlinených nádobách — retortách (obr. 8), ktorých zvyšky tu možno
nájsť na mnohých miestach.
V druhej polovici 20. storočia sa v Nízkych Tatrách pri Jasení vykonával rozsiahly geologický prieskum na
zlaté a volfrámové rudy.

Obr. 7

Cinabarit (Malachov)

Obr. 8

Retorta na výrobu ortuti
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Zlato a striebro boli objektom záujmu ľudí od nepamäti. Najstarším
spôsobom získavania zlata bolo ryžovanie z riečnych sedimentov. Po ryžovaní ostáva zmenený reliéf – sústava kopčekov preryžovaného materiálu
(ryžoviská). Pekné ryžoviská, na ktorých sa pracovalo už v 13. storočí, sa
nachádzajú napr. pri Jasení. Kremenné žily v migmatitoch a rulách (zlato,
arzenopyrit, tetraedrit a i.) boli dobývané počas prvej polovice 20. storočia
v Harmanci. V druhej polovici 20. storočia bolo objavené a skúmané ložisko
pri Pohronskej Polhore (Krátke), kde je zlato viazané na zvetrané horniny.
Polymetalické rudy boli v minulosti (16. storočie) hlavným zdrojom
olova a menšieho množstva striebra. Významnými historickými ložiskami
olovených rúd (galenit, ceruzit) v druhohorných vápencoch a dolomitoch
sú Drienok pri Ponikách a Stráža v chotári Slovenskej Ľupče. Ďalším
významným ložiskom týchto rúd je Soviansko pri Jasení, kde boli ťažené
žily s galenitom a inými minerálmi. Menší výskyt polymetalických rúd sa
nachádza južne od Novej Maše.
Niklovo-kobaltové rudy sa nachádzajú na ložisku Kolba pri Ľubietovej.
Rudy mangánu boli ťažené v polovici 20. storočia pri Michalovej. Ruda tvorí vrstvy v bridliciach, ktoré sú charakteristické tmavým až čiernym sfarbením.

Obr. 9

Hnedé uhlie (Badín)
Obr. 10

ENERGETICKÉ SUROVINY
Na rozdiel od rúd, Horné Pohronie neoplýva bohatstvom energetických
surovín. Najvýznamnejší je výskyt hnedého uhlia pri Badíne, ktoré bolo
ťažené od 19. storočia do roku 1929 (obr. 9).
Známy je aj výskyt uhlia pri Medzibrode a v Breznianskej kotline. Drobné uhoľné výskyty sa nachádzajú tiež pri Sielnici, Rakytovciach, Králikoch, Kordíkoch, Malachove a Strelníkoch.
Uránová mineralizácia bez ekonomického významu je vyvinutá v pieskovcoch a zlepencoch v závere Selčianskej doliny, v doline Lopejské
čelno, pri Brusne a Harmanci. Z rádioaktívnych minerálov zrudnenie tvoria hlavne uraninit a torbernit.

Auripigment (Tajov)
Obr. 11

NERUDNÉ A STAVEBNÉ SUROVINY
Spomedzi nerastných surovín majú nerudy najširšiu škálu použitia v praktickom živote. Vďaka zložitej geologickej stavbe sa v oblasti Horného Pohronia vyskytuje pomerne široká paleta týchto surovín, no len niektoré sa
v súčasnosti ťažia.

Obr. 12
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Kremencový lom (Ľubietová)

Realgár (Králiky)
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Vápence a dolomity (druhohory) tvoria na Pohroní miestami celé horské masívy. Dominantne sú zastúpené vo Veľkej Fatre, tvoria južné svahy a predhoria Nízkych Tatier a severnú časť Muránskej planiny.
Pomerne rozsiahle výskyty sa nachádzajú na východných svahoch Kremnických vrchov a v Bystrickej
vrchovine. Ťažené boli (resp. sú) v mnohých lomoch, napr.: Horné Pršany, Horná Mičiná, Poniky, Selce, Červená Skala a i. Väčšina vápencov a dolomitov na Pohroní sa ťaží ako stavebný kameň (stavebné
suroviny). Slienité vápence z Banskej Bystrice – Kostiviarskej boli pomerne dlho využívané pri výrobe
cementu v miestnej cementárni.
Ako dekoračné kamene (výroba obkladov, pamätníkov) možno využiť granitoidy z oblasti Čierny Balog –
Sihla, alebo Pohorelá – Heľpa. Preskúmané, ale neťažené ložisko čiernych bridlíc (výroba keramiky, tehál,
glazúr) sa nachádza pri Ráztoke.
Pyrit a pyrotit sa nachádzajú pri Heľpe a sú využívané hlavne na výrobu kyseliny sírovej.
Drobnejšie výskyty turmalínu (výroba plastových a keramických komponentov) sa nachádzajú pri Bacúchu.
Barit (výroba bielej farby, omietky RTG pracovísk) vystupuje na Pohroní v neekonomických množstvách pri
Telgárte, Jasení a Starých Horách.
Arzénové minerály (obr. 10, 11), boli v minulosti v malom rozDO SLOVNÍČKA
sahu ťažené pri Králikoch a Tajove. Kvôli svojmu intenzívnemu sfarbeniu sa využívali ako minerálne farbivá. Ako prírodný
Cementačné vody — vody, ktoré vytekali
pigment možno tiež využiť krasovú hlinu (terra rosa) vzniknutú
zo štôlní, sa rozpúšťaním rudných minezvetraním vápnitých pieskovcov (Dolná Lehota).
rálov obohatili o meď; takéto vody boli
Keramický íl, vhodný na hrnčiarske účely, bol v minulosti ťažezachytávané v nádržiach, do ktorých
sa vhadzovali železné predmety; na ich
ný na malom ložisku pri Ľubietovej.
povrchu sa pomerne rýchlo vyzrážala
Paleogénne bridlice využívané ako tehliarska surovina, tvoria
rýdza meď.
významnú akumuláciu na ložisku Brezno – Prievary.
Väčšie množstvá štrkopieskov sa nachádzajú iba v okolí HroLožisko — nahromadenie určitej surovina. Kremenné piesky z ložiska Harmančok pri Uľanke sú v many
v zemskej kôre.
lom využívané na miestne účely.
Ako stavebný kameň sú okrem už spomenutých vápencov
Polymetalické rudy — rudy troch kovov
a dolomitu využívané rozličné typy hornín, ktoré boli v minulosti
(olovo, zinok a meď), ktoré často vystučasto ťažené v miestnych lomoch či ťažobniach takmer pri každej
pujú na ložiskách spolu.
obci. Zo sedimentárnych hornín ide napr. o kremence (obr. 12)
a pieskovce, sopečné horniny reprezentujú napr. bazalty, andeziZrudnenie — hornina obohatená o rudy
ty, rôzne typy granitoidov a ťažené boli aj premenené horniny
(olovo, zinok, meď, striebro, zlato a i.).
(napr. amﬁbolit).

Obr. 13

Významné nerastné suroviny v okresoch Banská Bystrica a Brezno
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OTÁZKY A ÚLOHY:
1 Vyriešte tajničku a nájdite jej výsledok na mape.
1.
2.
3.
4.
5.

X
6.
7.
8.
9.

1. Čo zvyšovalo hodnotu medi v oblasti Špania Dolina – Staré Hory?
2. Ako sa nazývali hlinené nádoby, v ktorých sa vyrábala ortuť?
3. Ako sa nazýva významná oblasť ortuťových rúd?
4. Najstarším spôsobom získavania zlata je .......?
5. Z čoho bola tiež získavaná meď v oblasti Špania Dolina – Staré Hory?
6. Ktorý minerál bol prvýkrát opísaný v Ľubietovej pri Banskej Bystrici?
7. Aké rudy sa ťažili na ložisku Kolba?
8. Ako označujeme rudy troch kovov?
9. Ako voláme suroviny, z ktorých získavame kovy?

2 Ktorá cesta vás dovedie k vysnívanému pokladu? Mali by
ste na nej nájsť chalcedón, rumelku, azurit a retorty.

3 Akým spôsobom ovplyvnilo baníctvo životné prostredie
Horného Pohronia v minulosti? Ako je to dnes?

Tip na projekt:

1 Zaujíma vás neživá príroda? Vytvorte si malú zbierku hornín a minerálov z vášho okolia. Dobré je nezbierať
všetko, čo nájdete, ale vopred sa poradiť s odborníkmi (učiteľom, pracovníkom múzea), ako na to. Určite
nie všetky kamene, ktoré vonku nájdete, majú hodnotu ako horniny či minerály, ale ak budete vytrvalí, iste
sa na vás usmeje šťastie. Nezabudnite, že z určitých lokalít nie je dovolené odnášať materiál (chránené
náleziská, lomy). Dobré je, keď sa takejto záľube budete venovať viacerí, pretože vo voľnej prírode, hlavne
ak ju človek nepozná, by ste sa nemali pohybovať sami.

2 Vytvorte plagát, ktorý bude prezentovať, na čo sa využívajú horniny, ktoré sa vyskytujú vo vašom regióne.
Môžete pri tom využiť rôzne encyklopédie alebo internet. Pokúste sa zistiť, či sa aj vo vašom okolí vyskytujú
nejaké objekty vytvorené z týchto hornín.
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4. VRTOŠIVÉ POČASIE
„Počasie je vrtkavé“, hovorí sa. A je to pravda. Predpovede počasia sa neustále skvalitňujú a i napriek tomu si počasie niekedy robí čo chce. Aký teplý bude víkend? Ako dlho bude trvať lyžiarska sezóna? Koľko vody bude v korytách
riek a potokov? Hrozia povodne? Kedy asi začne vodácka sezóna? Na niektoré z týchto otázok je možné odpovedať,
ak máme aspoň základné vedomosti o klimatických špeciﬁkách nášho regiónu.
Na charakter podnebia – klímy vplýva veľa faktorov. Zemepisná šírka, vzdialenosť od oceánu a prevládajúce
západné prúdenie vzduchu v atmosfére ovplyvňuje podnebie celého Slovenska. Rozdiely klímy na relatívne malom území Horného Pohronia spôsobuje predovšetkým nadmorská výška (od 304 m pri Hronseku po
2 043 m na Ďumbieri). S jej pribúdaním klesajú priemerné ročné teploty.

Meteorologická stanica na Chopku v čase výstavby lanovky v roku 2012

Obr. 1

Klimaticky patrí územie Horného Pohronia do mierneho podnebného pásma, podobne ako celé územie Slovenska, ale vzhľadom na veľkú vertikálnu členitosť sú na území veľké rozdiely v miestnej klíme (obr. 2). Najteplejšie
je v nižších polohách okolia Banskej Bystrice. V Horehronskom podolí sa s rastom nadmorskej výšky ochladzuje
a najchladnejšia klíma je v okolí Telgártu, ako aj v okolitých pohoriach. S rastom nadmorskej výšky pribúdajú aj
zrážky a snehová pokrývka vydrží dlhšie. V praxi to znamená, že obyvatelia vyššie položených Donovál, Králik,
Sihly alebo Telgártu musia o čosi dlhšie kúriť a užijú si viac snehu. Naopak, do Banskej Bystrice, Badína, Slovenskej
Ľupče či Hronseku zavíta jar o niekoľko dní skôr.
Ročný chod priemerných mesačných teplôt
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Obr. 2

Ročný chod priemerných mesačných
teplôt vzduchu na Horehroní za obdobie rokov 1981 – 2010. Priemerná ročná teplota vzduchu je v Banskej Bystrici 8,5 °C, v Brezne 7,3 °C, v Telgárte
5,2 °C, v Lome nad Rimavicou 5,7 °C
a na hrebeni Nízkych Tatier –0,7 °C.
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Kotlinová poloha a ohraničenie územia okolitými pohoriami spôsobujú v nižších a stredných polohách Horného Pohronia väčšiu kontinentalitu podnebia. Väčšia kontinentalita v porovnaní s inými oblasťami Slovenska
spôsobuje časté inverzie, najmä v chladnejšej časti roka, a veľmi nízke teploty vzduchu. V lete sa vzduch
intenzívne prehrieva, často dochádza k vzniku búrok.
Orientácia reliéfu voči svetovým stranám je ďalším dôležitým klimatickým činiteľom. Južné svahy sú slnečnejšie, rastú
na nich teplomilné rastliny (vzácne druhy teplomilných rastlín,
napríklad poniklecov a orchideí, môžeš nájsť v prírodných rezerváciách Mackov bok pri Slovenskej Ľupči a Baranovo pri
Jakube). Severné svahy sú chladnejšie, dopadá na ne menej
slnečného žiarenia. Tvar reliéfu spôsobuje, že nízko položené
zimné slnko sa len ťažko dostáva cez vrcholky Veľkej Fatry,
a preto obce Turecká, Harmanec či Staré Hory ostávajú po
väčšinu dňa v tieni.

ZAUJÍMAVOSŤ
Východná časť Horného Pohronia patrí k oblastiam
s najčastejším výskytom búrok na Slovensku (Telgárt
priemerne 35 dní do roka s búrkou alebo vzdialenou búrkou).

Určite ste už zistili, že keď idete na hory, musíte si pribaliť teplý sveter, pretože je tam obyčajne
o čosi chladnejšie ako inde. Teplota totiž so stúpajúcou nadmorskou výškou klesá. Občas sa
ale stane, že počasie sa poblázni a všetko je zrazu hore nohami. Zatiaľ čo v nižších polohách je
chladno a sychravo, na horách si môžeme užívať lyžovačku v krásnom počasí. Tento jav sa nazýva teplotná inverzia. V lete vzniká skoro ráno v hlbokých dolinách, do ktorých v noci steká po
svahoch studený vzduch, pretože je ťažší ako ten teplý. Často pri tom dochádza ku vyzrážaniu
vodných pár a v kotline sa objaví prízemná oblačnosť – hmla. Na jeseň a v zime sa stáva, že na
vrstvu studeného sa nasunie vrstva teplého vzduchu. Inverzné počasie vtedy trvá aj niekoľko
dní. V prízemnej vrstve sa ako pod pokrievkou zvyknú hromadiť škodlivé látky z výfukov a
vykurovania. Jesenné a zimné inverzie sa objavujú najmä vo Zvolenskej kotline, ale aj v okolí
Brezna (tu bol zaznamenaný teplotný rekord až –35,3 °C). Na obrázku je pohľad na inverziu nad
Banskou Bystricou (v popredí sídlisko Sásová).
Od podnebia závisí aj rozloženie zrážok počas roka. Ročný úhrn atmosférických zrážok je závislý
od nadmorskej výšky na Hornom Pohroní len čiastočne. Väčšinou spadne od 800 do 1 000 mm zrážok
za rok, vo vyšších polohách Nízkych Tatier viac, v centrálnej časti Horehronia (Brezno, Čierny Balog) je
to dôsledkom zrážkového tieňa pohorí menej ako 800 mm. Najviac zrážok padá v mesiacoch máj, jún
a júl, čo je znakom kontinentálneho ročného chodu zrážok (obr. 4, 5). V zimnom období sa pravidelne
vytvára súvislá snehová pokrývka, ktorá trvá v kotline priemerne 80 až 100 dní, v pohoriach 100 až 140
dní, v najvyšších polohách Nízkych Tatier aj viac ako 160 dní v roku. Množstvo a dĺžka trvania snehovej
pokrývky vytvárajú priaznivé podmienky pre zimné športy.
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4. VRTOŠIVÉ POČASIE

Obr. 4

Obr. 5
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Priemerné mesačné a priemerné ročné úhrny atmosférických zrážok na Hornom Pohroní za
obdobie rokov 1981 – 2010
Obr. 6

Orientácia pohorí, dolín a kotliny je určujúcim
faktorom pre smer a rýchlosť prúdenia vetra. Hrebeň Nízkych Tatier patrí k najveternejším lokalitám na Slovensku, priemerná ročná rýchlosť vetra je okolo 8 m/s. Naopak, Horehronské podolie
od Lučatína až po Brezno patrí medzi najmenej
veterné lokality Slovenska, priemerná ročná rýchlosť vetra je len okolo 1 m/s. Prevládajúce smery
vetra sú najviac ovplyvnené reliéfom.

DO SLOVNÍČKA
Klíma – podnebie, dlhodobý stav počasia.

Obr. 7

Klimatický činiteľ – faktor podieľajúci sa na
vytváraní podnebia.
Kontinentalita – súhrn vlastností podnebia
podmienených pôsobením pevniny. Všeobecne sa prejavuje väčšími dennými, mesačnými a ročnými výkyvmi teplôt vzduchu a nižším úhrnom atmosférických zrážok, ako aj ich
nerovnomerným rozložením v priebehu roka.
Ročný úhrn zrážok – množstvo zrážok v mm
na 1 m2 za rok.
Vertikálna členitosť územia – rozdiel medzi
najvyššie a najnižšie položeným bodom územia (v metroch).

Podnebné charakteristiky územia určujeme na základe priamych meraní na meteorologických staniciach. Medzi základné meteorologické prvky, ktoré
sú merané, patria teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu, atmosférické zrážky, vietor, slnečný svit a tlak
vzduchu. Na obrázkoch je meteorologická stanica
v Banskej Bystrici a totalizátor – prístroj na meranie úhrnu atmosférických zrážok. Používa sa najmä
v horských oblastiach.

UŽITOČNÉ ODKAZY

Stav aktuálneho počasia, profesionálne
predpovede i veľké množstvo iných užitočných informácií o atmosfére a hydrosfére
poskytuje Slovenský hydrometeorologický
ústav na svojej stránke www.shmu.sk.
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OTÁZKY A ÚLOHY:
1 Ktoré miesta sú z hľadiska teplôt, zrážok, výskytu inverzií alebo trvania snehovej pokrývky najvhodnejšie na
bývanie a ktoré na rekreáciu?

2 Čo znamenajú nasledujúce

Početnosť výskytu smerov vetra
(v promile) v intervale >=0 m/s

obrázky (veterné ružice)?
Mali by vám pomôcť pri vašej
úlohe — vysvetlení zákonitostí smeru a rýchlosti prúdenia
vetra na Chopku.
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Tip na projekt:

1 Zostrojte si zariadenie na meranie vlhkosti vzduchu.
V súčasnosti používajú meteorológovia na predpovedanie počasia moderné prístroje a zariadenia. V minulosti ľudia vedeli predpovedať počasie na základe pozorovaní prírody, správania sa zvierat, vtákov, rastlín
a pod. Aj pomocou borovicovej šišky je možné predpovedať počasie. Neveríte? Presvedčte sa o tom na
základe nasledujúceho pokusu. Potrebujete borovicovú šišku, špendlík, slamku, kartón, lepidlo a nožnice.
Postup:
• Zapichnite špendlík do jednej šupiny borovicovej šišky a nasaďte
naň slamku.
• Z kartónu vystrihnite obdĺžnik a ohnite ho do pravého uhla.
• Na zvislú časť kartónu nakreslite stupnicu podľa obrázka a na
vodorovnú časť kartónu prilepte borovicovú šišku.
• Postavte svoj vlhkomer von, na miesto, kde nezmokne.
• Každý deň pozorujte stupnicu vlhkomera a robte si záznamy
do tabuľky.
Výsledky: Podľa vlhkosti vzduchu sa bude šiška otvárať alebo zatvárať a zároveň sa bude pohybovať aj
ručička (slamka). Keď je vzduch suchý, šiška sa roztvorí. Keď je vzduch vlhký, šiška sa uzatvorí (keď sa
blíži dážď, šišky borovíc, jedlí, smrekov sa uzatvárajú, aby semená medzi nimi zostali suché, keď je pekné
suché počasie, šišky sa roztvoria).
Otázka k úlohe:
Kde v praktickom živote má význam sledovať relatívnu vlhkosť vzduchu a prečo?

2 Zaznamenávajte si v priebehu roka teplotu vzduchu.
Ideálne by bolo zaznamenávať jej hodnoty 3-krát za deň (7:00, 14:00 a 21:00, resp. 8:00, 15:00 a 22:00).
Domáca meteostanica alebo teplomer na balkóne sú najpohodlnejšie, ale iste viete, že správne meranie
sa robí s teplomerom umiestneným v tieni vo výške 2 m nad povrchom. Dvor rodinného domu či pozemok
na chate (ohradený) sú preto vhodnejšími miestami na takéto merania. Porovnanie vašich výsledkov
s priemermi za dlhšie obdobie (aspoň 30 rokov) vám umožní určiť teplotnú charakteristiku aktuálneho
roka, prípadne ročného obdobia.
Otázka k úlohe:
Na základe vašich meraní teploty vypočítajte priemernú dennú teplotu. Výpočet je nasledovný:

tdeň = (t7+t14+t21+t21)/4
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5. VODA, POKLAD NAJVZÁCNEJŠÍ
Voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi. Je neodmysliteľnou súčasťou života. Je zdrojom pre zabezpečenie
výživy ľudí, súčasťou biosféry, dôležitou energetickou a priemyselnou surovinou a súčasťou poľnohospodárskej a lesnej výroby. Taktiež plní dôležitú podmienku čistoty, hygieny a zdravia ľudí. Voda v krajine má mnoho
podôb – môže byť povrchová v podobe vodných tokov, jazier a vodných nádrží a podpovrchová, ktorá vzniká
presakovaním zrážok pod zemský povrch.
Zrážky a topiaci sa sneh sú dôležitým zdrojom pre vodné toky. Hlavný tok, ktorý odvodňuje Horné Pohronie,
je rieka Hron. Znamená to, že sa doň vlievajú všetky ostatné potoky a potôčky. Po hrebeni Nízkych Tatier, Veľkej
Fatry, Kremnických vrchov, Poľany, Veporských vrchov a Spišsko-Gemerského krasu prechádza rozvodnica.
Oddeľuje na severe povodie Hrona od Váhu, na juhu od Ipľa a Slanej, na východe od Hornádu. Hron je po
Váhu našou druhou najdlhšou riekou,
meria 298 km. Dĺžka rieky je orientačná a neustále sa mení v dôsledku prírodných procesov ale i zásahom človeka. Plocha jeho povodia zaberá 11,1 %
z celkovej plochy územia Slovenskej
republiky. Vlieva sa cca 3 km od mesta
Štúrovo do Dunaja.
Hron pramení juhovýchodne od Kráľovej hole pod sedlom Besník v nadmorskej výške 980 m. Prameň Hrona
sa nachádza pri štátnej ceste spájajúcej Horehronie so Spišom a je obľúbeným miestom turistov. Je systematicky
pozorovaný a meraný od roku 1972
pracovníkmi Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v Banskej
Bystrici. Pomocou Thomsonovho prepadu (obr.1) je meraná výdatnosť prameňa, ktorá je závislá najmä od atmoObr. 1
Prameň Hrona pri Telgárte
sférických zrážok, ich celkového úhrnu,
intenzity, skupenstva a ročného chodu.

