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PO¼NOHOSPODÁRSKE POMERY V LIPTOVE V OBDOBÍ
BACHOVHO ABSOLUTIZMU  VO SVETLE ARCHÍVNYCH
PRAMEÒOV

SLAVKO CHURÝ

 V polovici 19. storoèia v po¾nohospodárstve Liptova prevládal  trojpo¾ný systém. Pole
bolo rozdelené na tri èasti, prièom do  jednej sa siali oziminy, do druhej jariny a tretia
zostávala  úhorom. Úhorenie bolo nevyhnutné, keï�e pôda sa obrábala  extenzívne a pri
nedostatku hnojiva sa znaène vyèerpávala, ale  aj tak celý úhor neostával le�a� nevyu�itý.
V niektorých  obciach do úhoru siali �ito, jaèmeò, rozlièné mie�anky a ovos,  v druhom
roku mie�anky a ovos a v tre�om roku len ovos, kým  zemiaky sa sadili do �návozu�.
V podhorských obciach do èasti  úhorného po¾a siali ¾an a sadili zemiaky. Udomácnenie
niektorých nových plodín na zaèiatku 19. storoèia znamenalo  isté zmeny v systéme hos-
podárenia a po¾nohospodárskej výroby.  V obciach, do ktorých prenikli pokrokové prúdy,
dochádza  k opú��aniu trojpo¾ného hospodárenia a k zavádzaniu striedavého  po¾nohospo-
dárskeho systému.1

Základným odvetvím po¾nohospodárstva vo väè�ine obcí bola rastlinná výroba, najmä
pestovanie obilia, zemiakov a zeleniny, kým krmovinám sa v tomto období v �ir�om merad-
le nevenovala pozornos�. Len jednotlivci a bohat�í ro¾níci zaèínajú pestova� výnosnej�ie
plodiny. Ako po¾né plodiny sa zaèiatkom druhej polovice 19. storoèia presadili strukoviny,
ktoré sa predtým pestovali v záhradách. �truktúra osevu sa v podstate nemenila, keï�e ro¾-
níci sa usilovali o sebestaènos�. Obilie sa dorábalo pre vlastnú potrebu rodiny a spojenie
s trhom bolo minimálne, keï�e to nedovo¾ovali nízke výnosy.

V rastlinnej produkcii popredné miesto zaujímalo pestovanie obilnín. Z ozimín sa naj-
viac siala v hornoliptovských obciach ra�, ktorá slú�ila na prípravu chleba. Z jarín sa pesto-
val  jaèmeò, a predov�etkým ovos, ktorý bol hlavnou chlebovou  obilninou. Mie�anina ovsa
a jaèmeòa, v prameòoch nazývaná  polovina bola v pomerne pestovania jednotlivých plodín
na  druhom mieste za ovsom. V podhorskej obci Liptovská Teplièka sa  jaèmeò pestoval na
80 jutrách, polovina na 100 jutrách a ovos  na 400 jutrách. Podobne vo Va�ci sa vysiala
pätina jaèmeòa  a �tyri pätiny ovsa, v �trbe obsievali v prvej kalkatúre 400  jutár jaèmeòa,
100 jutár poloviny, 175 jutár ovsa, v druhej  kalkatúre 675 jutár ovsa, v tre�om poli sadili
239 jutár  zemiakov a ¾anu. Úhorom le�alo 480 jutár.

Významnú zlo�ku potravy dedinského obyvate¾stva tvorili strukoviny, najmä hrach, kto-
rý sadili v ka�dej obci. Úrodu v�ak èasto nièili mrazy. Pestovanie hrachu dosahovalo znaèné
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rozmery a v pomere pestovania plodín bol na rovnakom mieste ako zemiaky. Hrach sa pes-
toval vo viacerých odrodách.

