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FOTODOKUMENTÁCIA KU BLOKU E. HISTORICKÝ 

A URBANISTICKO – ARCHITEKTONICKÝ VÝVOJ ÚZEMIA 

Reprodukcie historických vedút a historických fotografií územia 

 

1. Kláštor pod Znievom, Kláštor premonštrátov,  Západná fasáda kláštora v období 

učiteľského ústavu, Repro G. Somogy, 1895 

 

2. Kláštor pod Znievom, celkový pohľad na mesto s dominantami farského a kláštorného 

kostola s areálom od západu, SNK, archív literatúry a umenia, sign. PK 26/3 



 

3. Celkový pohľad  na mesto Kláštor pod Znievom a okolitú morfológiu krajiny s 

dominantným vrchom Zniev, 20.roky 20.storočia, zdroj Mgr. Kristína Zvedelová, PhD. 

 

 

4. P.ohľad na farský kostol sv. Mikuláša a druhú budovu slovenského patronátneho 

gymnázia, SNK, Archív literatúry a umenia, sign PK 26/14  



 

5. Pohľad na  hlavnú ulicu s radnicou, v centrálnej časti s jarkom a alejou, SNK, Archív 

literatúry a umenia, sign PK 26/6 

 

 

6. Pohľad na západnú časť hlavnej ulice z roku 1942, zdroj Mgr. Kristína Zvedelová, PhD. 

 

 

   



   

 

 

7. Pohľad na západnú časť hlavnej ulice z roku 1939, zdroj Mgr. Kristína Zvedelová, PhD. 

 

     

8. Pohľad na hlavnú ulicu s požiarnou zbrojnicou, rok 1917, SNK, Archív literatúry a 

umenia, sign PK 26/17 



 

9. Pohľad na nezalesnené Kalvárske návršie počas púte v 50. rokoch 20. storočia, SNK, 

Archív literatúry a umenia, sign PK 26/70 

 

10. Pohľad na areál farskej školy a historické oplotenie farského kostola z roku 1917 

 



 

11. Pohľad na mlyn na Ul. Riadok nazývaný aj Černákovský, SNK, Archív literatúry a 

umenia, sign PK 26/82 

 

 

12. Pohľad na hlavnú ulicu - centrálna časť, rok 1939, zdroj Mgr. Kristína Zvedelová, 

PhD.  



 

13. Pohľady na perspektívnu kreslenú vizualizáciu III. budovy Slovenského gymnázia, 

súčasná Základná škola Františka Hrušovského, 30. roky 20. storočia, zdroj Mgr. 

Kristína Zvedelová, PhD 

 

14. Pohľad na východnú časť hlavnej ulice z roku 1920, zdroj Mgr. Kristína Zvedelová, 

PhD 



 

15. Pohľad na historické oplotenie a nezachovanú vstupnú bránu do areálu Kláštornej 

záhrady z juhu, v pozadí Základná škola, zdroj Mgr. Kristína Zvedelová, PhD 

 

16. Pohľad na západnú okrajovú časť územia s historickým oplotením farského areálu, 

zdroj Mgr. Kristína Zvedelová, PhD  

 



FOTODOKUMENTÁCIA KU BLOKU F. CHARAKTERISTIKA 

PAMIATKOVÝCH HODNÔT ÚZEMIA 

DIAĽKOVÉ POHĽADOVÉ UHLY NA RIEŠENÉ ÚZEMIE 

 
č.1 – Chránený panoramatický  pohľad na juhovýchodnú časť pamiatkového územia v pozadí 

s pohorím Malej Fatry a vrchu Zniev Žiarskeho pohoria 

 

 
č.2 -  Chránený panoramatický pohľad na severnú časť pamiatkového územia v popredí s 

areálom Kláštora premonštrátov 

 

   



 
č.3 – Chránený panoramatický pohľad na severozápadnú časť pamiatkového územia v 

popredí s uličnou zástavbou Riadku a v pozadí so Žiarskym pohorím 

 

.   

č.4 – Chránený panoramatický pohľad na západnú časť pamiatkového územia v popredí s 

pôvodným areálom farskej školy a dominantou farského kostola sv. Mikuláša 

 



 
č.5 – Chránený panoramatický pohľad na celé územie pamiatkovej zóny obce Kláštor pod 

Znievom s turistickej trasy a výhladkovej terasy hradu Zniev 

 

CHRÁNENÉ POHĽADOVÉ UHLY Z INTERIÉRU  PAMIATKOVÉHO ÚZEMIA : 

 
č. 1 –Chránený panoramatický pohľad na zachovanú historickú urbanstickú štruktúru  v 

centrálnej časti pamiatkovej zóny  a na impozantný krajinný obraz vrchu Zniev Žiarskeho 

pohoria 



 

 
č. 2 – Chránený panoramatický pohľad na celé územie Pamiatkovej zóny obce Kláštor pod 

Znievom a na impozantný krajinný obraz - centrálnej časti Turčianskej kotliny 

VÝZNAMNÉ POHĽADY V RÁMCI  INTERIÉRU  ÚZEMIA: 

 
č.1 – Významný pohľad na uličnú zástavbu ulice Alexandra Moyzesa v juhovýchodnej časti 

pamiatkového územia  



 

 
č.2 – Významný pohľad na centrálnu časť pamiatkového územia so zachovanou 

urbanistickou štruktúrou dvojulicovej zástavby 

 
č.3 – Významný pohľad na centrálnu časť pamiatkového územia so zachovanou 

urbanistickou štruktúrou dvojulicovej zástavby 



 

 
č.4 – Významný pohľad na západnú centrálnu časť pamiatkového územia so zachovanou 

urbanistickou štruktúrou dvojulicovej zástavby 

 
č.5 – Významný pohľad na centrálnu časť pamiatkového územia so zachovanou 

urbanistickou štruktúrou ul. Alexandra Moyzesa s väčším počtom NKP 

 



 
č.6 – Významný pohľad na centrálnu časť pamiatkového územia so zachovanou 

urbanistickou štruktúrou ul. Martina Čulena s väčším počtom NKP 

 
č.7 – Významný pohľad na južnú časť pamiatkového územia v popredí s historickým 

cintorínom a v pozadí s areálom Kalvárie 
 