Obr. 2

Ústie Hrona do Dunaja z Ostrihomu, v pozadí je pohorie Burda
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Horné Pohronie patrí z hľadiska režimu odtoku z veľkej časti do stredohorskej oblasti snehovo–dažďového
typu. Od novembra do konca februára až marca (v závislosti od nadmorskej výšky) dochádza k akumulácii
atmosférických zrážok v povodí, nakoľko padajú zväčša v podobe snehu. Na jar, keď dochádza k topeniu sa
snehu, nastáva zvýšený prietok (pozri si tabuľku).

Priemerné mesačné prietoky a priemerný ročný prietok v m3/s na Hrone na staniciach v Zlatne,
Brezne a Banskej Bystrici za obdobie rokov 1980 – 2010.
Stanica

Plocha
povodia

Tok

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Priemer

Zlatno

83,67

Hron

1,03

0,86

0,66

0,59

1,23

2,54

2,18

1,70

1,15

1,06

0,92

0,94

1,24

Brezno

582,08

Hron

5,42

4,90

3,99

3,77

8,81

14,06

10,83

8,90

6,28

5,32

4,42

4,56

6,78

B. Bystrica

1 766,48

Hron

19,1

17,8

15,1

14,9

30,9

47,5

37,3

27,6

19,6

16,1

14,8

15,6

23,1

Spomenuli sme, že množstvo vody v riekach a potokoch závisí od rozloženia zrážok a snehovej pokrývky.
Potoky v našom okolí majú najmenej vody v zime. Veľké množstvá zmrznutej vody viaže sneh a ľad. Začiatkom jari sa sneh roztopí a rozvodnia sa najmä horské potoky. Letné búrky a prívalové dažde často spôsobia
povodeň. Napríklad prívalový dážď zdvihol hladinu Hutnej takmer o dva metre a spôsobil obyvateľom Ľubietovej v roku 2002 tisícové škody. Hladiny riek sa dvíhajú aj počas daždivých jesenných dní. V mimoriadne
daždivom októbri roku 1974 vytvorila voda z Hrona v parku pod pamätníkom SNP v Banskej Bystrici veľké
jazero, maximálny prietok v Banskej Bystrici vtedy presiahol 500 m3/s. Pokiaľ siahala povodeň v roku 1813,
ukazuje tabuľka na múre mestského opevnenia. Nájdete ju, ak sa pešo prejdete popri ceste zo Štadlerovho
nábrežia (Hušták) smerom na autobusovú stanicu.

Hron
Rád sa ja dívam v tvoje brilianty,
rieka moja, milý môj Hron!
Mŕtve hovoria iným folianty,
mne tvojho toku šumný tón:
žiada sa večnosť v tieňoch ukrytá,
aj zmena žiada sa rozmanitá
ľudskému časov synovi;
tvoje vlny sú obrazy vekov —
a prúd tvoj, jakby naveky tiekol,
svet nový, nový a nový.
Obr. 3

Povodeň v roku 1974 v Banskej Bystrici

Andrej Sládkovič

Hron, tečúci na Horehroní v približnom smere východ – západ, má pretiahly tvar povodia. Priberá významnejšie
pravostranné a ľavostranné prítoky, ako napríklad Šumiacky potok, Bacúšsky potok, Bystrianka, Vajskovský potok,
Moštenický potok, Ľupčica, Bystrica, Sviniarka, Hronec, Rohozná, Čierny Hron, Brusnianka, Hutná a iné.
Nezdá sa to, ale názvy potokov nám môžu veľa prezradiť. Často sa z nich dozvieme, čím sa živili obyvatelia
a na čo sa potoky využívali. Názov rieky Hron pochádza zo staronemeckého pomenovania Gran-ahua (gran –
smrek, ahua – voda). Motiváciou pomenovania rieky bol teda porast smreka blízko jeho brehov. Plavno neďaleko
Šalkovej sa využívalo na splavovanie dreva. Uhliarsky potok pri Moštenici odkazuje na uhliarov, ktorí vyrábali drevené uhlie. Zariadenia na spracovanie rudy – huta, dalo pomenovanie Hutnej, tečúcej cez Ľubietovú. Miesto kde
je koryto rieky širšie a prúd slabší sa nazýva brod. Ľudia v minulosti vyhľadávali takéto miesta, aby mohli prejsť na
druhú stranu. Podľa polohy medzi dvoma brodmi dostala meno obec
Medzibrod (na obrázku). Potok Peťová, tečúci cez Vlkanovú, nám
pripomína, že tu kedysi stála osada Peťová. Akiste patrila nejakému
Petrovi, podobne ako aj Petríkova dolina pri Bacúchu s potokom Petríkovo. Mnohé potoky sú pomenované podľa dediny, ktorou pretekajú (Malachovský, Tajovský, Bacúšsky, Šumiacky potok). Niektoré
mohli dosať názov podľa stromov, ktoré popri nich rástli. Vŕba rakyta
dala pravdepodobne meno Rakytovskému potoku aj obci Rakytovce, bukové lesy potoku Bukovec pri Brusne.
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Obr. 4

Rieky a potoky neprinášajú iba
katastrofy, ale aj radosť. Pre
svoju nenáročnosť je Hron vyhľadávaný vodákmi z celého
Slovenska, ale aj z Čiech. Keď
ich v lete zbadáš na člnkoch,
nezabudni sa im pozdraviť vodáckym pozdravom „Ahoj“.
Splavuje sa v jarných mesiacoch
už od Heľpy. Vodácke kempy sú
v Nemeckej, Mlynčok pri Slovenskej Ľupči, ďalšie sa nachádzajú v Iliaši a Vlkanovej.
Presakovaním zrážok pod zemský povrch vzniká podpovrchová voda. Časť z nej, pôdnu vodu, viaže pôda.
Druhá časť sa ukladá v puklinách hornín a tvorí podzemnú vodu. Spolu s vodou z vodárenských nádrží je hlavným
zdrojom pitnej vody. Ako viete, nie všade jej ľudia majú dostatok. Na naše šťastie sa v našom okolí nachádzajú veľké
zásoby pitnej vody. Napriek tomu treba ich chrániť. Okolo každého zdroja pitnej vody je preto vybudované ochranné
pásmo. Poľnohospodári v ňom nesmú používať niektoré hnojivá ani cestári chemické posypové látky. Kvôli ochrannému pásmu sa nesmie v zime soliť horský prechod Donovaly. Spôsobuje to problémy v doprave. Čistá, pitná voda
je však na prvom mieste. Veľké vodné zdroje v Starohorskej a Harmaneckej doline napájajú Pohronský skupinový
vodovod, dodávajúci pitnú vodu mestu Banská Bystrica a do okresov Zvolen a Žiar nad Hronom.

Obr. 5

Prameň Boženy Němcovej nad obcou Bacúch
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Horné Pohronie je známe aj svojimi minerálnymi vodami, ktoré sa vyskytujú na tektonických zlomoch. Najznámejšie sú minerálne vody v Brusne. Sú viazané na povodie Brusnianky. V ich blízkosti boli vybudované v polovici
19. storočia kúpele, ktorých prvá kúpeľná sezóna je datovaná do roku 1838. Známe sú pramene Ludwig, Paula,
Hedviga, Ondrej, Vepor a Ďumbier. Dodnes sa v nich liečia pacienti s poruchami trávenia a cievnymi chorobami.
Voda z nich sa plní do ﬂiaš a predáva v obchodoch po celom Slovensku. Plní sa aj Čerínska minerálna voda.
Minerálne pramene nájdeme aj v Moštenici a Ponickej Hute, v Jasení, Hornej Lehote, Mýte pod Ďumbierom,
Beňuši, Bacúchu, v Telgárte, či Banskej Bystrici.
Z uvedených prameňov je najznámejší prameň Boženy Němcovej (obr. 5), nachádzajúci sa asi 1 km severne
od obce Bacúch. Hneď v blízkosti prameňa sa nachádza hrádza tajchu, ktorý v minulosti slúžil pri vypustení ako
podpora splavovania dreva na Hrone. Prameň dostal názov po českej spisovateľke Božene Němcovej, ktorá ho
niekoľkokrát navštívila v sprievode Dr. G. K. Zechentera Laskomerského. Krásne vyznieva i slovný opis vody
z prameňa samotnej spisovateľky:
DO SLOVNÍČKA

„voda je velmi dobrá, studená jako led a tak silná, že se
oči zalévají, jak ji pohárik vypije, a člověk je potom v stavu
klince strávit“

Brod – miesto na rieke alebo potoku
dostatočne plytké na to, aby sa tam dal
vodný tok prekonať (peši, na voze).

Samotné účinky popísal Dr. G.K. Zechenter Laskomerský:

Povodie – územie, z ktorého voda steká do jedného vodného toku.

„pretože voda občerství a zapeká, veľmi dobre účinkuje pri
slabých na črevá, behačkou trápených, pri bledej nemoci, ale
zle slúži plnokrvným, alebo práve na srdce chorým...“

Rozvodie – hranica medzi dvoma
povodiami.
Rozvodnica – myslená čiara, ktorá
ohraničuje povodie, obvykle prebieha
po hrebeňoch okolitých pohorí.

OTÁZKY A ÚLOHY:
1 Vybrať sa na vodu len tak môže vodákovi spôsobiť obrovské ťažkosti. Ak je rieka rozvodnená a prúd je prisilný, čln sa ľahko prevrhne. Milý vodák si musí ratovať vlastný život a pri tom ešte dávať pozor, aby mu voda
nezobrala drahé veslá. Naopak, ak je vody málo, čln sa môže poškodiť nárazom o dno. Vodák namiesto
toho, aby sa viezol prúdom, musí prenášať všetok ťažký náklad. Graf znázorňuje, koľko vody tieklo priemerne
Hronom počas rokov 1980 až 2010. Poraďte neskúsenému vodákovi, v ktorých mesiacoch by sa mal pustiť
na vodu a kedy by mal ostať radšej doma. Vysvetlite mu, prečo v koryte rieky netečie po celý rok rovnaké
množstvo vody.
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2 Povodne sú častým, ale neželaným javom
na celom Slovensku. V súvislosti s nimi sa
v médiách často spomínajú protipovodňové opatrenia. Rozdeľte sa do skupín. Na
internete alebo v novinách nájdite, aké
opatrenia sa dajú urobiť, aby sme predišli
vzniku povodní. Navrhnite riešenia, ktoré
by sa dali použiť vo vašom okolí a prezentujte ich spolužiakom. Na fotograﬁi sú následky povodne v Ľubietovej z roku 2002.

3 Čo by sa mohlo stať, keby poľnohospodári používali chemické hnojivá v blízkosti vodných zdrojov?
4 Uveďte názvy aspoň piatich potokov vo vašom okolí.
5 Podľa mapy Slovenska správne priraďte pravostranné a ľavostranné prítoky rieky Hron. Podľa čoho boli
pravdepodobne pomenované?
Čierny Hron
Veľký potok
Havraník
Patrikovo
Rácov

PRAVOSTRANNÉ
ĽAVOSTRANNÉ

Krivuľa
Brusnianka
Bacúšsky potok
Vajskovský potok
Stračaník

6 Rozhodnite, či sú vodnatejšie pravostranné alebo ľavostranné prítoky Hrona v regióne. Zdôvodnite svoje tvrdenie.
7 Nájdite v texte chyby a opravte ich:
Rieka Hron je tretia najdlhšia slovenská rieka.
Hron pramení pri obci Šumiac pod Kráľovou hoľou pod sedlom Tresník.
Rieka Hron meria 298 metrov.
Hron tečie v smere sever – juh.
Hron ústí do rieky Váh pri Štúrove.

Tip na projekt:

1 Cieľom projektu je pochopiť pojmy povodie, rozvodie, naučiť sa
ich vykresliť a pracovať s hydrogeograﬁckými údajmi. Potrebujete topograﬁcké mapy miestnej krajiny v mierke 1:10 000 (dostupná na www.geoportal.sk), pracovný list, písacie potreby,
teplomer a drevený meter.
Postup:
• Rozdeľte sa do skupín.
• Každá skupina dostane topograﬁckú alebo turistickú mapu,
pracovný list, písacie potreby, teplomer a drevený meter.
• Zakreslite do mapy povodie (rozvodnicu) miestneho vodného toku.
• Teplomerom a dreveným metrom odmerajte teplotu a hĺbku vody.
• Svoje zistenia zapíšte do pracovného listu a vyhodnoťte
základné údaje o miestnom toku.

prameň
horný tok

stredný tok

dolný tok

ústie
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Pracovný list na určenie základných hydrogeograﬁckých údajov o miestnom vodnom toku
Základné údaje o vodnom toku
Výskumná
skupina
Názov
vodného toku
Dátum
Čas
Počasie

slnečné

daždivé

Typ
vodného toku

pramenisko

horný tok

stredný tok

dolný tok

ústie

Šírka
vodného toku

< 1m

1–5m

5 – 25 m

25 – 100 m

> 100 m

Priemerná hĺbka vody

< 0,1 m

0,1 – 0,5 m

0,5 m – 1 m

1–2m

>2m

Rýchlosť prúdenia vody

rýchla

stredná

pomalá

stojatá

Dno
vodného toku

kameň

štrk

piesok

bahno

Stav dna
vodného toku

čisté

pokryté
riasami

pokryté
organickým
materiálom

Sklonitosť brehu

mierna

strmá

breh je podmytý a vytvára previsy

Charakter brehu

prírodný

poloprírodný

umelý

Pokrytie brehu
vegetáciou

holý breh

trávnaté
porasty

kameň

kry

betón

les

lúka

mokraď

orná pôda

obývané
územie

Typ okolitej
krajiny
Teplota vody
v °C

Ukážka zakreslenia hranice povodia, rozvodia a rozvodnice miestneho toku na turistickej mape
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6. TO NAJKRAJŠIE Z PRÍRODY
Územie Horného Pohronia patrí svojimi prírodnými hodnotami k najbohatším regiónom Slovenska. Charakter
prírodného prostredia však v priebehu stáročí značne pozmenilo osídlenie a hospodárska činnosť človeka. Nie
všetky zmeny a zásahy človeka do prírody sú však negatívne. Mnohé z nich zabezpečujú pretrvávanie vzácnych
rastlín a živočíchov a zachovanie typickej krajinnej scenérie.
Najväčšie bohatstvo regiónu Horného Pohronia predstavujú lesy.
To, aký les sa bude na danom mieste vyskytovať, závisí od viacerých faktorov. Najdôležitejším z nich je nadmorská výška. V súčasnosti lesy zaberajú okolo 64 % územia Horného Pohronia. No
nebolo to tak vždy. Pôvodné husté lesy (v minulosti využívané ako
poľovné revíry) ovplyvnilo až prosperujúce baníctvo v okolí Banskej
Bystrice. Vyžadovalo veľké množstvo energie potrebnej na zhutňovanie rudy. Jej jediným zdrojom bolo drevené uhlie. Ťažba dreva na
jeho výrobu spôsobila, že krajina v okolí drevorubačských a uhliarskych osád (Donovaly, Jelenec a iné) vyzerala ako mesačná krajina. Nezalesnené svahy začala ohrozovať pôdna erózia. Začiatkom
19. storočia sa o obnovu lesa zaslúžil priekopník lesníctva Jozef
Dekrét Matejovie. Lesy sa podarilo zachrániť, ich druhové zloženie
sa ale zmenilo. Namiesto pôvodných bukových a jedľovo-bukových
porastov boli vysadené rýchlejšie rastúce smreky.

ZAUJÍMAVOSŤ
Naši historici majú dôkazy o tom, že už starí
Slovania mali hlboký vzťah k prírode. Voda
bola pre nich posvätným živlom. Osobitne
sa starali o minerálne a termálne vody, ktoré
používali na liečenie seba i svojich zvierat. Aj
niektoré prírodné výtvory, ako čudesné skalné
útvary, vyvieračky, záhadné priepasti či vodopády a jaskyne boli uctievané a opradené povesťami. Stromy a lesy boli považované za najväčší
dar, ktorý človek dostal od prírody.

Napriek tomu sa vďaka členitosti a nedostupnosti územia podarilo na mnohých územiach Horehronia zachovať prirodzené porasty lesa. V nich sa nachádzajú mnohé vzácne biotopy rastlinstva a živočíšstva.

S nadmorskou výškou klesá teplota a pribúdajú zrážky. Príroda sa tomu prispôsobila,
vytvorili sa vegetačné stupne. Pomenované sú podľa dominantných drevín. V Nízkych
Tatrách s pribúdajúcou nadmorskou výškou postupne prechádzajú dubohrabiny do bučín, k nim
sa postupne primiešava jedľa. Tieto zmiešané porasty prechádzajú do prirodzených smrekových lesov, ktoré sa v nadmorskej výške okolo 1 600 m rozpadávajú a nahrádza ich kosodrevina. Nad ňou
sú už len alpínske lúky s porastami chladnomilných druhov tráv a bylín (brusnica čučoriedková,
brusnica obyčajná, poniklec biely, plesnivec alpínsky – pozri foto).

Obr. 1
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ZAUJÍMAVOSŤ
Natura 2000 je sústava chránených území členských krajín Európskej únie. Jej cieľom je zachovanie priaznivého stavu vzácnych a ohrozených druhov rastlín, živočíchov a prirodzených
typov biotopov a tým zachovanie biodiverzity
na území štátov Európskej únie.

Niektoré časti prírody nášho regiónu sú natoľko vzácne a ohrozené, že musia byť chránené prostredníctvom Národnej sústavy
chránených území Slovenska (obr. 7), alebo boli dokonca zaradené do sústavy chránených území Európskej únie Natura 2000.

Národné parky (NP) chránia územia, ktoré zostali človekom nezmenené. Na území Horného Pohronia boli vyhlásené štyri NP (Veľká Fatra, Nízke
Tatry a okrajovo sem zasahujú Muránska planina
a Slovenský raj). Chránená krajinná oblasť (CHKO)
ochraňuje miesta, kde ľudia dokázali pretvoriť prírodu
spôsobom, ktorý jej neubližuje. CHKO Poľana je typická hustými lesmi a nádhernými horskými lúkami.
Pre cennosť a jedinečnosť bola zaradená medzi svetové biosférické rezervácie.
Takzvané maloplošné chránené územia s najvyšším stupňom ochrany ochraňujú jedinečné prvky
krajiny – vzácne rastlinné spoločenstvá, skalné steny, vodopády, jaskyne, či iné zaujímavé miesta.

Obr. 3
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Obr. 2

Umelo vysadený porast kosodreviny
na odlesnenom svahu Veľkej Fatry má
protieróznu a protilavinóznu funkciu

Na území Nízkych Tatier sú najvzácnejšie najmä ich najvyššie časti. V popredí je Národná prírodná rezervácia Ďumbier, v pozadí Skalka.
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Obr. 4

Chránený areál Meandre Kamenistého potoka v blízkosti obce Sihla predstavuje unikátny
model tvorby a dynamiky meandrov.

Na území Horného Pohronia sa v súčasnosti nachádza 82 takýchto lokalít. Napríklad v NP Veľká Fatra v blízkosti Harmanca sa nachádza lokalita s najväčším prirodzeným výskytom treťohorného reliktu tisu obyčajného
v Európe – Harmanecká tisina. Vzácne lesné spoločenstvá sú chránené v chránených areáloch Dekrétov
porast a Krásno. Krásno je aj lokalitou výskytu ohrozeného tetrova hlucháňa. Najväčšie pohrebisko netopierov na Slovensku sa našlo v Jaskyni mŕtvych netopierov. Bystrianska jaskyňa sa využíva na speleoterapiu
(liečenie astmy a horných dýchacích ciest).
Aj najzachovalejšie časti Národného parku Muránska planina sú chránené prostredníctvom vyhlásených rezervácií (Zlatnica, Fabova hoľa, Havrania dolina a ďalšie). Po ceste z Červenej skaly do Brezna je možné si všimnúť
bralné formy Zlatnianske skalky a Mašianske skalky. Predmetom ochrany sú najmä pôvodné lesné, často reliktné spoločenstvá s výskytom zriedkavých druhov (zvonček karpatský) a endemitov (lykovec muránsky). Predmetom
ochrany v CHKO Poľana sú najmä pralesné porasty buka, jedle a smreka (Hrončecký grúň, Ľubietovský Vepor,
Zadná Poľana) a zaujímavé sopečné formy ako Bátovský balvan, Havranka, Jánošíkova skala a ďalšie. Zaujímavými geologickými lokalitami sú travertínové útvary Tajovská kopa či Mičinské travertíny pri Banskej Bystrici.
Na území Horného Pohronia sa nachádza aj 31 území
európskeho významu v rámci Natury 2000. Najväčšie
z nich sú Ďumbierske a Kráľovohoľské Tatry, Slovenský
raj, Muránska planina a Poľana. Územia európskeho
významu Šupín, Príboj a Mackov bok sa nachádzajú
neďaleko Slovenskej Ľupče. Vo vápnomilných bučinách,
dubohrabinách, na skalných stenách a svahoch sa vyskytujú chránené druhy chrobákov ako fúzač alpský, roháč obyčajný, kováčik ﬁalový a chránené druhy rastlín ako

Obr. 5

ZAUJÍMAVOSŤ
Svojou lesnatosťou (68,7 %) je okres Brezno na tretej
najvyššej priečke na Slovensku (po Gelnici a Poprade).
Jednou z najstarších prírodných rezervácií na Slovensku je NPR Príboj. Vznikla už počas Rakúsko–Uhorska v roku 1895.
Uvažuje sa nad vyhlásením CHKO Kremnické vrchy.

