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E. Historický a urbanisticko-architektonický vývoj územia

1. Historické mapy a plány

 
1. Vojenská  mapa,  01XV-VI.,  Partizánska  Ľupča  –  prvé  vojenské  mapovanie  horného  Uhorska  r.1769, 
M=1:14400, Hadtorténeti Intézet és Múzeum Budapest. Kópia mapy v Archíve PÚ SR Bratislava, výrez z mapy.

 
2. Vojenská  mapa  XXXIII-36,  Partizánska  Ľupča  –  druhé  vojenské  mapovanie  Uhorska  r.1823  XXXI-37, 
M=1:28800, Hadtorténeti Intézet és Múzeum Budapest. Kópia mapy v Archíve PÚ SR Bratislava, výrez z mapy.
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3. Vojenská mapa, 9-XXI.,  Partizánska Ľupča – tretie vojenské mapovanie horného Uhorska r.1876. Archív 
KPÚ Žilina, výrez z mapy.

4. Katastrálna mapa Partizánskej Ľupče z roku 1866, M=1:2880. Originál mapy in: Ústredný archív geodézie 
a kartografie Bratislava, sign. Li44, list č.5. Výrez severnej časti územia.
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5. Katastrálna mapa Partizánskej Ľupče z roku 1866, M=1:2880. Originál mapy in: Ústredný archív geodézie 
a kartografie Bratislava, sign. Li44, list č.6. Výrez západnej časti územia.

6. Katastrálna mapa Partizánskej Ľupče z roku 1866, M=1:2880. Originál mapy in: Ústredný archív geodézie 
a kartografie Bratislava, sign. Li44, list č.7. Výrez východnej časti územia.
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7. Katastrálna mapa Partizánskej Ľupče z roku 1927, M=1:2880. Otlačok mapy v Ústrednom archíve geodézie 
a kartografie Bratislava, sign. Li44, list č.5. Výrez severnej časti územia.

8. Katastrálna mapa Partizánskej Ľupče z roku 1927, M=1:2880. Otlačok mapy v Ústrednom archíve geodézie 
a kartografie Bratislava, sign. Li44, list č.6. Výrez západnej časti územia.
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9. Katastrálna mapa Partizánskej Ľupče z roku 1927, M=1:2880. Otlačok mapy v Ústrednom archíve geodézie 
a kartografie Bratislava, sign. Li44, list č.7. Výrez východnej časti územia.
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2. Fotodokumentácia – historický a súčasný stav

 
1. Letecký  pohľad  na  obec  Partizánska  Ľupča  od  juhu.  Zdroj:  http://www.partizanskalupca.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=51&Itemid=172; História obce, obr.č.24.

 
2. Letecký pohľad na pamiatkovú zónu od juhu. Zdroj: www.partizanskalupca.com; Historia obce, obr.č.22.
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3. Letecký pohľad na centrum pamiatkovej zóny. Zdroj: www.partizanskalupca.com; Historia obce, obr.č.23.

 
4. Kostol  sv.Matúša,  mestský  hostinec,  Hendlov,  Zimov,  Urbanovičov  dom  na  historickej  pohľadnici.  Pred 
r.1900. Zdroj: detto: www.partizanskalupca.com; Historia obce, obr.č.3.

 
5. Historická panoráma Nemeckej Ľupče od západu. Foto P. Socháň. Dat.: okolo r.1900.
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6. Historická panoráma Nemeckej Ľupče od východu. Okolo r.1900.Zdroj: www.partizanskalupca.com; Historia 
obce, obr.č.1.

 
7. Historická panoráma Nemeckej Ľupče. Zdroj: 

http://www.partizanskalupca.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=173; 
Trhy a trhové práva, obr.č.13.
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8. Historická panoráma obce od západu. 70.roky 20.storočia. Zdroj: www.partizanskalupca.com; Trhy a trhové 
práva, obr.č.2.