Z okopanín sa pod¾a zachovaných archiválií sadili zemiaky, kým rôzne druhy repy sa
spomínajú málo. Zemiaky sa na Slovensku udomácnili v období vlády Jozefa II., a to najmä
na Orave, Spi�i a v Liptove. Kým zemiaky v prvej polovici 18. storoèia sa pestovali v zá-
hradách, podobne ako ostatná zelenina, koncom 80. rokov 18. storoèia sa zaèali dorába� na
poliach. K roz�íreniu ich pestovania do�lo v súvislosti s opakujúcou sa neúrodou obilia.
Zemiaky (v Liptove �vábka, èo ukazuje, �e sa sem dostali z nemeckých krajín) neboli ná-
roèné na pôdu a úrodu neovplyvòovali a� tak zmeny a náhle výkyvy poèasia. Najväè�ie
skúsenosti s pestovaním zemiakov mali v tomto období obyvatelia na Orave, ako to vyplýva
z kurentálneho protokolu Liptovsko-oravskej �upy z r. 1785-1790.2 Zemiaky boli dôle�itým
produktom na ro¾níckych hospodárstvach, ale v polovici 19. storoèia sa e�te nestali ka�do-
dennou súèas�ou potravy pracujúcich vrstiev. Aj zaèiatkom druhej polovice minulého storo-
èia sa dorábali v Liptove na malej rozlohe a v pomere pestovania jednotlivých po¾nohospo-
dárskych plodín boli na rovnakom mieste ako hrach. Napr. v Dovalove zemiaky zaujímali
len dve osemnástiny pôdy, kým jaèmeò �estinu a ovos tri �estiny. Podobne v Liptovskej
Porúbke sa zemiaky roku 1856 dorábali na pätnástine po¾ností, ako aj hrach a rovnaké
pomery panovali vo väè�ine hornoliptovských obcí, ktoré dnes  patria k typickým zemiakár-
skym lokalitám. Pestovanie zemiakov  sa v Liptove väè�mi roz�írilo a� od 70. rokov 19.
storoèia. U�  od polovice minulého storoèia zo �ivoèí�nych �kodcov najväè�ie  �kody na
úrode zapríèiòovala pasávka zemiaková (Doryphora  decemlineata), ktorá sa k nám dostala
z Porýnia.3

Na ro¾níckych hospodárstvach sa dorábala fazu¾a a bôb a, pravda, kapusta a iné druhy
zeleniny, ktoré sú známe aj dnes. Pozornos� sa venovala aj pestovaniu ovocia. V Liptove sa
darilo najmä  slivkám a jablkám, kým èere�ne tu zväè�a nedozrievali.

Výnosnos� pôdy a úroda bola nízka. Výnos zasiateho obilia býval zvyèajne dvojnásobný
alebo dva a polnásobný. V rokoch neúrody sa obyvate¾om nevrátilo ani vysiate semeno
a výnos spoèíval iba v úrode slamy. Zdá sa v�ak, �e úrodu odhadovali prinízko (i�lo o to,
aby �tátna daò bola èím men�ia). Napr. v Jamníku výnos nebol ani dvojnásobný, naproti
tomu v Liptovskej Kokave bola úrodnos� priemerná. Pri �ite bol výnos trojnásobný, pri
jaèmeni a polovine  dva a polnásobný a pri ovse dva a� dva a polnásobný. Podobne  v Lip-
tovskej Porúbke, ktorá le�í v ni��ie polo�enej oblasti, sa  zasiate zrno vracalo trikrát. V nie-
ktorých podhorských obciach  bol výnos obilia jeden a polnásobný vzh¾adom na nepriazni-
vé  pôdne a klimatické pomery. V�eobecne mo�no kon�tatova�, �e  postupom na severovýchod
úrodnos� klesala. Najhor�ia bola  situácia azda v Liptovskej Teplièke, ktorej chotár sa roz-
kladal  pod Krá¾ovou ho¾ou, �kde niekedy ani slama do osohu nepada�.  Celkove mo�no
odhadnú� výnos zasiateho obilia na dvoj a�  trojnásobný s prihliadnutím na pôdne a klima-
tické podmienky  a na nedostatoèné obrábanie pôdy a hnojenie. Èo sa týka  pestovania
zemiakov, z jedného zasadeného vreca sa urodilo pä�  vriec.