V Harmaneckom hlbokom jarku žije vzácny
mlok karpatský. Ohrozovaný je stratou biotopov, ktoré predstavujú jazierka a väčšie mláky.
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poniklec prostredný, ľalia biela a črievičník papučkovitý. Bukové lesy sú
predmetom ochrany v Ponickej Dúbrave. V Plavne pri Šalkovej sú zachované pôvodné bukové a jedľovobukové lesy. V blízkosti Kostiviarskej
(Banská Bystrica) je chránené územie Baranovo. Pohybovať sa tu môže
medveď hnedý alebo plachý rys ostrovid. Zachované pralesné bučiny
rastú v Badínskom pralese.
V Dobročskom pralese pri Čiernom Balogu sú zas chránené
pôvodné lesné porasty jedle, smreka a duba. Vzácnym biotopom
je aj Alúvium Hrona. Rozprestiera sa pozdĺž meandrujúceho toku
Hrona od jeho prameňa pri Telgárte takmer po Brezno. Predstavuje ukážku spoločenstva lužných vŕbovo-topoľových a jelšových
lesov s vlhkomilnými druhmi drevín a bylín. Pod sedlom Besník sú
chránené kvetnaté lúčne spoločenstvá.
Do sústavy Natura 2000 patria aj chránené vtáčie územia
Nízke Tatry, Poľana a Muránska planina – Stolica. Hniezdia tu
viaceré chránené druhy vtákov. Pri troche šťastia by ste mohli
zbadať orla skalného či krikľavého, niekoľko druhov ďatľa, strakoša kolesára, bociana čierneho alebo začuť spievať škovránka, či
tokať tetrova hlucháňa.
Mimoriadne hodnotné stromy môžu byť vyhlásené za chránené.
Na území Horného Pohronia ich je 20. Všetky sa nachádzajú v okrese Banská Bystrica (Sládkovičova lipa v Radvani, Banskobystrické
ľaliovníky, Uňadovský tis a ďalšie).

Obr. 6

DO SLOVNÍČKA
Alpínske lúky – rastlinstvo (trávy a byliny) nad hranicou kosodreviny.
Biosférické rezervácie – územia navrhnuté programom MaB UNESCO za
príklady trvalo udržateľného života, prijateľnej rovnováhy a vzájomného vzťahu človeka s prírodným prostredím.
Biotop – životné prostredie daného jedinca, druhu alebo spoločenstva.
Endemit – druh (rastlinný, živočíšny),
ktorý sa vyskytuje len na špeciﬁckom
území a nikde inde.
Monokultúra – porast kultúrnej rastliny
(vysadenej človekom) tvorený jediným
druhom – napr. smrekom.
Riečny meander – odchýlka vodného
toku od priameho smeru vo forme oblúka.
Spoločenstvo – súbor organizmov na
určitom území, medzi ktorými sú zákonité vzťahy.
Treťohorný relikt – druh, ktorý na určitej lokalite pretrval milióny rokov a prežil
aj zaľadnenie.

UŽITOČNÉ ODKAZY

Nízke Tatry sú jedným z najvýznamnejších území
hniezdenia vzácneho tetrova hlucháňa na Slovensku
Obr. 7
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http://uzemia.enviroportal.sk
http://www.sopsr.sk/natura
http://stromy.enviroportal.sk/zoznam.php?lang=sk

Územná ochrana v regióne Horné Pohronie

6. TO NAJKRAJŠIE Z PRÍRODY

OTÁZKY A ÚLOHY:
1 Určte názov známeho hitu a zaspievaj si spolu s Kristínou...
...Najkrajšie stromy sú na Horehroní,
to tiché bratstvo vraví mi poď.
Sem sa vždy vrátim,
keď ma niečo zroní.
Vravia to stromy z pliec to zhoď.

Na tráve ležím a snívam,
o čom sama neviem.
V tom vánku, čo ma kolíše,
keď je slnko najnižšie…

2 Rozdeľte živočíchy Horehronia na obrázku na typické lesné a poľné druhy, druhy potokov a riek a druhy
ľudských sídiel.

3 Do jednotlivých vegetačných stupňov

na obrázku správne doplňte typické
dreviny. Na základe teplomera a značiek v ľavej časti obrázka opíšte, ako sa
mení teplota a množstvo zrážok s rastom nadmorskej výšky. Ako to ovplyvňuje lesy? Určte vegetačné stupne
okolia vášho bydliska, pomenujte stromy a kry, ktoré v týchto vegetačných
stupňoch dominujú a spracujte nákres.

4 Súčasná vegetácia Horného Pohronia je ovplyvnená činnosťou človeka, najmä lesníctvom, poľnohospodárstvom a osídlením územia. Aké sú najväčšie rozdiely v pôvodnej – prirodzenej a súčasnej vegetácii?

5 Spojte správne názvy drevín s charakteristikou ich biotopov.

dub

Tvorí lesný porast vystupujúci do značných nadmorských výšok. Dobre znáša veľké výkyvy
teplôt a kratšie vegetačné obdobie. Je významnou hospodárskou drevinou a preto sa v minulosti vysádzal aj v nižších polohách. Tu však podlieha rôznym kalamitám a škodcom.
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buk

smrek

Má rád sucho a teplo, preto rastie najmä v nížinách, kotlinách a pahorkatinách. Väčšina
lesov, ktoré dnes vytvára, bola v minulosti vyrúbaná, pretože rástli na úrodnej pôde vhodnej na pestovanie poľnohospodárskych plodín.

Rastie nad hornou hranicou lesa, kde už nie sú vhodné podmienky pre rast vysokých
stromov. Tvorí veľmi husté krovité porasty. Je veľmi dôležitá, pretože zabraňuje odnosu
(erózii) pôdy.

Tvorí najrozšírenejší lesný typ na Hornom Pohroní. Potrebuje viac zrážok a vyššiu vzdušnú
vlhkosť, preto sa nižším polohám vyhýba. Vo vyšších polohách sa k nemu pridáva jedľa.

kosodrevina
6 Utvorte správne názvy zmiešaných lesov vytvorením dvojíc z pojmov: jedľa, dub, buk, hrab, smrek.
7 Pomocou webovej stránky
www.uzemia.enviroportal.sk
zistite počty chránených území v jednotlivých kategóriách.
Doplňte ich do tabuľky. Uveďte po jednom príklade pre
každú kategóriu.

Kategória chránených území

Okres Banská Bystrica

Okres Brezno

Národné parky
CHKO
Národné prírodné rezervácie
Prírodné rezervácie
Národné prírodné pamiatky
Prírodné pamiatky
Chránené areály
Spolu

8 Pomocou mapy na strane 34 a webovej stránky www.uzemia.enviroportal.sk zisti, ktoré
chránené územia sa nachádzajú v okolí tvojej obce (národné parky, CHKO, maloplošné
chránené územia, územia Natury 2000, biosférické rezervácie).

9 Čo ohrozovalo okolité lesy v minulosti? Aký to malo dopad na súčasné lesy? Čo predstavuje ich
súčasné ohrozenie?

10 Prečo boli niektoré územia vo vašom okolí zaradené do sústavy Natura 2000?

Tip na projekt:

1 Pozrite si internetovú stránku Ministerstva školstva Na túru s Naturou www.snaturou2000.sk. Nájdete tu množstvo zaujímavých informácií. V atlase sa dozviete, kedy
kvitnú niektoré rastliny, zvuky zvierat si môžete vypočuť z atlasu živočíchov. Môžete
si dokonca vytvoriť vlastnú prieskumnú skupinu a zapojiť sa tak do pozorovania rastlín a zvierat a s objavmi sa podeliť v spravodajcovi.

2 Zostavte si herbár najbežnejších druhov drevín a bylín vo vašom okolí. Doplňte slovenský aj latinský názov
druhu, miesto zberu (obec) a dátum zberu.

3 Pomocou webovej stránky www.stromy.enviroportal.sk/zoznam.php?lang=sk pripravte prezentáciu na tému
chránené stromy vo vašom okolí. Vyberte si z nich každý „svoj“ strom a vycestujte za ním. Dobre si ho poobzerajte a opíšte ho spolužiakom (aký je to druh, aké má listy, kvety, kôru, výšku, obvod kmeňa atď.).
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7. NIE JE VŠETKO IBA PEKNÉ
Výsledkom ľudských aktivít (baníctvo, poľnohospodárstvo, priemysel, doprava) môže byť znečistenie nášho
životného prostredia. Miesta, v ktorých je kontaminovaná voda, pôda a horninové prostredie, sa nazývajú
environmentálne záťaže.

Environmentálna záťaž je lokalita so znečisteným alebo poškodeným životným
prostredím predstavujúca nebezpečenstvo pre zdravie ľudí a prírodné zdroje.

V okrese Banská Bystrica sa v súčasnosti
(2013) nachádza 28 environmentálnych záťaží
a v okrese Brezno 32. Zaraďujeme k nim nevyhovujúce skládky odpadov, aké sú napríklad
v Banskej Bystrici, Králikoch, Dolnej Mičinej,
Ľubietovej, Slovenskej Ľupči, Valaskej, Podbrezovej, Brezne, Pohorelskej Maši, Pohronskej
Polhore, Beňuši, Telgárte a inde, ako aj skládky
priemyselných odpadov vybudované v Nemeckej, Predajnej (obr.2), Hronci a Polomke.
Ďalej sú to sklady chemikálií, v ktorých v minulosti dochádzalo k presakovaniu znečisťujúcich
látok, najmä ropných, do pôdy a podzemnej vody.
Nachádzajú sa v Banskej Bystrici (areál SAD),
Uľanke (Chemika), Nemeckej (Petrochema Dubová) a v Polomke (drevokombinát).

Obr. 2

Obr. 1

Divoká skládka v Pohorelej

Skládka priemyselného odpadu v Predajnej (gudrónová jama naplnená odpadom zo spracovania
ropy zo závodu Petrochema Dubová)
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Obr. 3

Drevokombinát v obci Polomka
(kontaminovaná je iba severozápadná časť areálu podniku, kde
bola vybudovaná nádrž na skladovanie nafty a benzínu)
Areály priemyselných podnikov sú znečistené nebezpečnými odpadmi, vzniknutými pri procese výroby používaním ropných látok, kyselín, olejov, rozpúšťadiel a odmasťovacích prípravkov. V našom regióne je to napríklad
bývalá galvanizovňa Leteckých opravovní v Banskej Bystrici, Vlkanovské strojárne vo Vlkanovej (obr. 4), ESPE
Strojáreň Piesok vo Valaskej, antimónová huta vo Vajskovej alebo Strojsmalt Holding v Pohorelej.

Obr. 4

Vlkanovské strojárne vo Vlkanovej

Obr. 5

Poľnohospodárske družstvo Šumiac

Životné prostredie môžu poškodzovať aj poľnohospodárske družstvá a areály nesprávnym skladovaním hnojív a pesticídov. Ich použitím sa ľudia snažia zvýšiť úrodu a zabrániť jej zničeniu škodcami. Príkladom sú družstvá v obciach Poniky, Závadka nad Hronom a Šumiac (obr. 5).
K environmentálnym záťažiam zaraďujeme aj budovy a lokality, ktoré predtým patrili armáde. Vojenské
areály, vybudované na pomedzí Badína a Vlkanovej, boli postupom času poškodené a nebezpečné látky
z nich unikali do prírody. V súčasnosti sú už všetky pozostatky vojenských stavieb odstránené (obr. 6).

Obr. 6

Areál základne sovietskej armády
na pomedzí obcí Badín a Vlkanová
je dnes už sanovanou lokalitou
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7. NIE JE VŠETKO IBA PEKNÉ

Obr. 7

Železničná stanica v Brezne

Súčasti železničnej infraštruktúry, ako sú železničné stanice a depá, môžu poškodzovať životné prostredie nebezpečnými látkami, ropnými produktmi a olejmi používanými pri oprave i údržbe vlakov. Takéto nebezpečné odpady unikajú hlavne do pôdy a následne presakujú do nižších vrstiev, čím znečisťujú aj podzemné
vody. Železničné stanice spolu s opravárenskými depami, ktoré znečisťujú životné prostredie, sa nachádzajú
v Banskej Bystrici a Brezne (obr. 7).
K ďalším objektom predstavujúcim environmentálne záťaže zaraďujeme staršie čerpacie stanice pohonných hmôt. Pri manipulácii s palivami (plnenie nádrží, čerpanie nafty a benzínu) dochádzalo k ich úniku
a znečisteniu horninového prostredia i podzemných vôd. Nachádzajú sa v Banskej Bystrici, Brezne a v Podbrezovej – Lopeji (obr. 8). Čerpacia stanica v Šumiaci (Červená Skala) bola zbúraná, nádrže odstránené a lokalita je rekultivovaná.
Banské a úpravárenské areály sa podieľajú na zaťažovaní životného prostredia viacerými spôsobmi. Buď
sa staré lomy využívajú ako čierne skládky (Laskomer (obr. 9), Podlavice v Banskej Bystrici, Králiky), alebo haldy odpadu po ťažbe ohrozujú okolie priesakom nebezpečných, častokrát toxických látok do pôdy a podzemnej
vody (Ľubietová, Poniky, Dolná Lehota, Jasenie, Podbrezová).
Príkladom úpravárenského podniku je ﬂotačná úpravňa v Španej Doline, ktorá spôsobila kontamináciu pôdy
kovmi (olovo, zinok, antimón) a chemikáliami používanými pri spracovaní rúd.

Obr. 8

Čerpacia stanica v Podbrezovej – Lopeji

Obr. 9

Starý lom v Laskomeri dnes slúži ako skládka
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Všetky miesta, ktoré predstavujú environmentálne záťaže, sú zapísané v registri (envirozataze.enviroportal.sk),
kde sú rozdelené na pravdepodobné environmentálne záťaže (kategória A), environmentálne záťaže (kategória B) a sanované, rekultivované lokality (kategória C).
Pravdepodobné environmentálne záťaže sú také, o ktorých si myslíme, že je v nich znečistená voda, pôda
a horninové prostredie, čo sme zistili buď prieskumom, alebo zo starších dokumentov.
V sanovaných a rekultivovaných lokalitách bolo znečistenie odstránené a prírodné prostredie je uvedené
do pôvodného stavu.
Nie všetky environmentálne záťaže sú rovnako nebezpečné pre zdravie človeka a prírodné prostredie. Naším cieľom by však malo byť ich úplné odstránenie, čím by sme zlepšili stav životného prostredia a úroveň
kvality nášho života.

DÔSLEDKY NEPREMYSLENEJ ČINNOSTI ĽUDÍ
V priebehu rokov, desaťročí či storočí sa môžu niektoré nepremyslené zásahy do prírody prejaviť ako bumerang. Ak človek nezváži následky svojho konania vopred, môže sa mu jeho (aj keď dobre myslený) zásah do
prostredia vrátiť v podobe katastrofy. Príkladom je veľký zosuv pôdy v Ľubietovej (obr. 10). Hoci na území predpovedali inžinierski geológovia možné zosúvanie už v rokoch 1960 – 1970 (špeciﬁcká geologická stavba), ľudia ich
varovania nepočúvli (neposlúchli alebo zabudli?).
Vykopali jamy pre základy svojich
nových domov, uľahčili si obrábanie
pôdy traktormi a ťažkými mechanizmami, zasypali pramene, aby
mohli na mieste mokradí pestovať
plodiny a pásť ovce. Stromy, ktoré
im prekážali, vyrúbali. Takto porušili krehkú stabilitu svahu a pričinili
sa o spustenie katastrofy. Tá nastala po dlhotrvajúcich dažďoch a topení sa snehu na jar v roku 1977.
Zosuv bol dlhý vyše 1 000 m, široký
500 m a hlboký až 30 m. Spôsobil
zničenie štyroch domov a navyše
ohrozil celú dedinu, pretože mohutný prúd materiálu mohol zahradiť
dolinu a celú ju zaplaviť, čo sa však
našťastie nestalo.

Obr. 10

Zosuv v Ľubietovej bezprostredne po katastrofe

DO SLOVNÍČKA
Kontaminovaný – znečistený, zamorený.
KEĎ SA CHCEŠ DOZVEDIEŤ VIAC
Rekultivovaný – obnovený.
Enviromagazín – roč. 13, č. 5, 2008
Enviromagazín – roč. 14, mimoriadne číslo, 2009

Sanovaný – ošetrený.

Enviromagazín – roč. 15, č. 5, 2010

Komunálny odpad – všetok odpad v obci.

Geograﬁa – roč. 18, č. 4, 2010

Pesticídy – chemické prostriedky slúžiace v poľnohospodárstve na ničenie
škodcov úrody.
UŽITOČNÉ ODKAZY
http://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/environmentalne-zataze
http://envirozataze.enviroportal.sk/
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Gudrón – umelý asfalt používaný ako
stavebný materiál.
Flotácia – spôsob získavania alebo
úpravy rúd pomocou vody.

7. NIE JE VŠETKO IBA PEKNÉ

OTÁZKY A ÚLOHY:
1 Ktoré zložky prírody potrebuje človek pre svoj život a ako ich využíva?
2 Ktorá zložka životného prostredia je vo vašej obci najviac znečistená a prečo? Ako môžete prispieť k ochrane životného prostredia vo vašej obci?

3 Ktoré environmentálne záťaže vo vašom okolí sú najnebezpečnejšie? Ich zoznam nájdete na www.envirozataze.enviroportal.sk.

4 V súčasnosti máme na Slovensku 3 typy skládok, v ktorých sa skladuje komunálny odpad. Riadená skládka je označená tabuľou, má vybudované oplotenie, vchod a spĺňa všetky pravidlá ochrany životného prostredia. Neriadená
skládka fungovala do 90. rokov, dnes je v nej ukladanie odpadu už zakázané. Divoká skládka vznikla svojvoľným
ukladaním odpadov z domácností, najčastejšie sa nachádza na brehoch potokov, na okraji sídla alebo mimo neho.
• Porozmýšľajte nad tým, ako skládky znečisťujú životné prostredie.
• Kde sa vo vašej obci, prípadne v jej blízkosti nachádza skládka odpadu? Do ktorej kategórie skládok patrí?
• Ako dlho ešte bude môcť obec vyvážať odpad na skládku z vašej obce?
• Zistite na vašom obecnom úrade, koľko ton odpadu ročne vyprodukujú obyvatelia obce a údaje zakreslite do grafu.

5 Nachádzajú sa v blízkosti vášho bydliska nejaké divoké skládky?
•

Navrhnite projekt na zlikvidovanie niektorej z nich a predstavte ho spolužiakom.

6 Vysvetlite, čo je separovaný zber. Ako sa realizuje v mieste, kde bývate alebo kde chodíte do školy?
7 Zistite, či sa konajú vo vašej obci podujatia súvisiace s ochranou a zveľadením životného prostredia. Viete, kedy je Deň Zeme, Deň stromu, Lesnícke dni a i.? Zistite pomocou internetu, kedy
a kde sa organizujú sprievodné akcie týchto podujatí a aktívne sa zapojte so svojimi spolužiakmi.

8 Porozmýšľajte, ktoré odvetvia priemyslu používajú nebezpečné chemikálie pri výrobe svojich produktov.
•
•

Uveďte, aké poznáte nebezpečné chemikálie znečisťujúce životné prostredie.
Navrhnite opatrenia, ktoré je nutné dodržať pri skladovaní nebezpečných chemikálií.

9 Vysvetlite pojmy skleníkový efekt a kyslý dážď, nakreslite schému ich vzniku.
10 Naplánujte si výlet do najbližšieho priemyselného závodu a informujte sa, aké postupy používajú, aby menej znečisťovali, prípadne chránili životné prostredie.

11 Popremýšľajte, ako poľnohospodárstvo spôsobuje znečistenie životného prostredia.
•

•

Ako môže človek svojou činnosťou spôsobiť poškodenie úrodnej pôdy? (Pomôžte
si cudzími slovami meliorácia, erózia a degradácia pôdy, ktorých význam si najskôr
zistite na internete).
Vyhľadajte v encyklopédii, ktoré hnojivá sa používajú v poľnohospodárstve na zvýšenie úrodnosti pôdy.

12 Horné Pohronie bolo v minulosti známe baníctvom. Aké útvary sa zachovali v krajine ako pozostatok tejto činnosti?
•

Pouvažujte, prečo malo spracovanie rúd za následok vyrúbavanie lesov na našom území.

13 Priraďte k obrázkom typ environmentálnej záťaže.
a) vojenské areály

•
•

b) železničná infraštruktúra

c) čerpacia stanica pohonných hmôt

Akým spôsobom znečisťujú životné prostredie?
Ktorá z nich sa nachádza v blízkosti vášho bydliska?
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8. ŽIVOT V MESTE I NA DEDINE
Naši slovanskí predkovia prichádzali na Horné Pohronie zo západu, pravdepodobne od 7. storočia. Neboli ale
prví – pred nimi tu už pôsobili pravekí lovci medveďov, starovekí baníci aj keltskí osadníci.