 
9. Koryto  Ľupčianky  s pôvodnými  drevenými  brehmi.  Pred  1945.  Zdroj:  www.partizanskalupca.com;  Trhy 
a trhové práva, obr.č.17.
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10. Koryto Lupčianky v dolnom úseku koryta s lávkou pred spodným cestným mostom. 50.-60.roky 20.storočia. 
Zdroj: www.partizanskalupca.com; Trhy a trhové práva, obr.č.3.

 
11. Pravý  breh  Ľupčianky  za  kostolom  s bránkou  a  pešou  lávkou.  Zdroj:  www.partizanskalupca.com;  Trhy 
a trhové práva, obr.č.12.
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12a Námestie  z veže  kostola  sv.Matúša,  1.štvrtina  20.storočia.  Zdroj:  SNK,  archív  literatúry  a umenia.  Sign. 
3346.

 
12b Námestie z veže kostola sv.Matúša, súčasný stav. Foto: M. Kvasnicová.
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13a Panoramatický  pohľad  na  severozápadnú  časť  pamiatkovej  zóny  s korytom  Ľupčianky.  20.-30.roky 
20.storočia. Zdroj: 
http://www.partizanskalupca.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=173;  Trhy  a trhové 
práva, obr.č.14.

 
13b Ten istý pohľad august 2015. Foto: M. Kvasnicová.
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14a Historická  urbanistická  štruktúra  s korytom  Ľupčianky  v dolnej  (severnej)  polovici  historického  jadra. 
1.štvrtina 20.storočia. Zdroj: SNK, archív literatúry a umenia. Sign.3552.

 
14b Ten istý pohľad v auguste 2016. Foto: M. Kvasnicová.
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15a Historická zástavba v hornej juhozápadnej časti obce, v popredí s mestským mlynom a korytom Ľupčianky.

 
15b Ten istý pohľad v auguste 2015. Foto: M.Kvasnicová.
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16a Námestie  s dvojicou  kostolov.  Okolo  r.1900.  Zdroj:  http://www.partizanskalupca.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=51&Itemid=172; História obce, obr.č.2.

 
16b Námestie s dvojicou kostolov. Začiatok 20.storočia. Zdroj: SNK, archív literatúry a umenia. Sign. 3553.

 
16c Ten istý pohľad v januári 2016. Foto M.Kvasnicová.
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17a Kostol  sv.Matúša so starým kamenným cestným mostom cez Ľupčianku.  20.-30.roky 20.storočia.  Zdroj: 
www.partizanskalupca.com; História obce, obr.č.37.

 
17b Kostol sv.Matúša s novým cestným mostom, január 2016.
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18a Evanjelický kostol pred poslednou obnovou. Zdroj: „ultramarin9“.

 
18b Evanjelický kostol, stav január 2016. Foto: M.Kvasnicová.
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19a Východná strana námestia okolo „poľovníckeho kaštieľa“. Okolo r.1900. Zdroj:; www.partizanskalupca.com; 
História obce, obr. č.26.

 
19b Východná strana námestia okolo „poľovníckeho kaštieľa“, január 2016. Foto: M.Kvasnicová.

18



 
20a Hlavná ulica v centrálnej časti obce pred evanjelickou farou. Pred r.1918.  Zdroj: www.partizanskalupca.com; 
História obce, obr.č.8.

 
20b ulica v centrálnej časti obce pred evanjelickou farou, stav január 2016. Foto: M.Kvasnicová.
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21a Peší a cestný most, v pozadí budovy obecného úradu a evanjelickej fary. 1.štvrtina 20. storočia. Dostupné: 
www.partizanskalupca.com;  História obce, obr.č.31.

 
21b Hlavná  ulica  v strednej  a hornej  (južnej)  časti.  50.roky  20.storočia.  Zdroj:  www.partizanskalupca.com; 
História obce, obr.24.