Základnú zlo�ku ro¾níctva tvorili drobní ro¾nícki výrobcovia, bývalí urbárski sedliaci
a �eliari. Rozdrobenos� urbárskej pôdy bola ve¾ká, s èím súvisela majetková diferenciácia
ro¾níctva.  Pôvodne boli usadlosti v Liptove dos� rozsiahle, no v priebehu  stároèí sa postup-
ne drobili. Miestne údaje z 50. rokov 19.  storoèia potvrdzujú, �e na jednej usadlosti �sede-
lo� viac rodín.  Na jedného ro¾níka pripadla pätina a� osmina usadlostí, pravda,  priemer e�te
viac skres¾uje skutoèný stav. Proces drobenia   pozemkov pokraèoval i v 19. storoèí. V Do-
valove �ilo 105  ro¾níkov, ktorí spolu u�ívali 42 usadlostí, v Jamníku 106  gazdov malo
k dispozícii iba 16 usadlostí, v Liptovskej Kokave  na 29 usadlostiach obrábalo pôdu 160
sedliakov, kým v Pribyline  159 ro¾níkov hospodárilo na 45 usadlostiach. Rozdrobenos�
pôdy  mo�no demon�trova� na príklade Va�ca, kde 360 rodín u�ívalo iba  42 usadlostí.
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Lesy a pasienky za feudalizmu boli vlastníctvom zemepána, i keï na ich u�ívaní sa
podie¾ali tie� poddaní. Po zru�ení poddanstva pre bývalých poddaných vydelili z nich istú
èas� (pod¾a poètu  urbárskych usadlostí v obci). V sporných prípadoch rozhodoval  urbársky
súd, no v mnohých obciach bol rozsah panských lesov  väè�í, ako mali v ú�itku ro¾níci.
Lesy, ktoré pripadli  ro¾níkom, boli z väè�ej èiastky vyrúbané, vyèerpané  a spusto�ené u�
v 18. storoèí, èo spôsobil najmä obchod  s drevom, a tak na niektorých miestach mali k dis-
pozícii iba  mladinu.

Drobní ro¾níci, ktorých vlastné hospodárstvo nemohlo vy�ivi�, si zarábali námezdnou
prácou. Príle�itos� zárobku sa naskytovala pri sezónnych prácach na panstve Liptovský Hrá-
dok a u bohat�ích  zemanov v èase oraèky a �atvy, ale aj pri zbere sena. Boli tu  erárne
podniky (píly, hámre,bane), kde boli urèité mo�nosti  zárobku. Najviac si v�ak zarábali
vzh¾adom na horský ráz terénu  pri prácach v lese. Majetnej�í ro¾níci, ktorí vlastnili  zápra-
hový dobytok, si privyrábali s�ahovaním a vyvá�aním dreva  z dolín a pri iných povozníc-
kych prácach. �eliari (zväè�a bez  záprahu), z ktorých sa postupne vytváral po¾nohospodár-
sky  proletariát, boli v hor�ej situácii. Ich mzdy boli ve¾mi nízke,  prièom �eny a deti
zarábali e�te menej. Pracovná doba pritom  nebola obmedzená zákonom.4