Obr. 1

V malých jaskyniach ako Kaplnka a Netopieria
jaskyňa pod Panským dielom neďaleko Banskej
Bystrice našli archeológovia zvyšky keramiky staré
1 600 rokov, bronzové nástroje staré 3 000 rokov,
ale aj zvyšky ľudských obetí (na fotograﬁi Kaplnka)
Po Slovanoch sa na Horné Pohronie od 13. storočia začali sťahovať
nemeckí baníci, uhliari a sklári a od 16. storočia aj drevorubači. Pod
Kráľovu hoľu a do Veporských vrchov prichádzali už od 14. storočia
rusínski pastieri z východu. Počas storočí sa všetky menšiny prispôsobili slovenskej väčšine, prevzali naše zvyky aj našu reč. Niečo tu ale
po nich predsa ostalo. Napríklad v Čiernom Balogu, v Starohorskej
doline a inde, kde ľudia ťažili rudy či drevo, sú dodnes medzi obyvateľmi rozšírené nemecké priezviská (Auxt, Schön, Giertl, Daxner a iné).
V krajine ostalo veľa názvov, ktoré pripomínajú nemeckých osadníkov
(napríklad obce Nemecká, Nemce) a ostalo tu aj veľa pôvodných nemeckých chotárnych názvov, ktoré boli postupne poslovenčené (Šturec, Rizne, Flos, Ding, Handle, Zamperk a podobne).

Obr. 2

Ženský kroj z Polomky

ZAUJÍMAVOSŤ
Jednu z banských osád severne od Banskej
Bystrice, kde sa oddávna ťažila meď, nazvali
jej obyvatelia, baníci nemeckého pôvodu,
Sandberg – v preklade Pieskový vrch. Slováci
si názov postupne poslovenčili na Zamperk
a aj keď osada v polovici 20. storočia deﬁnitívne zanikla, toto miesto je dodnes známe
pod názvom Piesky.

Ale aj ľudia z iných krajov sem prichádzali a naopak, domácich často vyháňala do sveta chudoba. Tí, čo sa vrátili, doniesli so sebou aj nové myšlienky,
piesne či legendy. To všetko spôsobilo, že naše ľudové zvyky sú také pestré
aj napriek tomu, že je Horné Pohronie rozlohou neveľké a takmer zo všetkých
strán ohradené hlbokými lesmi a vysokými vrchmi. Na bohatý a jedinečný
folklór môžeme byť právom hrdí.
Za prácou odchádzali do sveta väčšinou muži,
a práve preto prestali skôr nosiť tradičný odev
ako ženy. Staršie ženy na dedinách ho nosia
dodnes, a nie iba vo sviatočné dni. Je nádherne zdobený, hlavne vyšívaním, medzi farbami
prevažuje červená a tmavomodrá. Neoddeliteľnou súčasťou je vyšívaný čepiec (niekde nazývaný kapka) a krátky kožúšok s našitými vzormi
z rôznofarebných kúskov koží vhodný na zimu.
Na dedinách aj dnes žije tradícia domáceho
tkania látok a kobercov z vlny, ľanu či bavlny.

Svojráznosť regiónu sa prejavuje aj v nárečiach. Patria medzi typické pohronské
stredoslovenské nárečia, len na východe sú odlišné horehronské a goralské nárečia.
Napríklad v nárečí Polomky, Pohorelej, Šumiaca či Telgártu sú časté slová goralského a rusínskeho pôvodu, ktoré sem priniesli pastieri – valasi zo severovýchodu.

Šumiacko–slovenský
slovník
au – tu
briacka – pracka
cuk – prievan
drabina – rebrík
esli – ak, keď
feder – pero
gigac – egreš
hurka – jaternica
ip – stále
krompele – zemiaky
mlatok – kladivo
pantlik – farebná stuha
skierk – smrekovec
trimaj – drž
upeka – horúčava
žurc – zástera

Ťažký život si naši predkovia spríjemňovali aj spevom a tancom. Typickým
prvkom hudobných tradícií sú mužské viachlasé spevy (pieseň „Na Kráľovej holi“ sa najviac udomácnila na
Šumiaci), ktoré sú na Slovensku jedinečné. Súvisia s tradíciou spevu, ktorý voľakedy znel v gréckokatolíckych
a pravoslávnych chrámoch, najmä na Šumiaci a v Telgárte.
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Jedinečné sú aj horehronské „dupavé“ tance – ženy často tancujú do kruhu, pre mužov je charakteristický
„šorový“ tanec v dvoch radoch oproti sebe.
Ľudové tradície udržiava mnoho umelcov, folklórnych skupín a súborov. K najznámejším spevákom
horehronských ľudových piesní patria Ján Ambróz a Veronika Bodnáriková. Najstaršími folklórnymi skupinami na Hornom Pohroní sú Kýčera z Čierneho Balogu a Heľpan z Heľpy. V Brezne pôsobí folklórny
súbor Mostár, v Banskej Bystrici súbory Urpín, Bystrina a Mladosť, v Slovenskej Ľupči súbor Partizán,
v Pohorelej detský folklórny súbor Mladosť a mnoho iných skupín, spevákov či muzikantov. Stretávajú sa
na podujatiach, akými sú Horehronské dni spevu a tanca a Detský folklórny festival Kolovrátok v Heľpe,
Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou v Telgárte a ďalšie. Zvyky a tradície sa uchovávajú aj vďaka
takým podujatiam, akými sú napríklad tradičný Radvanský jarmok, Čipkárskô v Brusne, Preteky volských
záprahov v Sihle, Krňačkové preteky v Tureckej. O tradičnú ľudovú kultúru sa stará Horehronské múzeum
v Brezne a Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici. V Šumiaci je možné navštíviť múzeum pastierskych zvoncov pána Mikuláša Gigaca (obr.5), v Ponikách Dom kultúrneho dedičstva, v Polomke, Čiernom
Balogu, Tajove, Hornej Lehote a inde pamätné izby s exponátmi ľudovej kultúry. V Banskej Bystrici bolo
v roku 2007 založené Múzeum ľudového tanca.
Typickými domami Horného Pohronia
boli vždy drevenice, niekedy omazané hlinou a obielené vápnom (obr. 3). Strecha
bola šindľová a na užšej, štítovej strane
domu, mala navrchu ešte malú, polkužeľovú striešku (kuklu) s vyrezávaným ozdobným kolíkom (babkou). Ak bola dedina na
svahu, často bola pod prednou stranou
domu pivnica. Ešte v polovici 20. storočia
bola väčšina domov na dedinách z dreva.
Tam, kde sa ich dodnes zachovalo viac,
boli vyhlásené pamiatkové zóny – v Čiernom Balogu, Heľpe, Šumiaci a Pohorelej.
Len v baníckych osadách boli časté domy
z kameňa. Špania Dolina bola vyhlásená
za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Pre domy v Hrochoti bola typická
farebná maľovaná výzdoba na priečelí.
Asi polovica obyvateľov Horného Pohronia sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi, ale
zastúpenie tu majú aj iné vierovyznania.
Evanjelikov je asi 10 %, no v minulosti ich
bolo oveľa viac. V 17. storočí si v Hronseku
postavili nádherný drevený kostol, ktorý je
dnes zapísaný do zoznamu najvzácnejších
pamiatok sveta (obr. 4).
Na východe, v Šumiaci a Telgárte, je až
80 % obyvateľov gréckokatolíkov. Šumiac
je najzápadnejším výbežkom tejto cirkvi na
Slovensku. Toto náboženstvo a svojrázne
ľudové zvyky, ktoré sú tu dodnes zachované, sem priniesli práve rusínski pastieri.
Na Hornom Pohroní bolo v minulosti
okrem Slovákov najviac Nemcov, ale boli tu
aj Maďari, Česi, Bulhari, Taliani, Poliaci, Srbi
a príslušníci iných národností. Dnes tu žije
spolu asi 175 000 obyvateľov a takmer 90 %
z nich sa hlási k slovenskej národnosti. Najpočetnejšou menšinou (skoro 3 000 obyvateľov) sú Rómovia, po nich nasledujú Česi.
Tieto menšiny sú najpočetnejšie v Banskej
Bystrici a Brezne. Rómov je veľa aj na vý-

Obr. 3

Obr. 4

Drevenica zo Šumiaca

Artikulárny drevený kostol v Hronseku, zapísaný v
zozname svetového dedičstva UNESCO

43

chode regiónu, najmä v Šumiaci a v Telgárte. Napríklad vo VaľkovObr. 5
ni tvoria Rómovia viac ako tretinu obyvateľov.
Okres Brezno má asi 64 000 obyvateľov (v roku 2011).
Keďže veľkú časť územia zaberajú pohoria a lesy, priemerná
hustota zaľudnenia je malá – len 50 obyvateľov na km2. To
nie je ani polovica priemernej hodnoty Slovenska (110 ob./
km2). Navyše sa dnes v okrese Brezno rodí málo detí a veľa
ľudí sa každý rok odsťahuje, takže počet obyvateľov aj hustota zaľudnenia stále klesajú. Napríklad v roku 2010 v okrese
Brezno ubudlo 338 obyvateľov.
Okres Banská Bystrica je na tom o niečo lepšie, má 111 000
obyvateľov a ich počet mierne rastie (v roku 2010 pribudlo 50
osôb). Aj odtiaľto sa ale každý rok viac ľudí odsťahuje, ako sa
Múzeum pastierskych zvoncov na Šumiaci
prisťahuje. Priemerná hustota zaľudnenia (137 obyv./km2) je
však oveľa vyššia ako v okrese Brezno, hlavne vďaka samotnej Banskej Bystrici, v ktorej žijú takmer tri štvrtiny
obyvateľov okresu. Náš región ale pomaly starne, lebo sa zmenšuje počet detí a pribúda dôchodcov, ktorých je
už skoro štvrtina zo všetkých obyvateľov.
Sídla vznikali postupne od západu smerom na východ, najprv v dolinách, teda v najlepších podmienkach pre
bývanie a obživu, až neskôr v pohoriach. Najstaršie dôkazy o tom sú z 13. storočia (Badín, Hrochoť, Poniky, Mičiná). Ľudia tu isto bývali už skôr, ale nemáme o tom písomné záznamy. Prvé dediny boli roľnícke, ale v tom čase
vznikali aj horské banské a drevorubačské osady, ako napríklad Špania Dolina. Podľa prvej písomnej zmienky
(z roku 1250) je najstaršou obcou Slovenská Ľupča. Naopak okolie Šumiaca a Telgártu bolo ešte v 15. storočí
ľudoprázdne. Osady Čierneho Balogu vznikli v 16. storočí, Sihla až v 18. storočí. Najmladšie sú priemyselné obce
Podbrezová (1957) a Harmanec (1953),
ktoré boli dovtedy len malými osadami a
patrili iným obciam.
Domy v dedinách stáli väčšinou v rade
popri ceste, užšou stranou do ulice.
Medzi domami bol dvor, kam sa vchádzalo drevenou bránou s vyrezávanými
ornamentmi a šindľovou strieškou.
Máme tu ale aj osady v hlbokých horských dolinách a na svahoch pohorí.
Vznikli kvôli ťažbe kovov a dreva (napríklad Čierny Balog, Jarabá). Domy
v nich boli rozmiestnené nepravidelne,
lebo sa prispôsobovali strmým svahom
a nedostatku miesta. Často mali na širšej strane krytú verandu (gánok). Takých osád je najviac na sever a západ
od Banskej Bystrice (Kordíky, Turecká,
Obr. 6
Pamätník SNP je známym symbolom Banskej Bystrice
Rybô, Donovaly, Baláže a ďalšie).
Počet obyvateľov Horného Pohronia sa mierne zmenšuje
180000
175000
170000
165000
160000
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Východne od Brezna už dediny vo vnútri pohorí neležia,
všetky sú v doline Hrona alebo Rohoznej. To ale neznamená,
že ležia v nízkej nadmorskej výške! Telgárt leží najviac na východ a zároveň zo sídiel, ležiacich pri Hrone, najvyššie – vo
výške až 900 m n. m., priamo pri prameni Hrona. A južne od
Brezna ležia dokonca jedny z najvyššie položených sídiel Slovenska – Sihla (890 m n. m.), Drábsko (960 m n. m.) a Lom
nad Rimavicou (1 015 m n. m.), kde nájdeme jednu zaujímavosť – najvyššie položenú školu na Slovensku. Naopak najnižšie leží Hronsek (309 m n. m.).
Najviac obyvateľov má Banská Bystrica (v roku 2011 asi 80 000),
ale pomaly sa zmenšuje. Brezno už nemá ani 22 000 obyvateľov.
Spomedzi vidieckych obcí je najväčší Čierny Balog – skoro 5 200
obyvateľov (voľakedy mal až 6 600). Je to aj preto, lebo sa skladá
z viacerých osád (dedín), ktoré sa spojili do jednej obce. Najväčší
je aj výmerou svojho chotára (147 000 000 m2), čím prekonáva aj
rozlohu Banskej Bystrice.

DO SLOVNÍČKA
Sídlo – tá časť krajiny, kde ľudia trvalo
bývajú – môže to byť horská samota aj
veľké mesto, ale nie benzínová pumpa
pri diaľnici či továreň. Prvými ľudskými
sídlami boli napríklad jaskyne. Sídlo sa dá
na pohľad odlíšiť od svojho okolia – kde
končia domy, začínajú polia, lúky a lesy.
Obec – tá časť krajiny, ktorej hranice
sú vyznačené v katastrálnych mapách
(v krajine ich nevidíme) a ktorú spravuje
obecný úrad na čele so starostom alebo
mestský úrad na čele s primátorom. Do
obce patrí jedno alebo viac sídiel, ale aj
krajina okolo nich.

Najväčšia dedina počtom obyvateľov je Polomka (3 000 obyvateľov), naopak najmenšia je Jarabá (len 47 obyvateľov) – stará banícka osada, ktorá isto existovala už koncom 13. storočia.
Bane tu ale zanikli začiatkom 20. storočia a preto sa aj ľudia
odsťahovali. Najdôležitejšími dedinami sú Slovenská Ľupča,
Brusno a Poniky v okrese Banská Bystrica a Heľpa, Závadka
a Polomka v okrese Brezno. Sú veľké a veľmi dobre vybavené
službami, preto sem prichádzajú za prácou, do škôl či za nákupmi aj obyvatelia menších dedín z okolia.
V dvoch našich mestách žije dnes viac ako polovica (58 %) zo
175 000 obyvateľov nášho regiónu. Ostatní žijú vo vidieckych obciach, ktorých je 70. Obce na východe Horného Pohronia dnes väčšinou strácajú obyvateľov, pretože tu niet práce, a preto sa hlavne
mladí ľudia snažia odsťahovať. Naopak niektoré obce okolo Banskej
Bystrice rastú, lebo bohatší obyvatelia z mesta si tu stavajú nové
domy – a to aj v horských dedinách ako Králiky, Kordíky alebo Špania Dolina, ktoré sa doteraz desiatky rokov vyľudňovali. Aj Donovaly
dnes žijú vďaka prílevu turistov a chalupárov.

Obr. 7

Múzeum Polomka – obecné múzeum v Polomke je v zaujímavej historickej budove bývalého chudobinca

Obr. 8

Heľpa je jedna z najväčších vidieckych obcí Horného Pohronia. Zistite na ktorom mieste je a koľko má obyvateľov.
Pomôže vám internetová stránka Štatistického úradu SR
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Obr. 9

Smutný osud mala drevorubačská
a uhliarska osada Kalište vysoko v lesoch nad Moštenicou. Za pomoc partizánom v Slovenskom národnom povstaní ju fašisti v marci 1945 vypálili
a veľa jej obyvateľov popravili. Nikdy
už nebola obnovená a dnes je z nej
pamätník vojnového nešťastia. Pripomína ju ulica Nové Kalište v Banskej
Bystrici, kde si obyvatelia osady po vojne postavili svoje nové domy.

OTÁZKY A ÚLOHY:
1 V našom regióne sa narodili a pracovali mnohí významní ľudia. Priraďte údaje o nich k fotograﬁám, ktoré
sú nižšie (pomôže vám internet):

1. Tibor Andrašovan (2. 4. 1917 Slovenská Ľupča – 14. 6. 2001 Bratislava) – Skladateľ vážnej hudby, dirigent.
Bol korepetítorom a dramaturgom opery SND. V rokoch 1955 – 58 a 1969 – 74 bol umeleckým vedúcim SĽUK–u.
2. Ján Cikker (29. 7. 1911 Banská Bystrica – 21. 12. 1989 Bratislava) – Bol hudobným skladateľom, pedagógom,
patril medzi vedúce osobnosti národnej hudobnej moderny. V rokoch 1938 – 51 bol profesorom hudobnej teórie
na konzervatóriu v Bratislave, v rokoch 1945 – 48 pôsobil ako dramaturg opery SND, od 1951 ako profesor hudobnej skladby na VŠMU.
3. Jozef DEKRÉT−MATEJOVIE (12. 7. 1774 Čierny Balog – 18. 1. 1841 Banská Bystrica) – Priekopník moderného lesného hospodárstva, najvýznamnejšia osobnosť slovenského lesníctva v 19. storočí. Študoval a pôsobil
v Brezne ako horár, neskôr ako lesný sudca.
4. Jozef Gregor−Tajovský (18. 10. 1874 Tajov – 20. 5. 1940 Bratislava) – Spisovateľ, prozaik, dramatik, vedúca
osobnosť druhej vlny slovenského literárneho realizmu.
5. Ján CHALUPKA (28. 10. 1791 Horná Mičiná – 15. 7. 1871 Brezno) – Dramatik, publicista, prozaik a evanjelický
kňaz. Zakladateľ novej dramatickej tradície v slovenskej literatúre. Zasadzoval sa o to, aby sídlom Matice slovenskej bolo Brezno. V Brezne žil od roku 1824 do konca života.
6. Samo Chalupka (27. 2. 1812 Horná Lehota – 10. 5. 1883 Horná Lehota) – Básnik, spoluautor Memoranda
slovenského národa, mladší brat Jána Chalupku.
7. Ladislav Chudík (27. 5. 1924 Hronec) – Divadelný a ﬁlmový herec, verejný činiteľ, porevolučný minister kultúry.
8. Karol KUZMÁNY (16. 11. 1806 Brezno – 14. 8. 1866 Turčianske Teplice) – Teológ, novinár, estetik, spisovateľ,
prekladateľ, publicista a kultúrny pracovník, prvý podpredseda Matice slovenskej. Iniciátor a priekopník literárneho života tridsiatych rokov 19. storočia.
9. Jozef Murgaš (17. 2. 1864 Tajov – 11. 5. 1929 Wilkes Barre, USA) – Slovenský vynálezca, priekopník bezdrôtovej telekomunikácie. Ako prvý na svete uskutočnil rádiový prenos hovoreného slova.
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10. Ladislav ŤAŽKÝ (19. 9. 1924 Čierny Balog – 20. 1. 2011 Bratislava) – Významný slovenský prozaik a publicista, čestný občan mesta Brezna. V rokoch 1946 – 1948 žil v Brezne a pracoval na ONV ako sociálny pracovník.
Patril medzi tých, ktorí odmietli okupáciu Československa vojskami Varšavskej zmluvy v r. 1968. Preto dlho nesmel publikovať a bol pod policajným dohľadom.
11. Gustáv Kazimír ZECHENTER−LASKOMERSKÝ (4. 3. 1824 Banská Bystrica – 20. 8. 1908 Kremnica) – Spisovateľ, lekár, prírodovedec. V Brezne pôsobil ako bansko-lesný lekár v rokoch 1853-1868 a sám pokladal svoj
pobyt v tomto meste za najkrajšie obdobie svojho života.
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2 Zistite, ktoré ďalšie známe osobnosti z Horného Pohronia alebo priamo z vašej obce pochádzajú, alebo tu
pôsobili, či doteraz pracujú. Čím sa preslávili?

3 Prečo si museli evanjelici postaviť v Hronseku kostol z dreva a nie murovaný? Aké ďalšie podmienky pri
stavbe museli dodržať a prečo? Nájdite o tom viac informácií.

4 Zistite, či pribúdajú alebo ubúdajú obyvatelia vo vašej obci. Vyžiadajte si údaje na obecnom úrade, zakreslite ich do grafu a skúste zistiť príčiny.

5 Spočítajte, koľko dedín a miest leží na pravom a koľko na ľavom brehu Hrona. Koľko
ich leží na oboch brehoch? Ktoré sídlo leží najviac na západe, východe, juhu, severe?
Zistite podľa atlasu.

6 Každá obec má svoj erb, ktorý nevznikol náhodou, ale o obci niečo hovorí. Poznáte erb
svojej obce? Zistite, čo znázorňuje a aký má vzťah k obci – k jej histórii, chotáru, k tomu
čím sa živili obyvatelia.
• Zistite, ktorým obciam patria tieto erby a prečo sú pre obce typické?

•

Minule sme nazbierali na vychádzke rôzne prírodné materiály (kamienky, kôru, mach, plody, lístie a pod.). Vyrobte
si erb svojej obce len s použitím týchto materiálov, lepidla a farieb. Použiť môžete aj to, čo nájdete doma v kuchyni
(hrach, šošovicu, cestoviny, korok). Fantázii a tvorivosti sa medze nekladú. Spravte si v škole výstavku erbov.

7 Porozprávajte sa so staršími ľuďmi u vás doma a zistite od nich, v čom sa miesto vášho bydliska najviac
zmenilo (vybavenosť obce, využívanie pôdy, spôsob obživy ai.). Na ktorú veľkú zmenu si najviac pamätáte?

8 Podbrezová a Harmanec sú podľa dátumu vzniku najmladšími obcami Horného Pohronia. Poznáte aj iné
mladé obce? Zistite, ktoré sú to a prečo vznikli neskôr ako ostatné?
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9 Na konci roka 2011 žilo na Hornom Pohroní podľa posledného Sčítania obyvateľov, domov a bytov 175 256
obyvateľov, z toho bolo 91 166 žien a 84 090 mužov. Počty mužov a žien v kategóriách po piatich rokoch
ukazuje táto veková pyramída. Dá sa z nej vyčítať oveľa viac, skúste porozmýšľať:
• V ktorých rokoch po druhej svetovej vojne sa rodilo najviac detí?
• Do ktorého obdĺžnika patríte vy?
• Do ktorého obdĺžnika by ste patrili, ak by ste sa narodili v roku 1985?
• Čo by sa muselo diať v nasledujúcich rokoch, aby mal tento graf skutočne podobu pyramídy?
• Kto sa na Hornom Pohroní dožíva vyššieho veku: ženy či muži? Prečo?
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10 Existuje množstvo dôvodov, prečo ľudia v našom regióne chcú mať veľké alebo malé rodiny. Tieto dôvody
pramenia z kultúrnych, ekonomických alebo náboženských rozdielov. Hra „Snehová guľa“ vám pomôže
ujasniť si, ktoré hodnoty považujete za dôležité. Pracujte v skupinách. Z nasledovnej tabuľky, obsahujúcej rôzne dôvody prečo chcú mať ľudia menej detí, vyberte 6 dôvodov, ktoré považujete za najpravdivejšie
alebo najvhodnejšie. Porovnajte svoje tvrdenia s ostatnými skupinami a diskutujte o nich.
Ak majú ženy napĺňajúcu kariéru, nemajú taký
výrazný záujem o deti.