 
21c Hlavná ulica v strednejčasti pred obecným úradom a evanjelickou farou. August 2015. Foto: A.Gondová.
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22a Západné domoradie v centrálnej časti hlavnej ulice, okolo r.1900. Zdroj: www.partizanskalupca.com; História 
obce, obr.č.6.

 
22b Západné domoradie v centrálnej časti hlavnej ulice, stav august 2015. Foto: A.Gondová.
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23a Spoločenský dom, mestský hostinec okolo r.1900. Zdroj: www.partizanskalupca.com; História obce, obr.č.28.

 
23b Kultúrny dom, súčasný stav (august 2015). Foto: M.Kvasnicová.
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24a Elbertovie dom. Okolo r.1900.

 
24b Sprievod  ČSM.  50.roky  20.storočia  na  pozadí  Elbertovie  dom.  Zdroj:  Kronika  mesta.  Reprofoto 
M.Kvasnicová.

 
24c Elbertovie dom, súčasný stav. Foto: M.Kvasnicová.
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25a Dom na v severovýchodnom kúte námestia. Stav okolo r.1900. Zdroj: www.partizanskalupca.com; História 
obce, obr.č.5.

 
25b Dom na v severovýchodnom kúte námestia. Súčasný stav (august 2015). Foto: M.Kvasnicová.
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26a Kollárikov dom. Stav okolo r.1900. Zdroj: www.antikliptov_1446

 
26b Kollárikov dom, stav okolo polovice 20.storočia. Zdroj:; www.partizanskalupca.com;  História obce, obr.č.34.

 
26c Kollárikov dom, súčasný stav (august 2015). Foto: M.Kvasnicová.
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27a Pergerov mlyn na námestí. 1.polovica 20.storočia. Zdroj: SNK, archív literatúry a umenia. Sign. 1349.

 
27b Pergerov mlyn na námestí, 70.roky 20.storočia. Zdroj: www.partizanskalupca.com;  História obce, obr.č.20.
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28a Palácové architektúry v ulici po ľavej strane Ľupčianky v dolnej časti historickej urbanistickej štruktúry. Pred 
r.1920. Zdroj: detto, Historia obce, obr.č. 29.

 
28b Palácové  architektúry  v ulici  po  ľavej  strane  Ľupčianky  v  dolnej  časti  historickej  urbanistickej  štruktúry, 
súčasný stav (august 2015). Foto: M.Kvasnicová.
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29a Sústredenie  palácových  architektúr  v ulici  po  ľavej  strane  Ľupčianky.  Okolo  r.1910-1920.  Zdroj: 
www.partizanskalupca.com; Historia obce, obr.č.36.

 
29b Sústredenie  palácových  architektúr  v ulici  po  ľavej  strane  Ľupčianky.  40.-50.roky  20.storočia.  Zdroj: 
www.partizanskalupca.com; Historia obce, obr.č.30.

 
29c Sústredenie  palácových architektúr  v ulici  po ľavej  strane Ľupčianky.  Súčasný stav (august  2015).  Foto: 
M.Kvasnicová.
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30a Historická zástavba meštianskych domov v dolnej časti historického jadra. Okolo r.1920. Zdroj: SNK, archív 
literatúry a umenia, sign. 6106. 

 
30b Historická zástavba meštianskych domov v dolnej časti historického jadra. Súčasný stav(august 2015). Foto: 
M.Kvasnicová.
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31a Hendlovská  kúria  na  dolnom  konci  historickej  urbanistickej  štruktúry.  Stav  okolo  r.1900.  Zdroj: 
www.partizanskalupca.com; Historia obce, obr.č.7.

 
31b Hendlovská kuria na dolnom(severnom) konci  urbanistickej  štruktúry.  Súčasný stav (august  2015).  Foto: 
M.Kvasnicová.
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F. Charakteristika pamiatkových hodnôt územia

1. Diaľkové pohľadové uhly na riešené územie

 
1. Chránený panoramatický pohľad na severnú časť pamiatkovej zóny so siluetou dvojice kostolov v popredí 
s historickým cintorínom.

