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(MIZNÚCA) KRAJINA A MY
Táto publikácia chce byť malou sondou do bezmála polstoročie vznika- 

júceho súvrstvia textov autora, venovaných strácajúcej sa podobe tra-
dičnej slovenskej krajiny. Pritom pod označením tradičná chápeme 
tú podobu a  fungovanie krajiny, ktoré si pamätáme zo svojho detstva 
a mladosti, teda zo 60-tych rokov minulého storočia.

Generácia slávnych spisovateľov,  pochádzajúca z  prelomu 19. 
a 20. storočia a tragicky poznačená prvou svetovou vojnou, sama seba 
nazvala stratenou generáciou. Naša krajina bola v uplynulých desaťro-
čiach taktiež postihnutá nepriazňou osudu, bezcitným zaobchádzaním 
a  postupnou stratou svojej tváre, zásluhou čoho sa k nej taktiež hodí 
adjektívum stratená. Po fatálnych ranách a jazvách, ktoré krajina utŕži-
la za čias budovania komunizmu v rokoch 1948 - 1989 najmä „vďaka“ 
násilnej kolektivizácii, industrializácii a urbanizácii (na socialistický 
spôsob), prišla po chvíľke nádejí z prelomu rokov 1989/90 nová vlna ne-
záujmu, surovosti a deštrukcie. Tentoraz najmä zo strany novodobých 
podnikateľov, oligarchov či „developerov“, neschopných a bezzásado-
vých politikov, skorumpovaných úradníkov a  nečinne sa prizerajúcej 
väčšiny nás ostatných. Naša krajina ešte nie je celkom stratená, ešte vie 
byť miestami krásna i  príťažlivá, ešte stále je hodna našej pozornosti 
a ochrany, ale každým dňom sa jej tvár i duša viac a viac strácajú. Preto 
výstižnejšie ako o definitívne stratenej je hovoriť o miznúcej krajine. 
Krajina je však do značnej miery ľudský výtvor a za jej podobu a fungo-
vanie - v dobrom i zlom - sme zodpovední my. Z toho napokon logicky 
vyplynul i definitívny názov Miznúca krajina a my.

Publikácia vzniká v čase, kedy si pripomíname, pripomínali sme si, 
alebo si budeme pripomínať okrúhle výročia viacerých udalostí, ktoré 
s témou krajina, kultúrna krajina, historické štruktúry krajiny či celkovo 
hodnoty krajiny - ich ohrozenie i ochrana - súvisia: priamo i nepriamo. 

V decembri roku 2018 uplynulo 35 rokov odvtedy, ako na pôde bra-
tislavskej ochranárskej organizácie uzrela svetlo sveta brožúra s názvom 
Historické štruktúry krajiny, čím sa tento pojem po prvý raz etabloval 
v  našej literatúre a  myslení. V  tom istom roku uplynulo 30 rokov od 

chvíle, kedy jednu z piatich hlavných cien na najväčšom Medzinárod-
nom festivale filmov o životnom prostredí EKOFILM v Ostrave získal 
film s rovnakým názvom: Historické štruktúry krajiny. A do tretice, 
v  tom istom roku vyšla aj rovnomenná publikácia početného autor-
ského kolektívu  pod vedením autora týchto riadkov, ktorú nájdete ako 
prílohu v závere tejto knihy.

V r. 2018 zároveň uplynulo päť rokov odvtedy, ako Národná rada pri-
jala absurdnú novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá ochra-
nu charakteristického vzhľadu krajiny vypustila spomedzi cieľov le-
gislatívnej ochrany bez toho, aby ju premietla do nejakej inej platnej 
právnej normy. Neúspešne dopadol aj pokus zakotviť povinnosť chrániť 
charakteristický vzhľad krajiny do Ústavy SR, či legislatívne zakot-
viť kultúrnu krajinu ako integrálnu súčasť kultúrneho dedičstva, ktoré 
sme povinní zachovať pre nasledujúce generácie. 