Je pravdepodobnejšie,
že ľudia so silnými náboženskými hodnotami
majú viacej detí.

V dnešnej dobe existuje množstvo iných spôsobov ako naplniť svoj
život, ako mať dieťa.

Mať deti je nákladné.

Ľudia žijúci v odľahlejších oblastiach (na
samotách) majú väčšiu
potrebu mať deti.

Mať priateľov je viac naplňujúce ako mať deti.

Sociálne slabšie skupiny obyvateľov by nemali
mať väčší počet detí.

S rozvojom antikoncepcie si viac ľudí môže
vybrať, či chcú mať deti.

Čím sú ľudia bohatší,
tým menej chcú mať deti.

Čím väčšia rodina, tým
šťastnejší sú jej členovia.

Je pravdepodobné, že
chudobní ľudia budú
mať deti v mladom veku.

Mať deti je viac otázkou
ﬁnancií ako otázkou
naplnenia života.

V niektorých rodinách
sú deti chápané ako istoty v staršom veku.

Niektoré zamestnania
vyžadujú značnú ﬂexibilitu, čo je v rozpore so
staraním sa o deti.

Množstvo ľudí trávi svoj
voľný čas náročnými
koníčkami. Deti by ich
len obmedzovali pri
týchto činnostiach.

Vo veľkomestách je zložité nájsť vhodný byt pre
život s viac ako jedným
alebo dvomi deťmi. Preto je ťažšie viesť plnohodnotný život s deťmi.

Doplňujúce otázky:
• Zohľadnili ste vlastné hodnoty pri výbere tvrdení, ktoré považujete za pravdivé?
• Bolo ľahké vcítiť sa do hodnôt iných?
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9. MESTÁ V PREMENÁCH ČASU
Prirodzenými centrami Horného Pohronia sú mestá Banská Bystrica
a Brezno
Brezno. Obe mestá majú svoju bohatú históriu a ich vznik bol spojený
najmä s baníctvom – s ťažbou farebných kovov.
V západnej časti je centrom Banská Bystrica, ktorá je aj sídlom Banskobystrického samosprávneho kraja.
Vznikla na území slovenskej osady Bystrica, na sútoku potoka Bystrica a rieky Hron. Po príchode nemeckých
kolonistov v 13. storočí, ktorí osídľovali územie po tatárskom pustošení a vytvorení základne banskej výroby
medi, jej význam stúpol natoľko, že kráľ Belo IV. ju v roku 1255 povýšil na mesto a zároveň jej daroval aj rozsiahle územia a mnohé práva. Podľa privilégií mali Bystričania právo voliť richtára a farára, privilégiá umožňovali nemeckým prisťahovalcom okrem iného ťažiť drahé kovy. Z 13. storočia pochádza aj erb Banskej Bystrice
so sedemkrát deleným strieborno-červeným štítom.
ZAUJÍMAVOSŤ
Prvá mapa Uhorska, na ktorej bola zobrazená
Banská Bystrica a Brezno, pochádza z roku
1528 a jej autorom bol asistent ostrihomského
arcibiskupa Lazarus Roseti. Po ňom sa nazývala Lazarova mapa. V tejto mape bola Banská
Bystrica zobrazená dvojvežovitou značkou, ktorá mala zrejme znázorňovať mestský hrad s nemeckým názvom mesta – Neusohl.
Brezno je na nej zobrazené značkou jednoduchej vežovitej stavby znázorňujúcej kostol so
slovenským názvom Brezno.

Vo východnej časti je centrom mesto Brezno, ktoré je aj sídlom
okresu. Prvá písomná zmienka o Brezne pochádza z roku 1265 z listiny kráľa Bela IV. Mestské výsady mu udelil uhorský kráľ Ľudovít I.
(Veľký) Anjou v roku 1380.
Najdôveryhodnejšími dokumentmi o vývoji územia sídiel sú staré historické mapy, ktoré nám dokladujú ako mestá rástli a všestranne sa rozvíjali.
Prvým slovenským autorom, ktorý zobrazil tieto mestá vo svojej
mape Zvolenskej stolice v roku 1736, bol všestranný učenec Samuel Mikovíni. Obe mestá boli v nej zobrazené už plošnou značkou,
ktorá naznačuje tvar pôdorysu týchto miest. Mapa ešte neobsahovala podrobný zákres ciest, takže výraznú spojnicu medzi mestami
tvorila meandrujúca rieka Hron.

Na podrobnejších vojenských mapách od druhej polovice 18. storočia už môžeme pozorovať podrobnú
zástavbu miest aj s jednotlivými ulicami.
Na mape z 1. vojenského mapovania z roku 1784 vidíme, že základnú kostru Banskej Bystrice tvorilo námestie, vtedy nazývané Ring, a z neho vychádzajúcich päť ulíc – Horná, Dolná, Strieborná, Lazovná a Hronská
(Kapitulská), ktoré boli ukončené mestskými bránami. K námestiu patril aj mestský hrad, kde sa neskôr vytvorilo Horné námestie (dnes Moyzesovo).
V Brezne vytváralo základnú kostru taktiež námestie obkoleDO SLOVNÍČKA
sené hradbami, za ktorými môžeme pozorovať malé uličky zo
západnej a východnej strany. Z námestia vyúsťovali cesty na
Pôdorys – obraz budovy alebo sídla pri
všetky svetové strany tak ako v súčasnosti.
pohľade zhora.
Na ďalších vojenských mapách z rokov 1845 — 46 pozorujeme,
Topograﬁcká mapa – presný zmenšený
že v Banskej Bystrici pribudol západne od námestia výrazný prrovinný obraz zemského povrchu alebo
vok – mestský park a zástavba pokračovala aj východným smejeho časti.
rom. V Brezne sa zástavba rozširovala za mestskými hradbami
najmä západným a južným smerom.

Obr. 1

Banská Bystrica v 18. storočí

Na vojenských mapách z konca 19. storočia už nachádzame dôležitý dopravný prvok – železnicu, ktorá v roku 1873
bola postavená od Zvolena do Banskej Bystrice a v roku
1875 ďalej až do Podbrezovej. V roku 1896 bola predĺžená
do Brezna a Tisovca a v roku 1903 až po Červenú Skalu.
Výstavba železnice mala, okrem všestranného rozvoja regiónu, vplyv aj na pôdorysnú štruktúru obidvoch miest. Boli postavené budovy železničných staníc, k nim prístupové cesty
a nové ulice. Prvá budova železničnej stanice v Banskej Bystrici
bola postavená na začiatku dnešnej ulice Partizánska cesta,
v priestore reštaurácie Srdiečko. Budova súčasnej železničnej
stanice bola postavená neskôr, až v 50-tych rokoch 20. storočia.
V Brezne budova železničnej stanice tiež nezostala na pôvodnom historickom mieste a v roku 1941 bola prestavaná a rozšírená. Súčasne s ňou bol postavený betónový most cez Hron.
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Po vzniku Československej republiky v roku 1918 malo pre územný rozvoj Banskej Bystrice veľký význam založenie nových ulíc juhovýchodne od námestia smerom k Hronu, a to súčasných ulíc – Národná,
Cikkerova, Švantnerova a Kuzmányho. V týchto uliciach boli vystavané aj ďalšie reprezentačné budovy mesta – Národný dom, Československá národná banka (dnes pobočka Národnej banky Slovenska)
a YMCA (v súčasnosti rektorát Univerzity Mateja Bela). Dôležitým
momentom v územnom rozvoji mesta bola aj regulácia rieky Hron, čo
umožnilo ďalšiu výstavbu smerom k rieke a aj na jej ľavom brehu.
Podobne aj v Brezne došlo v tomto období k regulácii Hrona,
ktorá umožnila ďalší územný rozvoj mesta. Okrem toho celé mesto
bolo elektriﬁkované a dobudovaný bol nový vodovod. To podnietilo
vznik nových ﬁriem a vstup nového priemyslu do mesta v povojnovom období. Okrem toho tu bola v roku 1938 umiestnená vojenská
posádka, ktorá zvýšila význam mesta v rámci celého štátu.
Po 2. svetovej vojne, po odstránení vojnových škôd, došlo
k rozsiahlemu rozvoju priemyslu. V tomto regióne sa to výrazne
prejavilo aj v územnom rozvoji oboch miest.

ZAUJÍMAVOSŤ
V polovici 50. rokov 20. storočia sa v Banskej
Bystrici začala výstavba sídliska Fončorda.
V prvej etape to bolo 7 ulíc dvojpodlažných
domov, ktoré v súčasnosti nazývame tzv. Stará
Fončorda. Výstavba v tomto priestore pokračovala vo viacerých etapách až do roku 1985.
V sedemdesiatych rokoch 20. storočia výstavba sídlisk pokračovala v pôvodných obciach
Radvaň a neskôr v priestore Sásová – Rudlová a Podlavice. Novej výstavbe musela ustúpiť
pôvodná zástavba a to hlavne na území Radvane. Názorne to dokumentujú mapy z tohto
obdobia. Týmito sídliskami bola ukončená
výstavba veľkoplošných sídlisk na území mesta
a výstavba obytných štvrtí pokračovala zahusťovaním pôvodnej zástavby najmä na Belvederi,
Kačici, pri Starej nemocnici, na Fortničke atď.

V Banskej Bystrici sa začala v roku 1947 východne od
mesta smerom k obci Majer výstavba rozsiahleho drevokombinátu Smrečina. V rokoch 1954 – 1958 bola východne od mesta v smere na Šalkovú postavená cementáreň.
Okrem toho sa mesto v roku 1949 stalo sídlom kraja. To
všetko sa prejavilo v postupnom náraste počtu obyvateľstva. V tejto súvislosti nastali veľké zmeny v meste aj v budovaní obytných štvrtí a k tomu patriacej vybavenosti.
Výstavba prvého povojnového sídliska začala v roku
1953 v priestore medzi súčasnou Partizánskou cestou
a železničnou stanicou. Jeho výstavba vrcholila v šesťdesiatych rokoch 20. storočia. V tomto období končila aj
výstavba sídliska Uhlisko na ľavom brehu Hrona.
V Brezne po 2. svetovej vojne bola impulzom pre hospoObr. 2
Brezno — zrekonštruované námestie
dársky a územný rozvoj výstavba mostárne, ktorá sa začala v rokoch 1947 – 1948. V časoch hospodárskeho rozvoja
v sedemdesiatych rokoch zamestnávala viac ako 3 600 osôb, čo významne pomohlo rozvoju celého mesta. Podnietilo to bytovú výstavbu a územný rozvoj najprv západným smerom, v dnešných uliciach – Švermova, Laskomerského a neskôr ulicou Československej armády a aj južným smerom – výstavbou sídliska Mazorníkovo.
Po spoločenských zmenách v roku 1989 bola činnosť nosného priemyslu v oboch mestách postupne utlmovaná až úplne zanikla. Začali sa presadzovať menšie ﬁrmy a najmä veľké obchodné reťazce, čo sa prejavilo
v rozšírení obchodných zón. V Banskej Bystrici najmä južným smerom na Zvolen a v Brezne západným smerom na Valaskú. V oboch mestách aj v súčasnosti chýba strategický investor, ktorý by vytvoril dostatok pracovných miest, a tak prispel k všestrannému rozvoju regiónu a najmä k zníženiu nezamestnanosti.
ZAUJÍMAVOSŤ
Významnými sídlami Horného Pohronia v minulosti boli aj obce Slovenská Ľupča a Ľubietová. V Slovenskej Ľupči už v prvej polovici
12. storočia po vpáde Tatárov bol postavený
pevný hrad, ktorý existuje až do súčasnosti a je
jediným svojho druhu v celom regióne. Bol to
strážny hrad nad významnou obchodnou cestou Via magna, ktorá viedla týmto územím.
Ľubietová patrila už od 14. storočia medzi
sedem stredoslovenských slobodných kráľovských banských miest. Ťažila sa tu najmä meď
a iné farebné kovy. V 16. storočí sa významne
angažovala v reformácii a v neskoršom období,
v 19. storočí, sa podieľala na rozvoji národného obrodenia v širokom okolí.
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Obr. 3

Obecný úrad a základná škola na námestí v Ľubietovej

9. MESTÁ V PREMENÁCH ČASU

VÝVOJ ÚZEMIA MIEST HORNÉHO POHRONIA PODĽA STARÝCH MÁP
BANSKÁ BYSTRICA

BREZNO

Zmenšené výrezy z vojenských máp mierky 1: 28 800 z roku 1784

Zmenšené výrezy vojenských máp mierky 1: 28 800 z roku 1846

Zmenšené výrezy vojenských máp mierky 1: 25 000 z roku 1876
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Zmenšené výrezy z topograﬁckých máp 1: 25 000 z roku 1956

Zmenšené výrezy z topograﬁckých máp 1: 25 000 z roku 1997

OTÁZKY A ÚLOHY:
1 Krásu našich miest si uvedomujú tí, ktorí sa tu narodili, ktorí tu žijú, či ich návštevníci a hostia. Dokumentuje
to v jednej zo svojich básní aj Štefan Žáry. Doplňte chýbajúci text básne:

Aká si krásna, ............,
aká si krásna v tejto chvíli.
Hlavu ti partou vyzdobili,
líce ti farbou prikrášlili –
ako vtedy, keď dávny kráľ
požehnal tvoje rudné žily
a na ............. ťa pasoval.

2 Vyhľadajte na Lazarovej mape z roku 1528 mestá
Banská Bystrica a Brezno. Ako sú pomenované?
Je táto mapa správne orientovaná na sever?
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3 Ako je na vojenskej mape Brezna z roku 1784 (v texte) pomenovaná rieka Hron?
4 Podľa topograﬁckých máp Banskej Bystrice z rokov 1956 a 1997 (v texte) porovnajte
priebeh koryta rieky Hron a popíšte najvýznamnejšie zmeny.

5 Na topograﬁckej mape Brezna z roku 1956 (v texte) vyhľadajte Mazorníkovo, v súčasnosti mestskú časť Brezna. Opíšte, ako vyzeralo v minulosti a dnes.

6 Na topograﬁckej mape Banskej Bystrice z roku 1956 (v texte) vyhľadajte kopce Urpín a Vartovka. Zistite ich
nadmorské výšky.

7 Na topograﬁckej mape Banskej Bystrice z roku 1997 (v texte) vyhľadajte bývalý drevokombinát Smrečina.
Ktorý významný objekt je umiestnený v jeho blízkosti? Diskutujte o dôvodoch jeho vybudovania v Banskej
Bystrici a o dôvodoch jeho zániku.

8 Na topograﬁckej mape Brezna z roku 1997 (v texte) vyhľadajte bývalý strojársky podnik Mostáreň. Ktorý
významný objekt je umiestnený v jeho blízkosti?

9 Priraďte jednotlivé pamiatky k správnym mestám:
Brezno
Slovenská Ľupča
Banská Bystrica

10 Porovnajte tvar námestia Banskej Bystrice a Brezna, správne priraďte obrázok k týmto mestám. V čom sa
námestia líšia?

Tip na projekt:

1 Vytvorte spoločný obrázok alebo model vašej obce. Nezabudnite na
charakteristické dominanty, parky či vodné toky.
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10. NA POLI, V LESE, V TOVÁRNI
Poľnohospodárstvo a lesníctvo dnes živí asi len 5 % obyvateľov Horného Pohronia. V minulosti to bolo oveľa
viac, aj keď kvôli zlým podmienkam bola práca na pôde hlavným zamestnaním len v 22 obciach okresu Banská
Bystrica. V ďalších 9 obciach to bolo baníctvo a hutníctvo a v 9 lesníctvo. Podobne to bolo v okrese Brezno.
Prvé roľnícke družstvá boli založené v roku 1949 v Dolnej Mičinej, Skubíne, Rudlovej a Sásovej, teda na západe regiónu, kde je najúrodnejšia pôda. Dnes okrem veľkých fariem obrábajú pôdu aj mnohí súkromní roľníci,
ale každý na oveľa menšej rozlohe.

Obr. 1

V obci Sihla je možné vyskúšať si jazdeckú turistiku na pokojnom huculskom koni

V okrese Brezno je lúk a pasienkov
viac ako polí, najmä na východe. Príčinou je vlhké a chladné podnebie, neúrodné pôdy aj strmé svahy, kde by pri
orbe hrozila erózia. Východ regiónu patrí
k najmenej úrodným oblastiam Slovenska. Polia ležia blízko Hrona a v doline
potoka Zolná od Sebedína až po Poniky. Najmenej poľnohospodárskej pôdy
nájdeme v obciach, kde sú veľké rozlohy
lesov (napríklad Čierny Balog, Harmanec, Donovaly). Najviac sa pestuje kukurica a lucerna ako krmivo pre zvieratá.
Na výrobu potravín sa pestuje pšenica
a kukurica, menej raž a jačmeň a už len
veľmi málo zemiakov. V minulosti obyvatelia pestovali aj veľa ovsa ako krmivo pre kone. Ľan na výrobu plátna siali
v každej dedine.

Kravy, kone a hlavne ovce sa niekedy pásli na horských lúkach od konca mája do septembra. Salaše
tam nájdeme aj dnes – napríklad okolo Ľubietovej, Poník, Vlkanovej, Ráztoky a inde. V Dolnej Lehote
je špecializované ovčiarske družstvo. Dnes však prevláda chov kráv (14 000 kusov), ktorých je dvakrát
viac v porovnaní s ovcami (7 000 kusov), aj keď počty oviec rastú. Poľnohospodári chovajú aj ošípané
(2 600 kusov), asi 2 000 kôz a približne 52 000 kusov hydiny. Oproti tomu je čoraz menej koní, lebo pri
práci ich nahradili stroje. Najväčšie stádo sa pasie pri Sihle. Ale rozmáha sa chov jeleňov, danielov,
srncov či muflónov (napríklad v Závadke, Brusne, Michalovej). Pracuje tu aj 18 ekofariem, ktoré nepoužívajú umelé hnojivá a chemické prípravky a preto by mali vyrábať zdravšie potraviny.
Práca v lese má dávnu tradíciu. Najväčší rozmach lesníctva nastal koncom 16. storočia, keď boli založené drevorubačské osady okolo dnešného Bacúcha, Beňuša a Braväcova (biele handle) a Čierneho Balogu (čierne handle).

Obr. 2

Práca v lese bola v minulosti veľmi
namáhavá a nebezpečná. Dozvedieť
sa o nej viac môžete v lesníckom
skanzene vo Vydrove
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Boli sem pozvaní nemeckí odborníci, aby zabezpečili drevo pre bane a huty okolo Hronca a Banskej Bystrice, pretože tu už boli lesy veľmi zničené. Zaviedli moderné metódy práce, stavali suché aj vodné žľaby
(rizne a ﬂúdre) na splavovanie dreva, vodné nádrže (tajchy) na zabezpečenie dostatku vody v potokoch pre
„plavačku“ a na Hrone zariadenia na zachytávanie splaveného dreva (hrable). Tajchy sa zachovali v Kamenistej doline a nad Bacúchom. Horné Pohronie je dnes z väčšej časti zalesnené (lesy zaberajú asi 64 %
územia) a rozloha lesa mierne rastie – pretože na les sa menia opustené lúky a polia.
V minulosti bane a huty spotrebovali obrovské množstvo dreva a keďže ľudia nesadili nové stromy, v 18. storočí
boli lesy veľmi zničené. O ich obnovu sa najviac zaslúžil Jozef Dekret Matejovie (1774 – 1841), rodák z osady
Dobroč, ktorá je dnes časťou obce Čierny Balog. Nechával zalesňovať rúbaniská, ale staral sa aj o zlepšenie života lesných robotníkov. Presvedčil ich, aby začali používať píly, uľahčujúce tvrdú prácu. Podobné zásluhy o obnovu
lesov na východe Horehronia mal od roku 1829 Ľudovít Greiner. Koncom 19. storočia rástla potreba dreva aj pre
stavebníctvo a priemysel a preto vznikli prvé parné píly blízko železníc v Banskej Bystrici, Podbrezovej – Štiavničke, Predajnej a v Čiernom Balogu – Jánošovke.
O tradícii a dôležitosti lesníctva svedčí aj to, že riaditeľstvo podniku Lesy Slovenskej republiky je dnes v Banskej
Bystrici. S ťažbou dreva súvisela aj jeho doprava, najmä po vode. Preto sa veľa obyvateľov Horného Pohronia v minulosti živilo pltníctvom. Plte sa plavili od Bacúcha.

Práca v lese
Osadníci pracovali často ďaleko od
domova a preto chodili do lesa „na
týždňovky“. Stravu si nosili so sebou
a spávali v jednoduchých kolibách,
ktoré si sami postavili. Keď doma
obrobili polia, začali rúbať stromy
(začínali v máji, končili v auguste).
Na mieste ich zbavili konárov aj kôry
a skrátili na potrebnú dĺžku. Až do začiatku 19. storočia používali pritom len
sekeru, čo bolo namáhavé a pomalé.
„Stínku“ končili pred žatvou a až do
konca poľných prác ostávali doma.
Koncom septembra sa do lesa vracali,
aby stavali a opravovali rizne a ﬂúdre
a postupne začali spúšťať kmene do
dolín ku splavným tokom. Po novom
roku začali kmene skracovať na polená a tie štiepať a ukladať „do hraníc“.
Koncom zimy nastala „odobierka“ –
najdôležitejšia časť roka, lebo pri nej
bolo množstvo nachystaného dreva
spočítané a od toho závisela výška zárobku. Jarný odmäk, kedy bolo v potokoch najviac vody, bol časom „plavačky“. Tej sa zúčastnili aj ženy a deti, aby
sa drevo za čo najkratší čas dostalo
po Hrone k hutám a baniam v Hronci, Podbrezovej, Predajnej, Ľubietovej,
Slovenskej Ľupči a Banskej Bystrici.
Všade tam sa zachytávalo na „hrabliach“. Plavenie dreva končilo v apríli,
po ňom ešte lesní robotníci museli
strúhať šindle a chystať drevo na výrobu dreveného uhlia.