 
2. Chránený panoramatický  pohľad  na  celé  územie  východnej  časti  pamiatkovej  zóny  so  súvislým  radom 
hospodárskych objektov v popredí, s chrbátom vrchu Hvozdec (639m) a Bežan (669m) v pozadí.
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3. Chránený  panoramatický  pohľad  na  celé  územie  východnej  a juhovýchodnej  časti  pamiatkovej  zóny 
s chrbtom Hvozdca (639m) a Bežana (669m) v pozadí.

 
4. Chránený panoramatický pohľad na celé  územie pamiatkovej  zóny zo sedla  Čertovica (625m) v pozadí 
s impozantným krajinným obrazom Západných Tatier.
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5. Chránený panoramatický pohľad z južnej strany na celé územie pamiatkovej zóny z výhľadu Prednej Magury 
(1171m).

 
6. Pohľad na vstup do pamiatkovej  zóny zo severnej strany s dominantou Kostola Panny Márie a areálom 
cintorína, v pozadí severné svahy Prednej Magury.
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7. Východný pohľad do pamiatkovej zóny zo starej cesty, vedúcej z Malatín so siluetou farského kostola sv. 
Matúša.

 
8. Juhovýchodný pohľad na vstup do pamiatkovej zóny so siluetami katolíckeho a evanjelického kostola, na 
pozadí s Chočom.
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9. Južný pohľad na vstup do pamiatkovej zóny s radovou zástavbou remeselníckych a meštianskych domov.

 
10. Západný pohľad na vstup do pamiatkovej zóny s novodobou alejou, vedúcej k budove školy. Vľavo silueta 
veže kostola sv.Matúša.
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11. Západný pohľad na vstup do strednej časti pamiatkovej zóny zo starej cesty zo Sliačov so siluetou veže 
kostola sv.Matúša.

 
12. Pohľad na hospodárske stavania po okraji západnej hranice pamiatkovej zóny.
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13. Pohľad na severozápadnú hranicu pamiatkovej zóny so siluetou veže kostola sv. Matúša.

2 Chránené pohľadové uhly z interiéru pamiatkového územia

 
1. Chránený panoramatický pohľad na zachovanú urbanistickú štruktúru severovýchodnej časti  pamiatkovej 
zóny v pozadí s impozantnou siluetou Chočských vrchov s Veľkým Chočom (1677 m) a Prosečným (1372m).
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2. Chránený panoramatický  pohľad  na zachovanú historickú  urbanistickú  štruktúru  v strede  západnej  časti 
pamiatkovej zóny s  chrbátom vrchu Hvozdec a Bežan, na vzdialenom horizonte so siluetou Veľkej Fatry.

 
3. Chránený južný panoramatický pohľad na stred pamiatkovej zóny s námestím smerom k Ľupčianskej doline, 
v pozadí s impozantnou siluetou podhoria Nízkych Tatier s Prednou Magurou v popredí.
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4. Chránený panoramatický pohľad na zachovanú historickú urbanistickú štruktúru v strede východnej časti 
pamiatkovej zóny smerom na Malatiny

 
5. Chránený  panoramatický  pohľad  na  cintorín  v severnej  časti  pamiatkovej  zóny  s impozantnou  siluetou 
Veľkého Choča (1677m)
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6. Chránený panoramatický pohľad na námestie v centre pamiatkovej zóny s priehľadom na majestátny vrchol 
Veľkého Choča v pozadí.

 
7. Chránený  panoramatický  pohľad  vstup  do  pamiatkového  územia  z juhovýchodnej  strany  s impozantnou 
siluetou Chočských vrchov v pozadí.
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8. Chránený panoramatický pohľad od židovského cintorína, nachádzajúceho sa na juhovýchodnom okraji obce 
mimo pamiatkového územia, so siluetou Veľkého Choča v pozadí.