V niektorých obciach �ivorila remeselná výroba.5 Cechy síce v období bachovskej éry
neboli zru�ené, ale vplyv na rozvoj remesla u� nemali, ka�dý remeselník bol vlastne samo-
statný podnikate¾, ale jeho existencia v miestnych podmienkach bez po¾nohospodárskej  výroby
bola nemyslite¾ná, preto�e nevyrábal pre trh, ale iba na  objednávku. Ro¾níci si vyrábali
jednoduch�ie po¾nohospodárske  nástroje sami, podobne ako �atstvo a obuv, najviac zamest-
návali  dedinských kováèov, a tak dedinskí remeselníci, zviazaní  s po¾nohospodárstvom, sa
nemohli uplatni� ani na vzdialenej�ích  trhoch. V niektorých obciach bolo prevládajúcim
remeslom  murárstvo a je známe, �e liptovskí murári postavili Budape��,  ale aj tak sa
v prameòoch kon�tatuje, �e �vet�i èastka udr�uje  remesla tato u�itok pola�. Do výroby
potravín patrilo  mlynárstvo, úzko spojené s po¾nohospodárstvom, ktoré bolo  niekde naj-
roz�írenej�ím remeslom (napr. vo Va�ci z 21  remeselníkov väè�inu tvorili mlynári). Liptov-
ská Teplièka bola  ¾udnatá obec (v r. 1856 tu �ilo 1426 obyvate¾ov), z remesiel sa  tu spomí-
na iba 6 mlynárov, ktorým existenciu zabezpeèovalo  vlastné hospodárstvo a námezdná
práca v letných mesiacoch.  Podobne v �trbe �obyvatele ne sú v stave remeselnikom daèo
da�  zarobi��.

Po¾nohospodárstvo bolo hlavným zdrojom ob�ivy obyvate¾stva v Liptove u� v dávnej
minulosti a situácia sa nezmenila ani  v období Bachovho absolutizmu, ba ani neskor�ie.
Rastlinná  výroba sa rozvíjala iba pomaly a urèitý pokrok mo�no vidie�  v pestovaní nie-
ktorých kvalitnej�ích odrôd obilnín  a v postupnom roz�irovaní pestovania zemiakov. O �i-
voèí�nej  výrobe sa v prameòoch nehovorí, no je zrejmé, �e ro¾níci  chovali dojný a zápra-
hový dobytok.6

POZNÁMKY

1 Poznatky o stave po¾nohospodárskej výroby a o celkových  hospodárskych pomeroch èerpáme z ela-
borátov, ktoré vypracovali  obecné predstavenstvá pre slú�novské úrady. Sú dos� podrobné,  keï�e bolo
potrebné zodpoveda� na 27 otázok. Údaje sú, pravda,  pribli�né. �OBA Bytèa, Slú�novský úrad Lip-
tovský Hrádok, E-è.  701/1856.

2 Tam�e, Liptovsko-oravská �upa, kurentálny protokol 1785-1790,  rok 1788, fólio 70-71.
3 Pôvodným domovom pásavky zemiakovej (v súdobých prameòoch  zemiakový chrúst, coloradský chro-

bák, krumplový chrobák) bola  západná èas� USA, najmä okolie Skalistých vrchov a územie  pozdå�
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rieky Colorado. Odtia¾to sa �írila smerom k Atlantickému  oceánu, a to od 20. rokov 19. storoèia, keï
ju prvý raz zistili  na divorastúcej rastline, podobnej zemiakovej vòati. Pásavka sa  nato¾ko roz�írila, �e
zasiahla viac miliónov hektárov pôdy  v Spojených �tátoch a zapríèinila znaèné �kody  po¾nohospodár-
stvu. Pritom napádala i kel, kapustu a paradajkovú  vòa�. V druhej polovici 19. storoèia prenikla aj na
Slovensko.  Tam�e, Slú�novský úrad Liptovský Mikulá�, è. 2764/1377 adm., è.  2169/1878 adm.

4 Za zápra�ný deò sa platilo 1,12 zl., niekde 1,36 zl., najviac  v�ak 1,42 zl. Chudobnej�í ro¾níci, ktorí
pracovali manuálne,  dostávali na deò okolo 0,30 zl., �eny iba 0,12 zl.

5 �eleziarsky priemysel v Liptove bol v rukách eráru, no  koncentrovalo sa tu tie� drevárstvo, keï�e tu
boli bohaté  surovinové zdroje, èo podnietilo roz�irovanie u� existujúcich  a vznik nových píl. Erárne
píly sa zameriavali najmä na výrobu  stavebného dreva.

6 Po zru�ení poddanstva sa celkové podmienky �ivota zlep�ili.  V súvislosti s rozvojom výrobných síl sa
zvy�uje poèet  obyvate¾stva, na èo malo vplyv aj zlep�enie kultúry bývania.