Obr. 3

Posledný funkčný žľab na dopravu dreva je
pri Dolnom Harmanci
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Priemysel nadväzoval v začiatkoch hlavne na baníctvo. Napríklad prívlastok „medená“ má Banská Bystrica preto, lebo výroba medi tu fungovala už od roku 1495. Najväčšia sústava železiarskych fabrík v Uhorsku
vznikla koncom 18. storočia okolo Hronca (obr. 3) a jej vysoké pece, hámre a iné výrobne boli v širokom okolí
(Ľubietová, Poniky, Michalová, Pohronská Polhora, Chvatimech, Štiavnička, Piesok, Osrblie, Bystrá, Jasenie,
Vajsková, Lopej, Kostiviarska, Jakub, Banská Bystrica, Moštenica). Na to nadviazali v polovici 19. storočia
železiarne v Podbrezovej, ktoré fungujú dodnes a sú najväčšou fabrikou v okolí s viac ako 3 300 pracovníkmi.
Zo šrotu vyrábajú oceľové rúry.

Obr. 3

Liatinový most z roku 1810 je dôkazom šikovnosti hutníkov z Hronca

Podobná hutnícka manufaktúra, ale menšia ako v Hronci, fungovala v okolí Pohorelej (Červená Skala, Vaľkovňa, Pohorelská Maša). Začiatkom 20. storočia sa zmenila na strojársky podnik a pod názvom Strojsmalt
vyrábala do roku 2005 ohrievače, akumulačné pece, ventilátory a iné kovové výrobky, najmä pre domácnosti.
Na hutníctvo železa nadviazali aj ďalšie strojárske fabriky: v Brezne vyrábali žeriavy, v Závadke čerpadlá. Strojárne sú dodnes aj vo Vlkanovej a v Piesku.
Výroba papiera v Harmanci začala v roku 1829, najprv z handier. Dnes fabrika vyrába toaletný papier, vreckovky a utierky z odpadového papiera, čím šetrí naše lesy.
Dlho bola jedinou chemickou továrňou Petrochema v Dubovej. V roku 1944 bola zbombardovaná, ale po
vojne rýchlo obnovená. Až do roku 2004 spracovávala ropu dovážanú železnicou v cisternách.
Po 2. svetovej vojne vyrástlo v našom regióne najviac tovární v Banskej Bystrici – mraziarne, pivovar, pekáreň, paneláreň, cementáreň, tlačiarne, závody výpočtovej techniky, drevársky podnik Smrečina, textilka
Slovenka a ďalšie. Biotika Slovenská Ľupča vyrába lieky, v Brezne je strojársky a papierenský priemysel.
Týmto vývojom vznikli v našom regióne dve silné priemyselné centrá – jedno medzi Breznom a Podbrezovou (patrí sem aj Valaská a Hronec), druhé okolo Banskej Bystrice (aj so Slovenskou Ľupčou, Vlkanovou
a Harmancom).
Veľa tovární po roku 1989 zaniklo. Nové znova rastú najmä okolo Banskej Bystrice. Najviac pracovníkov zamestnávajú tradičné priemyselné odvetvia, a to spracovanie kovov a dreva. V našom regióne bolo
v roku 2010 asi 70 priemyselných podnikov, pritom v okrese Banská Bystrica ich bolo takmer 4-krát viac
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Obr. 2

Prvý priemyselný park už rastie na okraji Banskej Bystrice

ako v okrese Brezno. Aj preto je hlavne na východe Horného Pohronia vysoká nezamestnanosť. V budúcnosti by mali vyrásť moderné priemyselné parky v Badíne, Banskej Bystrici, Brezne a v Polomke.
S priemyslom súvisí energetika – na začiatku 20. storočia boli na prudkých potokoch blízko železiarní
postavené vodné elektrárne v Jasení, Lopeji, Dubovej, Piesku a Podbrezovej. Unikátna sústava vodných
elektrární pracuje od roku 1926 v Starohorskej doline. Aj harmanecká papiereň mala vlastnú elektráreň
(blízko Harmaneckej jaskyne — obr. 5). Len nedávno, v roku 2010, bolo postavených niekoľko slnečných
elektrární, napríklad v Závadke, Ráztoke či pri Brezne.

Obr. 5

Vodná elektráreň v Harmanci pracuje už viac ako 100 rokov
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OTÁZKY A ÚLOHY:
1 Čomu slúžia stavby na fotograﬁách? Zistite, kde sa nachádzajú a čo majú spoločné.

2 Priraďte k výrobkom na obrázkoch miesta, kde ich vyrábajú:

3 Odkiaľ pochádza huculský kôň a ako sa k nám dostal? Zistite čo najviac o tomto plemene.
4 Harmanecké papierne používajú na svojich výrobkoch najstaršiu registrovanú ochrannú známku na Slovensku – je z roku 1910. Čo znázorňuje?
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5 Zistite, čo sa vyrába v priemyselnom podniku, ktorý je najbližšie pri vašom bydlisku alebo pri škole. Koľko ľudí tam pracuje? Podieľa sa tento podnik na znečisťovaní životného prostredia?

6 Pouvažujte, prečo niektoré priemyselné podniky prestali vyrábať a dnes stoja opustené. Zistite, ktorých
sa to týka.

7 Poprehadzovaním písmen vytvorte správne názvy priemyselných podnikov nachádzajúcich sa v Hornom
Pohroní:
A-F-A-L I-B-O
A-K-I-B-O-I-T
L-E-Ž-E-N-E-R-I-A-Z

V-Á-B-R-E-Z-O-P-O-D

K-A-V-E-S-L-O-N
N-E-H-A-R-M-A-C-K-É N-E-R-I-E-P-A-P

8 Kde všade môžeme nájsť pripomienky pôsobenia Jozefa Dekreta Matejovie?
9 Napriek dlhej tradícii pltníctva len jediná obec v našom regióne má vo svojom erbe plť. Ktorá?
•

Vyhľadajte erby ďalších obcí, ktoré hovoria o typickom zamestnaní ich obyvateľstva v minulosti.

10 Okolo niektorých dedín boli v minulosti typické úzke terasové políčka. Dnes sú väčšinou opustené a zarastajú krovinami, alebo sú premenené na lúky a pasienky. Ich väčšie rozlohy sa zachovali napríklad okolo
Čierneho Balogu, Mýta pod Ďumbierom či Horných Pršian. Skúste ich nájsť – pomôžu vám satelitné mapy
na internete. Zistite, či sú takéto terasy aj okolo iných sídiel. Prečo ich ľudia budovali?

11 Na hrebeňoch Nízkych Tatier, Starohorských a Veporských vrchov sú na niektorých
miestach namiesto lesov rozľahlé lúky. Vyhľadaj ich na Google Earth alebo na mape
(topograﬁckej, turistickej). Prečo vznikli?

12 Nachádzajú sa vo vašom okolí ekofarmy a agroturistické usadlosti? Ak áno, opíšte
ostatným, kde sa nachádzajú, čo tam pestujú, chovajú a aké služby ponúkajú. Spoločne
s rodičmi ich môžete navštíviť.

13 Porozmýšľajte, prečo sú vo východnej časti Horného Pohronia menej úrodné
pôdy. Má to viac príčin, nie iba jednu.

14 V poslednom období postihli Slovensko a okolité štáty prírodné katastrofy spôsobené vrtochmi počasia. Zistite, aký to má dopad na poľnohospodárstvo.

15 Aké sú výhody slnečných elektrární? Podľa hodnoty ktorej klimatickej charakteristiky by sa malo rozhodovať
o ich umiestnení? Sú v regióne Horného Pohronia skutočne dobré podmienky pre fungovanie slnečných
elektrární? Diskutujte a uveďte argumenty pre a proti.

Tip na projekt:

1 V našom regióne je viacero malých vodných elektrární. Nachádza sa niektorá blízko vášho bydliska? Zistite
o nej viac (kto ju postavil, na akom toku leží, aké má parametre, funkciu, predstavuje pre daný tok aj určité
riziko?...), prípadne ju odfotografujte a porozprávajte o nej v škole.
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Služby tvoria spolu s cestovným ruchom a dopravou tzv. nevýrobné odvetvia hospodárstva. Zaraďujeme k nim
bankovníctvo, ﬁnančníctvo, obchod, zdravotníctvo, administratívu, vedu a školstvo.
Centrom vzdelávania je Banská Bystrica, kde sa nachádza množstvo základných škôl (aj cirkevných a súkromných), viacero gymnázií, stredných škôl, odborných učilíšť a vysoké školy – Univerzita Mateja Bela, Akadémia umení, Bankovní institut vysoká
škola. Ďalej tu pôsobia aj fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety. V Badíne funguje Teologický inštitút Univerzity Komenského. Špeciálne farmaceutické zameranie
má stredná škola v Slovenskej Ľupči,
ktorá tak nadväzuje na podniky Biotika
a Fermas. Súkromné gymnázium a súkromná Stredná odborná škola hutnícka
v Podbrezovej zasa patria tamojším
železiarňam. V meste Brezno bolo vybudovaných 7 stredných škôl. Raritou
je obec Lom nad Rimavicou, kde sa
nachádza najvyššie položená základná
Základná škola v obci Lom nad Rimavicou je
Obr. 1
škola na Slovensku (obr. 1).
najvyššie položenou školou na Slovensku
Celý systém škôl dopĺňajú mnohé materské školy, jazykové školy, umelecké školy a centrá voľného času.
Zdravotnícku starostlivosť pre obyvateľov regiónu zabezpečujú jednotlivé ambulancie, lekárske služby
prvej pomoci a záchranné zdravotné služby (Banská Bystrica, Brusno, Staré Hory, Brezno, Bystrá, Pohorelská
Maša). Sieť nemocničných zariadení sa koncentruje najmä v Banskej Bystrici, pričom najdôležitejšími, ktoré
majú celoštátnu pôsobnosť, sú Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta s viac ako 30 oddeleniami
i klinikami a zároveň aj Detská fakultná nemocnica s poliklinikou (obr. 2).

Obr. 2

Nemocnica F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici

Rovnako dôležitý je Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb. V meste poskytujú zdravotnícku
starostlivosť aj Poliklinika, Poliklinika NovaMed, Zdravomed, Mammacentrum a ďalšie. Nemocnica s poliklinikou bola zriadená aj v Brezne.
Sieť obchodov je rozvinutá v celom našom regióne. V menších obciach prevládajú predajne potravín so
zmiešaným tovarom, najmä COOP Jednota. V mestách Banská Bystrica a Brezno sú to aj špecializované obchody a veľkoobchodné reťazce ako Tesco, Lidl, Kauﬂand, Baumax, Nay elektrodom, Kika, Jysk a pod.
Mnohé obchody s podobným tovarom sa združujú do nákupných zón a centier. V Banskej Bystrici je to napríklad Europa Shopping Center (obr. 3) či Radvaň park.
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S obchodom úzko súvisia aj ﬁnančné služby a poisťovníctvo. V Banskej Bystrici sídli pobočka Národnej
banky Slovenska a svoje pobočky tu majú aj všetky ostatné slovenské banky, rovnako aj v meste Brezno. Tieto
služby však neponúkajú iba banky, ale aj rôzne ﬁnančné spoločnosti a ich ﬁnanční poradcovia.
Divadelné a ostatné kultúrne predstavenia môžu obyvatelia horného Pohronia navštíviť v Štátnej opere
(jediná operná scéna mimo metropolitných miest Bratislavy a Košíc), v Divadle z Pasáže, kde účinkujú herci s mentálnym hendikepom, v Bábkovom
divadle na rázcestí, ktoré je určené nielen
pre malých divákov. Tanečné predstavenia
ponúka Štúdio tanca. Všetky divadlá sa
nachádzajú v Banskej Bystrici. U Greškov
v Tajove príležitostne hrajú divadelné hry
ochotnícke súbory.
Okrem množstva iných úradov (katastrálnych, obvodných, vojenských a podobne) je
na Hornom Pohroní aj 72 obecných úradov (z
nich sú 2 mestské). Starostov (v mestách primátorov) a poslancov si volíme sami. Volíme
si aj poslancov a predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), do ktorého
náš región spolu s inými patrí. Sídlo BBSK je
v Banskej Bystrici. Týmto úradom hovoríme
samosprávne, lebo prostredníctvom zvolených zástupcov samotní obyvatelia spravujú
Obr. 3
Europa Shopping Center v Banskej Bystrici
územie (obec a kraj), v ktorom žijú.

DO SLOVNÍČKA
Hospodárstvo = ekonomika – súbor
činností zabezpečujúcich život ľudí.

KEĎ SA CHCEŠ DOZVEDIEŤ VIAC
Geograﬁa – roč. 7, č. 1, 1999
Geograﬁa – roč. 12, č. 3, 2004
Geograﬁa – roč. 17, č. 4, 2009

Sektor – časť hospodárstva združujúca
podobné činnosti.
Ochotnícky – amatérsky.

UŽITOČNÉ ODKAZY
http://www.e-obce.sk
http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

OTÁZKY A ÚLOHY:
1 Prečo zaraďujeme cestovný ruch, dopravu a služby medzi tzv. nevýrobné odvetvia hospodárstva?
2 Na obecnom úrade zistite, koľko obyvateľov vašej obce pracuje v poľnohospodárstve, priemysle a koľko
v nevýrobných odvetviach hospodárstva. Údaje zaznačte do grafu a porovnajte so spolužiakmi z iných obcí.
Diskutujte o príčinách rozdielov.

3 Ktoré služby sú dostupné vo vašej obci a ktoré nie? Môžete si pomôcť stránkou štatistického
úradu www.app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html a prípadne porovnať fakty uvedené so skutočnosťou. Kliknite na svoju obec a v hornej záložke na políčko Vybrané služby.
• Ktoré služby vo vašej obci vám chýbajú? Navrhnite riešenie, ako ich zabezpečiť.
• Zistite na úrade, či je vaša obec zapojená do nejakého projektu v oblasti zlepšenia kvality služieb.

4 Koľko žiakov navštevuje vašu školu? Je to viac alebo menej ako v minulom roku? Pokúste sa vysvetliť,
prečo je to tak.
• Zistite, aké stredné školy najviac navštevujú vaši starší spolužiaci.
• V triede urobte súťaž o najlepší návrh na skrášlenie školy alebo jej okolia, víťazný projekt potom zrealizujte.
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5 Nachádza sa vo vašej obci nejaké zdravotnícke zariadenie? Zistite, koľko je v ňom lekárov
a aké choroby liečia.
• Nakreslite spamäti mapku, ako sa dostanete najkratšou cestou k svojmu lekárovi.
• Ako sa zachováte, keď príde niekomu vo vašej blízkosti zle, alebo sa mu stane úraz?

6 Koľko obchodov sa nachádza vo vašej obci? Aký tovar ponúkajú? Ktorý obchod vám
v blízkosti vášho bydliska chýba?
• Navrhnite, nakreslite, ako by vyzeral podľa vašich predstáv obchodný dom
alebo obchodná zóna. Kde by ste ju vo vašej obci postavili a prečo?
• Myslíte si, že sú pre ľudí potrebné veľké nákupné centrá? Uveďte dôvody
pre a proti.

7 Čo je ﬁnančná gramotnosť? Zistite v encyklopédii alebo na internete.
•
•
•

Myslíte si, že je lepšie mať úspory uložené v banke alebo schované doma?
Aké banky alebo ich bankomaty sa nachádzajú v okolí vášho domu alebo vo vašej obci?
Kto je ﬁnančný poradca? Popíšte svoju predstavu o jeho práci.

8 Priraďte k budovám inštitúciu, ktorá v nej sídli. Čo viete o jej práci?
A

B

C

D

E

F

1. Národná banka Slovenska
2. Štátna ochrana prírody
3. Mestský úrad v Banskej Bystrici

4. Radnica v Brezne
5. Rektorát Univerzity Mateja Bela
6. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja (VÚC)

9 Zahrajte si s 2 – 3 spolužiakmi scénku z vášho obľúbeného divadelného predstavenia alebo
ﬁlmu. Úlohou ostatných bude uhádnuť názov.

Tip na projekt:

1 Vytvorte si podrobnú mapu svojej obce. Použite pri tom Google Earth alebo stránku www.mapa-mapy.sk.
Z obecnej kroniky, z archívu, z dobových fotograﬁí, alebo z rozprávania starších občanov sa snažte zistiť,
v ktorých budovách boli jednotlivé služby lokalizované v minulosti (napr. pošta, obchod, kaderníctvo, opravovňa áut). Zakreslite ich do mapy a porovnajte so súčasnosťou. Sídlia tam ešte aj dnes? Premiestnili sa
alebo úplne zanikli? Čo spôsobilo zánik niektorej služby? Výslednú mapu predstavte spolužiakom.
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12. CESTUJEME, ODDYCHUJEME
Doprava je na území Horného Pohronia ovplyvňovaná najmä prírodnými podmienkami. Úzka kotlina obklopená vysokými pohoriami nedovolila, aby sa stavba ciest a železníc mohla rozvinúť všetkými smermi. Preto sa
časom vytvorila jedna hlavná dopravná trasa, ktorá prechádza celým Horehronským podolím pozdĺž toku Hrona v smere západ – východ. Doprava je jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú rozvoj cestovného ruchu v regióne.
Najdôležitejšími druhmi dopravy sú cestná a železničná, ostatné
(vodná, letecká a potrubná) majú veľmi malý význam.
Cestná doprava má v našom regióne dlhú tradíciu. Už v období stredoveku viedla cez Banskú Bystricu obchodná cesta Via
Magna, ktorá spájala Budín (časť dnešnej Budapešti v Maďarsku)
a Krakov v Poľsku.
Významnou cestou je rýchlostná komunikácia R1 (jej názov
v úseku Nitra – Tekovské Nemce sa niekedy uvádza v podobe
PR1BINA), ktorá vedie z Trnavy cez Nitru do Zvolena a Banskej
Bystrice, čím zabezpečuje spojenie s diaľnicou D1 a hlavne s Bratislavou. Uvažuje sa aj o jej predĺžení do Ružomberka, čo je však
ekologicky nevhodné.
Popri Hrone, pozdĺž celého nášho územia, vedie ďalšia cesta. Spája Zvolen – Banskú Bystricu – Podbrezovú – Brezno a pokračuje až cez osadu
Pusté Pole pri Telgárte ďalej. V Podbrezovej a Brezne sa z nej odpája
cesta, ktorá prechádza sedlom Čertovica cez Nízke Tatry na Liptov.

Obr. 1

ZAUJÍMAVOSŤ
Via Magna (latinsky Veľká cesta) viedla z juhu
od Zvolena cez Banskú Bystricu a sedlo Veľký
Šturec do Ružomberka a ďalej pokračovala severne na Oravu. Prepájala Zvolenskú a Liptovskú kotlinu, no dôležitá bola hlavne preto, že
sa po nej vyvážala najmä medená ruda vyťažená
v okolí Banskej Bystrice. V 18. a 19. storočí na
krátky čas stratila svoj význam, lebo v regióne
došlo k úpadku baníctva. V roku 1956 sa dostaval nový úsek cesty cez sedlo Donovaly, čím
sa obnovil jej význam a stala sa dôležitou spojnicou medzi Poľskom a Maďarskom v smere
sever – juh. Dnes je označená názvom E 77.

Severný obchvat Banskej Bystrice

Menej dôležité cesty smerujú napríklad z Banskej Bystrice do Harmanca a cez sedlo Malý Šturec do
Turčianskych Teplíc, alebo z Brezna do Čierneho Balogu a Hriňovej, či z Brezna cez Pohronskú Polhoru
(sedlo Zbojská) do Tisovca. Pre cestovný ruch má význam cesta z Bystrej na Srdiečko (k lyžiarskemu
stredisku Chopok – juh).
Železničná doprava funguje na troch železničných trasách. Celým našim územím prechádza trať Banská
Bystrica – Červená Skala. Je súčasťou spojenia Zvolen – Banská Bystrica – Červená Skala – Margecany (tu
križuje košicko-bohumínsku trať) – Košice. Nachádza sa na nej jedinečná stavba – Telgártska slučka (tvorí ju
tunel a most), vďaka ktorej sa trať prehupne z doliny Hrona do doliny Hnilca (obr. 2).
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Obr. 2

Druhá dôležitá trať vedie zo Zvolena cez Banskú Bystricu do Dolnej Štubne. Jej výstavba bola veľmi náročná,
pretože prechádza pohoriami Veľká Fatra a Kremnické
vrchy, pričom využíva 22 tunelov.
Posledná trasa Brezno – Tisovec - Rimavská Sobota –
Jesenské prekonáva náročný úsek Pohronská Polhora –
Tisovec cez Veporské vrchy sedlom Zbojská. Veľké prevýšenie vlak zdoláva pomocou ozubnicového systému,
ktorý tvorí akoby tretia koľaj so železnými zubami umiestnená v strede (obr. 3).

Obr. 3

Telgártska slučka (2,3 km dlhá) bola vybudovaná pri obci Telgárt, v úzkom závere doliny Hrona. Vlak by nedokázal prekonať strmé svahy Nízkych Tatier, a tak
sa vybudoval špirálovitý tunel, pomocou
ktorého zdolá prevýšenie až 31 metrov. Za
tunelom sa nachádza Telgártsky viadukt
– železobetónový most vysoký 22 metrov.