3 Významné pohľady vrámci interiéru pamiatkovej zóny

 
1. Významný pohľad na historickú urbanistickú štruktúru s hlavnou prístupovou komunikáciou do pamiatkovej 
zóny zo severnej strany.
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2. Významný pohľad na historickú urbanistickú štruktúru okolo kostola Bolestnej Panny Márie v severnej časti 
pamiatkového územia (lokalita Kostôlok).

 
3. Významný  pohľad  na  lokalitu  Kostôlok  s mostíkom  cez  Ľupčianku  a v pozadí  s Hendlovie  záhradou 
v severnej časti pamiatkového územia.

42



 
4. Významný pohľad na radovú uličnú zástavbu v dolnej (severnej) časti pamiatkovej zóny.

 
5. Významný pohľad na malebnú skupinu vytypovaných objektov okolo renesančného dvojpodlažného domu 
NKP v dolnej (severnej) tretine západnej časti pamiatkovej zóny.

43



 
6. Významný pohľad na druhý most od dolného konca pamiatkovej zóny so skupinou pamiatkových objektov, 
vymedzujúcich severnú stranu centrálneho námestia.

 
7. Významný  pohľad  z dolného  cestného  mosta  na  koryto  a riečky  Ľupčianky  lemované  historickými 
hospodárskymi objektami s impozantnou siluetou veže farského kostola.
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8. Významný  pohľad  na  charakteristickú  radovú  zástavbu  dolnej  polovice  východnej  strany  ústredného 
námestia s typickými predzáhradkami.

 
9. Významný  pohľad  na  radovú  zástavbu  dolnej  polovice  východnej  strany  námestia  s priebežnou  pešou 
komunikáciou medzi uličnou čiarou a záhradami.
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10. Významný pohľad na skupinu vytypovaných a NKP objektov s typickými predzáhradkami, lemujúcich hornú 
polovicu východnej strany námestia.

 
11. Významný pohľad na ústredné námestie pamiatkovej zóny z veže farského kostola sv.Matúša.
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12. Významný pohľad na hmotové, výškové a spoločensky významové dominanty pamiatkovej zóny: evanjelický 
a katolícky farský kostol, kultúrny dom, pamätník padlým v SNP.

 
13. Významný pohľad na na radovú zástavbu funkčne i architektonicky významných objektov (zľava doprava: 
obecný úrad, evanjelická fara, býv.mestský hostinec v popredí) lemujúcich západnú stranu ústredného námestia, 
vytypovaných na zápis do ÚZKP
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14. Významný pohľad na vlastné administratívne a duchovné centrum obce a pamiatkovej zóny s priehľadom do 
historickej ulice s vysokou koncentráciou renesančných objektov.

 
15. Významný pohľad na domoradie vymedzujúce južnú stranu námestia s charakteristickými predzáhradkami 
nazývané „Priečny riadok“.
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16. Významný pohľad z cestného mosta na koryto Ľupčianky v hornej polovici námestia s dominantou farského 
kostola,  v popredí s objektom býv. mlyna (vpravo) a kováčne (vľavo).

 
17. Významný pohľad z cestného mosta v centre  obce na výškovú dominantu veže  farského kostola  a býv. 
mestský hostinec v popredí.
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18. Významný pohľad z pešej lávky pod farským kostolom na koryto Ľupčianky s výškovou dominantou veže 
evanjelického kostola a hmotovou dominantou býv. mestského hostinca.

 
19. Významný pohľad na skupinu historických ľudových domov v lokalite Na vŕšku, situovanej v juhovýchodnom 
kúte námestia.
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20. Významný pohľad na historické priečelia remeselníckych domov vytypovaných za NKP v západnej radovej 
zástavbe historickej komunikácie, ústiacej v juhozápadnom rohu námestia. 
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