Ozubnicový systém v sedle Zbojská

Čiernohronská železnička, jeden zo siedmich divov Banskobystrického kraja, plní skôr rekreačný účel. Premáva na trase Chvatimech – Hronec – Čierny Balog – Vydrovo. Bola súčasťou lesných železníc, ktoré slúžili
na prepravu dreva z úzkych dolín a nahradili prepravu po vode.
Iba v máloktorom regióne Slovenska sa môžeme stretnúť s takým množstvom unikátov železničnej dopravy ako práve na Hornom Pohroní.
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Obr. 4

Areál mestského hradu v Banskej Bystrici

Cestovný ruch sa na našom území začal vo väčšej miere rozvíjať až na prelome 19. a 20. storočia.
V roku 1889 bola v Banskej Bystrici založená pobočka turistického spolku, čím sa sprístupnili okolité pohoria väčšiemu počtu návštevníkov. Začala sa výstavba turistických chát, značkovanie turistických chodníkov a organizovanie rôznych výletov napríklad do Veľkej Fatry, Kremnických a Starohorských vrchov či
Nízkych Tatier.

Obr. 5

Vodná nádrž Krpáčovo s hotelom Polianka
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V roku 2012 zavítalo do Banskej Bystrice viac ako 44 500 návštevníkov. Historické jadro mesta je od roku
1955 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Zahŕňa areál stredovekého mestského hradu s hradbami (národná kultúrna pamiatka — obr. 4), Katedrálu sv. Františka Xaverského, Mestskú vežu a meštianske
domy na námestí SNP (napr. Thurzov dom, Beniczkého dom).
V celom okrese Banská Bystrica sa ubytovalo v roku 2011 približne 85 000 návštevníkov. Mnohí z nich si
určite pozreli drevený evanjelický artikulárny kostol v Hronseku, ktorý je súčasťou Prírodného a kultúrneho
dedičstva UNESCO na Slovensku.
V obci Špania Dolina, rezervácii ľudovej architektúry, sa zachovali pôvodné historické banícke domčeky
a budovy banskej správy. V takzvanej klopačke (veži, z ktorej sa zvolávali baníci do bane klopaním) je
dnes malé múzeum. Podobnú banícku históriu má aj Ľubietová a Staré Hory. Tie sú v súčasnosti dôležitým pútnickým strediskom celoštátneho významu. Veriaci prichádzajú do kostola Navštívenia Panny Márie, ktorý bol povýšený na Baziliku minor a do areálu Studničky, kde sa nachádza prameň s mramorovou
sochou Panny Márie.
Jediným kúpeľným strediskom v okrese Banská Bystrica je Brusno. V známom kúpeľnom dome Poľana
sa liečia tráviace ťažkosti, srdcovo-cievne choroby a choroby pohybového ústrojenstva.
Dôležitým lyžiarskym strediskom medzinárodného významu sú Donovaly. Ďalšie lyžiarske strediská boli vybudované v obciach Selce, Strelníky, Tajov, Králiky, Malachov, Turecká, Telgárt, Polomka a inde.
Okres Brezno je navštevovaný omnoho menej. V roku 2011 sa v ňom ubytovalo približne 44 000 návštevníkov, čo nie je ani polovica návštevníkov okresu Banská Bystrica. Centrom je mesto Brezno s historickým námestím. V Nemeckej sa nachádza pamätník obetí nacizmu, ktoré boli zavraždené vo vápenke
počas 2. svetovej vojny.

Obr. 6

Zjazdovka pri chate Kosodrevina

Nízke Tatry s najvyššími vrcholmi Chopok, Ďumbier a Kráľova hoľa sú často navštevované turistami,
preto tu boli vybudované strediská cestovného ruchu. Najznámejšie sú Tále a Krpáčovo. Najmä obyvatelia
miest Banská Bystrica a Brezno si v nich postavili mnoho chát, ktoré vytvárajú chatové osady. Tále poznajú milovníci lyžovania aj golfu, najmä vďaka golfovému areálu Sivý medveď.
Krpáčovo je zase známe vďaka vodnej nádrži, ktorá sa využíva na vodné športy, ako napríklad člnkovanie,
vodné bicyklovanie alebo aj na rybolov (obr. 5).
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Najväčším lyžiarskym strediskom celej južnej strany Nízkych
Tatier je Chopok – juh. Spolu so strediskom Jasná Chopok – sever vytvára jednotný areál s 23 horskými dopravnými zariadeniami (vleky a lanovky) a s viac ako 20 zjazdovkami. Je to stredisko
medzinárodného významu, ktoré konkuruje aj Vysokým Tatrám.
Prostredníctvom výstavby funitelu sa lanovkou opäť prepojila južná a severná strana Chopku.
Atraktivitu Nízkych Tatier zvyšujú aj dve jaskyne – Bystrianska
jaskyňa v Bystrej a Jaskyňa mŕtvych netopierov pod Ďumbierom
– jediná sprístupnená vysokohorská jaskyňa na Slovensku. Najvýznamnejším strediskom v južnej časti okresu Brezno vo Veporských vrchoch je Osrblie, známe biatlonovým areálom.

DO SLOVNÍČKA
Viadukt – veľký most postavený ponad
dolinu.
Obchvat – cesta vybudovaná okolo obce,
aby cez jej centrum neprechádzalo veľa
vozidiel.
Funitel – typ visiacej kabínkovej lanovky
v lyžiarskom stredisku.

OTÁZKY A ÚLOHY:
1 Porozmýšľajte, ako ovplyvnil rozvoj dopravy náš život.
2 Prečo sú cesty v našom území kľukaté a niekedy nespájajú obce ležiace blízko alebo vedľa seba? (Napríklad Dolná a Horná Lehota alebo Podkonice a Moštenica).

3 Prečo sa Banská Bystrica nestala významným železničným uzlom?
4 Ľudia boli vždy závislí na doprave, pretože potrebovali cestovať, prevážať suroviny a tovar. Najskôr sa pohybovali pešo, potom zapriahli do prepravy tovaru zvieratá. Postavili si loďky a po riekach i moriach prekonávali čoraz väčšie vzdialenosti. Avšak až železničná a neskôr aj automobilová a letecká doprava dokázali
premiestniť veľké množstvo tovaru a cestujúcich.

•

Vymyslite príbeh, v ktorom popíšete všetky druhy dopravy. Inšpirujte sa obrázkami. Diskutujte so spolužiakmi, aké výhody a nevýhody majú jednotlivé druhy dopravy a poukážte na špeciﬁká regiónu Horné
Pohronie.

5 Drevo z okolitých lesov bolo vždy dôležitou surovinou pre obyvateľov Horného Pohronia. Pálilo sa z neho
drevené uhlie, používalo sa na kúrenie, alebo sa z neho vyrábali pomôcky do domácnosti. Z okolitých kopcov do dolín k pílam sa prepravovalo pomocou lesných železníc alebo vodných tokov. Na nich boli často
vybudované vodné žľaby.
• Podľa mapy zistite, v ktorých dolinách boli vybudované lesné železnice a zmerajte ich dĺžku. Mapu
nájdete na internetovej stránke www.chz.sk/zeleznicka.htm.
• Zistite viac informácií o živote pltníkov a predstavte ich spolužiakom vo forme prezentácie.

6 Zistite, koľko autobusových a vlakových spojov premáva z vašej obce do najbližšieho mesta. Je tento počet postačujúci? Bolo to v minulosti viac alebo menej?
Opýtajte sa svojich rodičov.

7 Podľa všeobecnozemepisnej mapy alebo autoatlasu zistite, akými cestami alebo
vlakovými trasami by ste cestovali z vašej obce do Bratislavy, Košíc a Žiliny. Cez
ktoré mestá by ste museli prechádzať?
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8 Tunely na diaľniciach alebo železniciach sú bežné. V našom regióne je však jedna zvláštnosť. Tunel na lesnej ceste
(je na fotograﬁi). Viete zistiť kde je? Vyhľadajte o ňom viac
informácií – kedy a prečo bol vybudovaný a či slúži svojmu
účelu ešte dnes.

9 Najnovším typom dopravy je prenos informácií modernými technológiami. Porozmýšľajte, akým spôsobom sa prenos informácií
uskutočňuje. Ktoré zariadenia na prenos
informácií používate vy?

10 Rozvoj cestovného ruchu ovplyvňuje najmä atraktivita prírody a kultúrno-historických pamiatok. Uveďte dôvody, prečo sú niektoré obce navštevované viac a niektoré menej. Porozmýšľajte, ako by mohla vaša obec
viac rozvíjať cestovný ruch. Ako by sa dala využiť banícka, hutnícka, pastierska, pltnícka história regiónu?

11 Na základe údajov štatistického úradu porovnajte návštevnosť okresov Banská Bystrica a Brezno za obdobie rokov 2001-2011. Údaje zakreslite do grafu a popíšte vývoj návštevnosti. Potrebné informácie nájdete
na www.px-web.statistics.sk/PXWebSlovak.
Nielen Bratislava, ale aj Banská Bystrica bola korunovačným mestom.
V roku 1620 tu bol Gabriel Bethlen zvolený za uhorského kráľa.
• Viete, v ktorej budove sa táto udalosť odohrala? Pomôže vám obrázok. Zistite viac informácií o tejto udalosti a vo forme prezentácie ich
predstavte svojim spolužiakom.

12

13 Nakreslite spamäti mapu svojej obce aj s prírodnými a kultúrno-historickými atraktivitami.
Navrhnite trasu vychádzky a potom ju absolvujte so spolužiakmi alebo rodičmi.

14 Podľa turistickej mapy zistite, odkiaľ a kam vedú turistické chodníky prechádzajúce cez vašu obec.
Akej sú farby?
• Vyhľadajte na internete alebo v encyklopédii, aký význam má farebné značenie turistických trás.

15 Ktoré lyžiarske stredisko sa nachádza vo vašej obci alebo v jej okolí?
•
•

Koľko zjazdoviek je v ňom vybudovaných a aká je ich náročnosť?
Čo by ste navrhli v stredisku zlepšiť alebo postaviť, aby bolo viac navštevované?

Tip na projekt:

1 Postavte sa v bezpečnej vzdialenosti blízko hlavnej cesty vo vašej obci. Počítajte jednu hodinu, koľko áut
cestou prejde. Tak zistíte hustotu dopravy.
• Porozmýšľajte, ako automobilová doprava znečisťuje životné prostredie a navrhnite ekologickejší spôsob dopravy obyvateľov obce.

2 Počas všetkých ročných období odfoťte prírodné zaujímavosti vo svojej obci. Z fotograﬁí vytvorte poster,
kalendár, prezentáciu alebo nástenku.
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V našom regióne je veľa zaujímavých miest s bohatou históriou, zaujímavým osudom, krásnou prírodou alebo
s pekným výhľadom, ktoré sa oplatí navštíviť a dozvedieť sa tak o Hornom Pohroní niečo viac. Mnoho z nich sa
nezmestilo do predošlých kapitol, preto sme ich v tejto kapitole zaznačili do máp, aby ste si mohli naplánovať
exkurziu, koncoročný výlet alebo obyčajnú víkendovú vychádzku.

1

Hronsek

– nemá ani 700 obyvateľov, ale chváli sa viacerými
vzácnymi pamiatkami. Sú tu dva kaštiele, pamätný
dom, chránené stromy (lipy) a drevený evanjelický
kostol zo 17. storočia zapísaný do prestížneho zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

2

Badínsky prales

– jedna z najstarších rezervácií u nás, bola vyhlásená v roku 1913. Chráni pôvodný bukovo-jedľový
les, niektoré stromy majú až 400 rokov. Severným
okrajom vedie náučný chodník s dvoma zastávkami.

3

Kremnička

– pomník asi 800 obyvateľov, ktorých v roku 1944
– 45 popravili fašisti. Medzi obeťami boli aj ženy
a deti. Pomník stojí od roku 1949 a jeho autorom
je svetoznámy architekt Dušan Jurkovič.

4

Malachovské skalky

– múrom podobné bralá na pravom brehu Malachovského potoka s povrchom podobným včeliemu plástu,
s množstvom malých miskovitých priehlbiniek. V ich puklinách sa lesknú kryštály kremeňa. Jedno z najkrajších
vyhliadkových miest v okolí Banskej Bystrice, ale hlavne jedno z najsevernejšie položených území na Slovensku, kde žijú vzácne teplomilné rastliny a živočíchy. Skalky sú chránené od roku 1990, dnes ako chránený areál
na rozlohe takmer 115 000 m2.

5

Banská Bystrica

– historické centrum s mestským hradom, zvyškami hradieb a bášt, s múzeami a vzácnymi starými domami,
múzeum SNP s výstavou starej vojenskej techniky, galéria diel maliara Dominika Skuteckého, Stredoslovenské
múzeum v kaštieli Radvanských, hrob básnika Andreja Sládkoviča v Radvani a ďalšie.

6

Trávny Ždiar

– 820 m vysoký, zalesnený vrch na predhorí Kremnických vrchov pri Banskej Bystrici. Ukrýva krásnu vyhliadku
na brale malého skalného mesta, prezývaného „malým Slovenským rajom“. Hore vedie jednosmerný, okružný,
800 m dlhý chodník s 8 rebríkmi. Prejsť treba aj cez skalné okno.

7

Rodný dom J. G. Tajovského

– drevenica v centre Tajova z roku 1799, kultúrna pamiatka. Chráni exponáty venované spisovateľovi, jeho
manželke Hane Gregorovej, ďalšiemu významnému rodákovi Jozefovi Murgašovi a histórii Tajova.
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8

Tunel v hrebeni Kremnických vrchov

– leží medzi vrchmi Vyhnátová a Skalka na starej obchodnej ceste z Kremnice do Bystrice. Bol vybudovaný
v dĺžke asi 30 m spolu s cestou v roku 1581. Dnes má po poslednej rekonštrukcii z roku 1996 asi 20 m a je
atrakciou na križovatke turistických trás.

9

Králická tiesňava

– prírodná pamiatka, ktorá chráni tiesňavu Farebného potoka medzi Králikmi a Tajovom – so vzácnymi rastlinami, skalnými bralami a 7 m vysokým vodopádom. Od roku 2007 je sprístupnená náučným
chodníkom.

10

Tajovská kopa

– prírodná pamiatka na južnom okraji Tajova. Skalná kaskáda vo svahu nad potokom, ktorá rastie ukladaním penovca vyzrážaného z prameniacej vody. Významná geologická lokalita, dôležitá pre poznanie geológie
nášho regiónu.

11

Urpín

– nevýrazný zalesnený kopec nad centrom Banskej Bystrice, jeden zo symbolov mesta. Z brala na jeho strmom západnom svahu je výborný výhľad na južnú a západnú časť mesta a Kremnické vrchy. Na vyhliadku
vedie značená odbočka z modrej turistickej trasy.

12

Vartovka

– pôvodne protiturecká strážna veža na rovnomennom vrchu slúži od roku 1587. Po skončení vojen s Turkami
sa stala obľúbeným výletným miestom mešťanov. V roku 1961 bola prestavaná na hvezdáreň.

13

Harmanecká jaskyňa

– má prívlastok Izbica podľa vstupného priestoru, ktorý bol dávno známy a používaný ako úkryt pred nebezpečenstvom alebo zlým počasím. Vnútro jaskyne objavil Michal Bacúrik až v roku 1932, pre verejnosť je sprístupnená od roku 1950. Patrí medzi najvýznamnejšie miesta výskytu netopierov na Slovensku, prehliadková
trasa meria 720 m.

14

Harmanecký vodný žľab

– unikátny žľab na splavovanie dreva, jediný funkčný u nás. Leží v doline Rakytovo a s blízkou Harmaneckou
jaskyňou ho spája náučný chodník. Žľab bol vybudovaný v 19. storočí len z dreva, bez kovových súčiastok.
Dnes má 2,5 km. Od roku 2000 je národnou kultúrnou pamiatkou.

15

Veľký tunel

– posledný z 22 tunelov na železničnej trati z Banskej Bystrice do Turca, ktorá bola vybudovaná v roku
1936 – 1940. Je najdlhší na Slovensku (4 697 m), prístupný cestou z Horného Harmanca.

16

Harmanecká tisina

– národná prírodná rezervácia, vyhlásená v roku 1949 na ochranu územia s najväčším výskytom tisu (Taxus
baccata) v Európe. Najstaršie stromy majú viac ako 600 rokov a spolu ich tu rastie viac ako 1 500.

17

Panský diel

– najvyšší kopec v blízkom okolí Banskej Bystrice, má 1 100 m. Je odlesnený, takže ponúka výborné
výhľady a jeho temeno je často využívané ako štartovacia plocha pre bezmotorové lietanie. Je tu aj známe
lyžiarske stredisko Šachtičky.
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18

Špania Dolina

– malá horská dedinka, ktorú preslávila ťažba
medi najmä v stredoveku, ale ťažilo sa tu už pred
4000 rokmi! Dnes je živým baníckym múzeom.
Najhlbšia šachta Ludovika mala 440 m, banské
stroje poháňala voda z unikátneho, 40 km dlhého vodovodu. Do susednej banskej osady Piesky
vedie 2 km dlhý tunel. Známa je špaňodolinská
paličkovaná čipka.

19

Staré Hory

– najstaršia banícka lokalita v okolí Banskej Bystrice, z ťažby medi a striebra najviac prosperovala
v 16. storočí. Dnes je to známe pútnické miesto.
Technickým unikátom je vodná elektráreň v doline Starohorského potoka.

20

Turecká

– pôvodne uhliarska a drevorubačská osada
pod Krížnou je dnes známa najmä pretekmi krňačiek a pretekmi vo varení a jedení bryndzových halušiek.

21

Majerova skala

– výrazné vyhliadkové bralo nad Starými Horami vo výške takmer 1 300 m n. m. Žijú tu vzácne rastliny
a živočíchy, preto je prírodnou pamiatkou s najprísnejším stupňom ochrany.

22

Dolný Jelenec

– na brale pri hlavnej ceste stojí najstarší pamätník Jozefa Dekreta Matejovie, odhalený v roku 1913.
Neďaleko, na strmých svahoch Kohútovej, rastie jeden z posledných lesov, ktoré sám J. Dekret zakladal
v 18. storočí.

23

Donovaly

– jedno z našich najväčších našich lyžiarskych stredísk, v minulosti jedna z osád, založených v 16. storočí
v hornej časti doliny Starohorského potoka, aby do baní a hút dodávali drevo a drevené uhlie. Dôležitá križovatka turistických trás a horské sedlo, ktorým vedie cesta na Liptov.

24

Kalište

– bývalá uhliarska a drevorubačská osada nad Moštenicou, ktorú za pomoc partizánom vypálili fašisti v marci
1945. Jediná z vypálených dedín, kam sa už obyvatelia nevrátili. Je národnou kultúrnou pamiatkou a pamätníkom obetí vojny. Je tu pobočka Múzea SNP.

25

Kaštieľ Dolná Mičiná

– pôvodne hrad, v druhej polovici 16. storočia prestavaný na opevnený renesančný kaštieľ. Stojí na návrší nad
dedinou, má tri poschodia a na každom rohu okrúhlu strážnu vežu. Dnes pomaly chátra.

26

Kostol svätého Martina

– postavený v 14. storočí, nádherná dominanta krajiny nad Čerínom. Spolu s drevenou zvonicou zo 17. storočia
stojí v kruhovom priestore, ktorý je obohnaný kamenným múrom. Podobné kostoly sú aj neďaleko v Hornej
Mičinej, Ponikách, Zolnej, Dúbravici a Sliači.
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27

Čerínska minerálka

– napriek názvu je zdroj vody na južnom okraji Čačína, kde je od roku 1975 vrt, hlboký 154 m. Od roku 1997 je
tu plnička a vedľa nej prístrešok, kde sa dá minerálka nabrať.

28

Ponický dom

– malé obecné múzeum v centre Poník, venované životu a zvykom obyvateľov. Súčasťou je pamätná izba
spisovateľa a básnika Štefana Žáryho, miestneho rodáka.

29

Bátovský balvan

– obrovský guľatý balvan (priemer 8 m), pozliepaný zo sopečného materiálu, ktorý sa vďaka mrazu postupne
oddelil od svojho okolia a zgúľal sa na dno Hrochotskej doliny. Dnes je chránený ako prírodná pamiatka a je
ľahko dostupný, lebo leží vedľa cesty na Kyslinky v CHKO Poľana.

30

Jánošíkova skala

– 30 m vysoké bralo zo sopečného materiálu na svahu Hrochotskej doliny. V spodnej časti má otvor, nepravú
jaskyňu Abčiná. Chráneným územím je od 19. storočia, dnes ako prírodná pamiatka. Obdivovať ju možno len
z cesty dolinou, výstup na vrchol je kvôli ochrane jej hodnôt zakázaný.

31

Ľupčiansky skalný hríb

– volajú ho aj Kozák, vznikol zvetrávaním rôzne odolných vrstiev usadených hornín. Pripomína obrovský hríb
a stojí na prudkom svahu nad potokom Ľupčica v Slovenskej Ľupči. Je prírodnou pamiatkou a môžeme ho
obdivovať len z cesty, spoza areálu fabriky.

32

Ľupčiansky hrad

– dominuje Slovenskej Ľupči a okoliu, je najvyššie ležiacim hradom na Pohroní. Zároveň je jedným z mála
hradov u nás, ktoré neboli zbúrané. Prvé zmienky o ňom sú z polovice 13. storočia a na jeho nádvorí rastie
lipa, ktorá má vyše 700 rokov.

33

Kláštorisko

– areál kláštora z 13. storočia na západnom okraji Slovenskej Ľupče, ktorý bol jedným z najdôležitejších centier
Pohronia. Prebieha tu archeologický výskum a návšteva je možná so sprievodcom.

34

Kúpele Brusno

– vznikli v polovici 19. storočia, ale miestni poznali liečivé účinky prameňov v doline Peklo už dávno. Liečia sa
tu hlavne poruchy trávenia. Je tu 6 prameňov a 2 vrty s minerálnou vodou, najteplejšia má 26 ˚C.

35

Hrb

– severný vrchol Ľubietovského Vepra, považovaný za geograﬁcký stred Slovenska. Asi 5 km južne leží Hájny
grúň, tiež považovaný za stred Slovenska, ale geometrický – leží v ťažisku štátneho územia. Oba stredy ležia
na červenej turistickej trase.

36

Pomník v Nemeckej

– bývalá pec na vápno, kde fašisti a ich slovenskí prisluhovači zavraždili v januári 1945 takmer 900 zajatcov.
Dnes je tu expozícia múzea SNP a pomník v podobe plameňa, pred ktorým je socha kľačiacej ženy.

37

Kelemenov tunel

– jediný tunel vybudovaný na lesnej ceste, lebo v strmom svahu nebolo možné viesť zárez. Pochádza z roku 1928
a nesie meno svojho autora, vtedajšieho riaditeľa Štátnych lesov Ing. Kelemena. Po rekonštrukcii v roku 1971 má
priemer takmer 4,5 m a dĺžku 41 m. Hneď vedľa sa nachádza prírodná pamiatka Predajnianske vodopády.
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38

Čiernohronská železnička

– začali ju stavať v roku 1908 a na vrchole svojej slávy bola našou najväčšou lesnou železnicou (až
132 km). Dnes má 18 km a tri vetvy, ktoré sa z centra v Čiernom Balogu rozbiehajú do Chvatimechu,
Dobroča a Vydrovskej doliny.

39

Liatinový most v Hronci

– zvyšok najstaršieho z troch mostov, ktoré tu vyrobili v roku 1810 – 1813. V tej dobe to boli technické unikáty
a dôkazy mimoriadnej zručnosti hroneckých hutníkov. Most je vystavený pred budovou zlievárne.

40

Tri vody

– v doline nad Osrblím stoja zachované zvyšky vysokej pece z roku 1795. Železnú rudu v nej tavili 80 rokov.
Dnes pripomína dôležitosť Horehronia pre rozvoj priemyslu na Slovensku.

41

Areál biatlonu v Osrblí

– jeden z najmodernejších areálov na svete. V roku 1997 tu boli majstrovstvá sveta a v roku 2012 majstrovstvá Európy.

42

Tajch Hrončok

– zachovaná a v roku 2003 zrekonštruovaná priehrada v Kamenistej doline, ktorú postavili lesníci v roku 1881, aby
zabezpečili dostatok vody na plavenie dreva. Drevenú hrádzu vtedy nahradila kamenná, vysoká 10 m.

43

Lesnícky skanzen

– jedinečné múzeum v prírode, ktoré približuje prácu a život v lesoch, funguje od roku 2002. Na trojkilometrovom chodníku je viac ako 70 zastávok a pribúdajú ďalšie. Pri vstupe je stanica Čiernohronskej železničky.

44

Dobročský prales

– národná prírodná rezervácia, vstup povolený len so sprievodcom a iba po okraji pralesa,
kadiaľ vedie exkurzný chodník a žltá turistická značka. Jeden z najvzácnejších pralesov
na Slovensku, chránený od roku 1913.

45

Ekofarma v Sihle

– od roku 1999 tu „Slovenský hucul klub“ chová stádo karpatských horských koní (hucul
znamená zbojník). Boli za stáročia vyšľachtené z pôvodného divého koňa Tarpana. Farmu môžete navštíviť a veľa sa o koníkoch dozvedieť, alebo sa na nich môžete aj povoziť.

46

Jarmo

– názov pretekov volských záprahov, ktoré sú každý rok začiatkom augusta v Sihle. Sprievodnými podujatiami sú vystúpenia folkloristov, jarmok remesiel a škola
plieskania bičom.

47

Meandre Kamenistého potoka

– chránený areál 2,5 km dlhého úseku potoka pod Sihlou. V hornej časti Kamenistej doliny, vo výške asi 800 m by
sme očakávali skôr prudkú horskú bystrinu. Namiesto toho potok na širokom trávnatom dne doliny tečie pomaly
a stáča sa do zákrut meandrov.
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48

Brezno

– pamiatková zóna s obdĺžnikovým námestím, jedným z najväčších na Slovensku. Zaujme nás Horehronské
múzeum, stará mangľovňa na konský pohon či budova jedinej synagógy na Horehroní.

49

Bystrianska jaskyňa

– 3,5 km dlhá a 100 m hlboká jaskyňa na okraji Bystrej bola objavená v roku 1923. Sprístupnená je od roku
1939, prehliadková trasa má 500 m. Jaskyňa je využívaná aj na liečbu chorôb dýchacích ciest.

50

Jaskyňa mŕtvych netopierov

– sprístupnená je od roku 2003. Vchod je vo výške asi 1 500 m pod Ďumbierom, neďaleko chaty M. R. Štefánika a výstup k nemu vyžaduje dobrú kondíciu. Návštevníci prechádzajú jaskyňou v špeciálnych jaskyniarskych
oblekoch, v prilbách a s vlastnými svetlami.

51

Jarabá

– najmenšia obec Horehronia (menej ako 50 obyvateľov), aj keď je jedna z najstarších. Známa bola už
v polovici 13. storočia, lebo v okolí sa ťažilo železo, meď a striebro. Dnes je väčšina domov premenených
na rekreačné chalupy.

52

Chlipavice

– široké, lúčne sedlo vo Veporských vrchoch nad Pohronskou Polhorou, kde od roku 2009 funguje malé
hospodárstvo „Gazdovský dvor“. Tu je možné zažiť atmosféru starých pastierskych horských osád, najesť
sa, prespať, aj pomôcť pri práci so zvieratami.

53

Zbojská

– lúčne horské sedlo na ceste z Brezna do Tisovca, kde sa dodnes pasú ovce, je tu salaš a výrobňa syrov.
Sedlom prechádza unikátna ozubnicová železnica. Je tu turistické informačné centrum Národného parku Muránska planina a križovatka turistických chodníkov.

54

Prameň Boženy Němcovej

– studená uhličitá kyselka, ktorá je dobrá na podporu trávenia. Vyviera v doline nad Bacúchom a je známa od
roku 1813. K prameňu vedie náučný chodník a známa spisovateľka tu bola na návšteve niekoľkokrát. V minulosti tu boli malé kúpele a vodu predávali aj vo fľašiach. Miestni hovoria prameňu „Kyslá“.

55

Bacúšsky tajch

– postavený v rokoch 1881 až 1896, aby zabezpečil vodu pre plavenie dreva a pltí na Hrone. Je nefunkčný, ale
mohutná hrádza je pozoruhodnou technickou pamiatkou, ktorá čaká na obnovu.

56

Obecné múzeum v Polomke

– bývalý chudobinec dal postaviť gróf Koháry v roku 1725. Je v zaujímavej budove s hodinovou vežou. Takémuto účelu slúžiaca a zároveň takáto zachovaná stavba je na Slovensku ojedinelá.

57

Malá a Veľká Stožka

– krásne bralnaté kopce v srdci NP Muránska planina, južne od Závadky nad Hronom. Prísne chránené národné prírodné rezervácie. Okolo Malej Stožky vedie 7 km dlhý náučný chodník so 7 zastávkami.

58

Obecné múzeum v Závadke

– tradičná drevenica z roku 1921, na okraji dediny pri hlavnej ceste. Ukazuje ako bývali ľudia na Horehroní
začiatkom 20. storočia.
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59

Heľpa

– známa ako dedina, kde sú poctivo udržiavané ľudové tradície. Svedčia o tom dve významné podujatia –
v máji sa koná detský folklórny festival Kolovrátok a v júni Horehronské dni spevu a tanca.

60

Pohorelská Maša

– zliatinový altánok pri hlavnej ceste svedčí o zručnosti miestnych hutníkov. Vyrobili ho v roku 1841 na počesť
Ferdinanda Coburga, vlastníka železiarní v okolí Pohorelej.

61

Múzeum zvoncov

– súkromná zbierka pána Gigaca, folkloristu zo Šumiaca. V rodičovskej drevenici vystavuje vyše 2 000 zvoncov
pre ovce, kravy i kone, spolu s ďalšími predmetmi, ktoré používali pastieri.

62

Telgártska slučka

– unikátna železnica dokončená v roku 1936. V prudkom stúpaní trať nemohla viesť priamo. Riešením bolo
stúpanie cez 1 239 m dlhý špirálový tunel s polomerom zákruty 400 m a nadväzujúci 86 m dlhý most.

63

Prameň Hrona

– naša druhá najdlhšia rieka (298 km) pramení v nadmorskej výške 980 m pod sedlom Besník. Voda vyviera
v malom ohradenom areáli s prístreškom pri hlavnej ceste, zo studničky, z ktorej sa dá napiť.

64

Kráľova hoľa

– jeden zo symbolov Horehronia a Slovenska. Má 1 946 m a na temene stojí od roku 1960 budova a stožiar
vysielača, ktorý má dnes takmer 140 m. Na vrchol vedie asfaltová cesta a 6 turistických chodníkov.

OTÁZKY A ÚLOHY:
1 Ktoré zo zaujímavých miest je najbližšie k vášmu bydlisku? Ako najjednoduchšie sa k nemu dostanete?
Zistite o ňom viac a porozprávajte o tom spolužiakom.

2 Vyberte si niektoré z miest v zozname a na internetovej stránke www.geocaching.sk zistite, či je tam ukrytý
„poklad“, a ako sa tam dá dostať s pomocou navigácie.

3 Poznáte miesta alebo podujatia, ktoré podľa vás v tomto zozname chýbajú? Vyhľadajte o nich informácie
a dajte o nich vedieť spolužiakom.

4 Navrhnite vhodnú cestu k niektorým zaujímavým miestam pre špeciálne skupiny záujemcov, napríklad pre cykloturistov, peších turistov, rodiny s malými deťmi alebo pre
telesne postihnutých.

5 Zistite viac informácií o miestach, ktoré vás najviac zaujali a spravte si vlastnú mapu.

Tip na projekt:

1 Naplánujte víkendovú koncoročnú exkurziu so svojou triedou — vyberte zastávky, zistite kadiaľ pôjdete
a koľko času na to budete potrebovať.
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Ak si položíme otázku, prečo je potrebné venovať pozornosť rozvoju mesta, obce a regiónu,
regiónu, jednou z odpovedí
môže byť snaha o zvýšenie životnej úrovne obyvateľov, zlepšenie ich životného prostredia a estetického cítenia,
poskytnutie pracovných príležitostí umožnením príchodu investorov a návštevníkov práve do nášho mesta, dediny či regiónu Horné Pohronie.
O rozvoj obcí, miest a regiónov sa zaujímajú nielen laici, ale i mnohí odborníci – geograﬁ, ekonómovia, politici, regionalisti, predstavitelia verejnej správy a ďalší experti.
Pod rozvojom obcí, miest a regiónov sa rozumie napr.:
• výstavba nového parkoviska, školy, rekreačnej chaty, reštaurácie a pod.
• rekonštrukcia cesty, kultúrneho domu, vodovodu, budovy a pod.
• zriadenie ambulancie zubného lekára, internetovej miestnosti, domu remesiel, múzea a pod.
• úprava bežeckých tratí, pamätníka padlým v 2. svetovej vojne, verejného osvetlenia a pod.
• osadenie informačných tabúľ, turistických smerovníkov, informačných máp, autobusových zastávok a pod.
• sanácia skládky komunálneho odpadu, historickej budovy, kultúrnej pamiatky a pod.
• revitalizácia obecného parku, detského ihriska, altánku, bazénu a pod.
• organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských podujatí (napr. Deň obce, športové turnaje,
plesy, besedy a pod.)
Výsledky týchto aktivít v danom regióne slúžia nielen obyvateľom, ktorí tu majú trvalý pobyt, ale aj ľuďom zo
širšieho okolia a v niektorých prípadoch aj z celého Slovenska. Jednotlivé lokality sa potom stávajú príťažlivé,
estetické, zaujímavé a aj netradičné (obr. 1 – 4).

Obr. 1

Zrekonštruované námestie a studňa v obci
Priechod. Žiaci materskej a základnej školy
tu vystavujú svoje práce zručnosti pod názvom „Čo nám dali naše záhrady“, „Letná
lúka“, a tu sa uskutočňujú nimi organizované podujatia, napr. „Príchod Mikuláša“,
„Vianoce“, „Detský karneval“.

Obr. 2

Čachovo v Selciach. Areál sa stal vyhľadávaným miestom pre milovníkov prírody, turistiky, lyžovania, wellness, bowlingu a aj pre
labužníkov.
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Obr. 3

Upravená autobusová zastávka v obci Polomka. Takýto typ autobusovej zastávky je
možné vidieť v tých obciach Pohronia, ktoré spoločne vypracovali a podali projekt
EÚ na úpravu zastávok. Financovanie prác spojených s výstavbou a osadením zastávok sa potom uskutočnilo prostredníctvom zdrojov EÚ.

Na plánovaní a realizácii rozvoja obcí, miest a regiónov sa podieľa: Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja a potom aj orgány samosprávy – VÚC, mestské a obecné úrady, podnikateľské subjekty, neziskové
organizácie, mikroregióny (MR), euroregióny (ER) a aj dobrovoľníci.

Obr. 4

Zrevitalizovaná skládka odpadu v lokalite
Mrcha potok v Brezne.
Trávnatý porast vyrástol
po sanácii na území,
kde sa kedysi nachádzali
odpadky z domácností
a z miestnych ﬁriem.
Príklady mikroregiónov na území Horného Pohronia: Pod Panským dielom, Rentar, Chopok Juh,
Čierny Hron, Horehron.
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Každá obec, ale aj mesto, samosprávny kraj, MR či ER má svoj plán rozvoja. Nazývame ho „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja" (PHSR). Je to dokument obsahujúci najdôležitejšie priority rozvoja danej
obce, mesta, kraja, MR, ER do budúcnosti. Zvyčajne je rozpracovaný na 5 a viac rokov.
Plán (PHSR) má 4 časti:
1. Analytická časť obsahuje komplexnú
analýzu obce (mesta, kraja, MR, ER). Vymedzí sa územie a poloha obce a uvedie sa
jej základná geograﬁcká, prípadne sa môže
uviesť aj historická charakteristika. Potom
sa analyzuje hospodárska oblasť: poľnohospodárstvo, priemysel, služby, doprava,
cestovný ruch; trh práce; infraštruktúra (vybavenosť obce); životné prostredie; životná
úroveň obyvateľstva; verejnoprospešné inštitúcie (občianske združenia a nadácie).
V tejto časti sa zvyknú uviesť aj širšie vzťahy obec-mesto (odchádzka a dochádzka
obyvateľov za prácou, do škôl, cezhraničná
spolupráca a pod.).
Súčasťou analytickej časti je aj SWOT
analýza, ktorá predstavuje jednoduchú,
objektívnu a výstižnú charakteristiku obce
(mesta, kraja, MR, ER). SWOT analýza deﬁnuje, analyzuje a sumarizuje silné stránky
obce (S – Strenghts, prednosti, na ktorých môžeme stavať) a slabé stránky (W – Weakness, musíme pracovať na ich redukcii), príležitosti (O – Opportunities, skúsiť využiť čo najviac z nich) a ohrozenia (T – Threats,
treba sa na ne pripraviť).
V závere analytickej časti sa uvádzajú aj analýzy problémov, ktoré sú na danom území. Môže sa to týkať
napr. analýzy nezamestnanosti, infraštruktúry a pod.
2. Strategická časť je kľúčová. Podstatu tvorí naplánovanie rozvoja, t.j. uvedenie stratégií, ktoré sa
použijú pri rozvoji obce do budúcnosti.
Rozvoj sa týka:
• hospodárstva (priemyslu a poľnohospodárstva, rozvoja vidieka, služieb, cestovného ruchu, dopravy a i.),
• ľudských zdrojov (zvýšenie zamestnanosti, kvaliﬁkácie obyvateľov a pod.),
• životného prostredia (ochrana ovzdušia, pôd, vôd, odpadové hospodárstvo a i.),
• rozvoja infraštruktúry (jej výstavba),
• aktivít v oblasti sociálnej (napr. zvyšovanie vybavenosti občianskej spoločnosti), kultúrnej a športovej
(organizovanie kultúrnych a športových akcií a pod.).
Finančné prostriedky môžu byť použité zo zdrojov: verejných (rozpočet obce, mesta, štátu), súkromných
(napr. súkromní podnikatelia), z národných (slovenských) fondov a z fondov EÚ.
3. Realizačná časť už obsahuje konkrétny realizačný plán. Tu sú uvedené konkrétne časové obdobia dokedy sa majú aktivity a úlohy z PHSR uskutočniť, kto sa bude na nich podieľať.
4. Monitorovacia a hodnotiaca časť. V tejto časti sa každoročne kontroluje a vyhodnocuje plnenie aktivít
za daný rok a následne sa informujú všetky zainteresované subjekty.
Rozvoj obce, mesta, či regiónu sa týka každého človeka, lebo v ňom žije, prípadne pracuje alebo trávi voľný čas.
Takže dianie a aktivity v obci, meste, MR, ER by mal obyvateľ nielen vnímať, ale sa na nich aj podieľať.
Niekedy je veľmi náročné získať ﬁnančné prostriedky na projekty z lokálnych, národných a európskych zdrojov.
No obyvatelia si uvedomujú, že sa sami musia postarať o zlepšenie svojej ekonomickej, sociálnej a kultúrnej situácie, o skrášlenie svojho prostredia.
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UŽITOČNÉ ODKAZY
PHSR obce Brusno (2007 — 2013):
http://www.brusno.sk/pdf/PHSR%20Brusno_2007-2013.pdf
PHSR mesta B. Bystrica (2007 — 2013):
http://www.banskabystrica.sk/index.php?id_menu=17964
PHSR v Banskobystrickom kraji (2007-2013):
http://www.vucbb.sk/portal/urad-bbsk/vzdelavanie-a-kultura/program-hospodarskeho-socialneho-akulturneho-rozvoja-v-banskobystrickom-kraji
Mikroregióny SR:
http://www.sazp.sk/mikroregiony

DO SLOVNÍČKA
Analýza problémov – určenie hlavných problémov
a hľadanie ich príčin ako aj dôsledkov.

Subjekt – ﬁrma, obchodná spoločnosť, nezisková
organizácia.

Euroregión (ER) – tvoria najmenej dva cezhraničné
susediace regióny v európskych krajinách, ktorých
cieľom je vzájomná spolupráca.

SWOT analýza – je metóda, pomocou ktorej je možné určiť (identiﬁkovať) silné a slabé stránky, príležitosti
a ohrozenie spojené s určitým projektom, plánom, ale
napr. aj s politikou, marketingom a pod.

Mikroregión (MR) – je združenie viacerých obcí do
jedného celku na základe dohody starostov jednotlivých
obcí. Cieľom mikroregiónu je spolupráca obcí v oblasti
hospodárskej, kultúrnej, spoločenskej, športovej a projektovej. V súčasnosti viaceré obce nemajú dostatok
ﬁnančných, materiálnych a ľudských zdrojov na to, aby
mohli samostatne vstupovať do rozvojových programov
obce. Aj preto sa združujú a vytvárajú mikroregionálne
združenia – mikroregióny.

Verejná správa – činnosť vykonávaná orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnymi inštitúciami pri zabezpečovaní verejných úloh.
VÚC – vyšší územný celok alebo samosprávny kraj,
hovorovo župa, je najvyššia územná samosprávna
jednotka na Slovensku. Región Horné Pohronie patrí
pod správu VÚC Banská Bystrica, resp. pod Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).

Revitalizácia – celková obnova a oživenie krajiny.
Sanácia – náprava nežiaducich pomerov, podmienok,
prostredia a pod., ozdravenie.

Obr. 5

Zastupiteľstvo – je skupina zvolených poslancov,
ktorých v priamych voľbách zvolili obyvatelia mesta
alebo obce.

Hotel Fuggerov dvor pri Selciach
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OTÁZKY A ÚLOHY:
1 Uveďte, čo sa vybudovalo vo vašom meste/obci za posledných 5 rokov.
2 Ktoré z daných služieb sú poskytované vo vašom meste/obci? Doplň ďalšie služby.

3 Vymenujte subjekty podieľajúce sa na rozvoji vášho mesta/obce.
4 Čo konkrétne by ste navrhli vy pre rozvoj vášho mesta/obce?
5 Mestské/obecné zastupiteľstvo odhlasovalo vytvorenie mestského/obecného parku. Z daných možností
vyberte objekty, ktoré by sa v parku mali nachádzať. Zakreslite ich do obrázku.

LEGENDA:

Lavičky

Jazierko

Hojdačky

Altánok

Preliezky

Fontána

Pieskovisko

Chodník

Stromy

Cyklochodník

Trávnik

In-line chodník

Park
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14. ROZVOJ REGIÓNU, V KTOROM ŽIJEM

6 Diskutujte, čo sa vám vo vašom meste/obci páči a čo nie?
Zistenia doplňte do tabuľky.

TOTO SA MI PÁČI

TOTO SA MI NEPÁČI

A)

1)

B)

2)

C)

3)

D)

4)

E)

5)

7 Kto a ako by mal podľa vás zistené nedostatky riešiť? Ako môžeš ty prispieť k odstráneniu nedostatkov?
8 Nájdite a prineste propagačné materiály o vašom meste/obci. Zhodnoťte ich kvalitu a navrhnite nové.
9 Aké informácie nájdete na web stránke o vašom meste/obci? Čo by ste k nim ešte doplnili?
10 Vyplňte tabuľku pre SWOT analýzu vášho mesta/obce.

S – silné stránky Strenghts)

W – slabé stránky Weakness)

O – príležitosti Opportunities)

T – ohrozenia Threats)

Tip na projekt:

1 V triede spravte skupiny a napíšte predstavu, ako bude vaše mesto/obec vyzerať o 10 rokov. Potom diskutujte.
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