V r. 2020 pripomíname 20 rokov od prijatia dokumentu Rady Európy 
Európsky dohovor o krajine a 40 rokov od začiatku dobrovoľnej obnovy 
areálu mlynov a píly v Kvačianskej doline, ktorý je unikátnou ukážkou 
symbiózy prírodných a kultúrnych prvkov v krajine. Medzitým tu bolo 
30. výročie Nežnej revolúcie, na ktorej sa významnou mierou podieľali 
práve slovenskí ochrancovia prírody a krajiny.

Ešte pred tým všetkým sa niektorí a niektoré z nás začali vo svojom 
voľnom čase zaoberať praktickou ochranou pamiatok ľudovej archi-
tektúry a  ich (krajinného) zázemia. A od tých začiatkov nás už delí 
neuveriteľné polstoročie.

Dôvodov na malú rekapituláciu je teda viac ako dosť. Ako naznačuje 
už tento úvod, tá rekapitulácia bude viac pesimistická a varovná, ako  
optimistická.

Aj keď väčšina textov, ktoré sa v publikácii Miznúca krajina a my 
nachádzajú, už bola nejakým spôsobom a v nejakých médiách publiko-
vaná (od interných či polo-interných zborníkov, cez internet, po odbor-
né či vedecké monografie až po mienkotvorné médiá), nájdu sa v nej 
aj texty, ktoré publikované dosiaľ neboli, alebo ak aj boli, tak v značne 
skrátenej či modifikovanej podobe. 

Aj charakter príspevkov, zaradených do tejto publikácie, je veľmi 
rôznorodý. Od vedeckých štúdií a esejí, cez prípadové štúdie, kompa-
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ratívne analýzy, ankety a ich vyhodnotenie, novinové články, pozvánky 
na podujatia, programy seminárov a konferencií až po korešpondenciu 
s členmi vlády a s príslušným eurokomisárom či dokumenty legislatív-
neho charakteru. 

Za zmienku stojí aj fakt, že medzi vznikom prvého a posledného prí-
spevku ubehlo pozoruhodných 45 rokov!

Texty ilustrujú početné fotografie. Tie zo Slovenska zachytávajú me-
niacu sa tvár našej krajiny v rozpätí uplynulých bezmála sto rokov. Čas-
tejšie ide  o zábery vyváženej a harmonickej krajiny, ale nájde sa tu aj 
viacero ukážok devastovanej, miznúcej, či stratenej krajiny. Záverečné 
komparatívne štúdie, mapujúce situáciu v jednotlivých štátoch, ilustrujú 
zábery z rôznych európskych krajín, pochádzajúce zo súčasnosti a ne-
dávnej minulosti.

Publikácia tematicky korešponduje s Grantovým projektom VEGA 
2/0013/18, ktorému čiastočne vďačí aj za svoj vznik.

Kopčany, 2016

ČLOVEK – OBYDLIE – KRAJINA
Je štúdium ľudovej architektúry anachronizmom?

(úryvok)

... Človek však stále nie je dosť sebakritický, chýba mu stratená 
skromnosť a potrebná miera pokory. I preto jeho záujem o životné pro-
stredie a celú škálu hodnôt, ktoré tento nepresne definovaný pojem vy-
jadruje, nebudí seriózny dojem. Nie je lichotivé pre človeka, ktorý si dal 
do vienka prívlastok sapiens, že konať ho nútia iba tragédie typu lon-
dýnskych 4000 mŕtvych, aj to konať iba v Londýne. A to je ďalší podnet 
k úvahám o tom, či je v otázkach prevencie intelekt schopný suplovať 
intuíciu. Simplifikované nazeranie človeka na svet viedlo k vzniku jeho 
umelého – prekomplikovaného sveta, ktorého riadenie vyžaduje naopak 
– pohľad všestranný. Na pochopenie zákonitostí, ktorými sa riadi kra-
jina, nepostačí kumulácia jednostranných poznatkov o nej. Schopnosť 
všestranného prístupu si vyžaduje všestranne rozvinutú osobnosť. 

H.D. Thoreau napísal, že človek na to, aby pochopil prírodu, musí 
byť vedcom, básnikom a filozofom zároveň. A to ešte zabudol zdôrazniť 
nutnosť aktívneho, praktického kontaktu s ňou. Pri hľadaní takéhoto 
človeka si asi väčšina z nás spomenie na antických a stredovekých poly-
historov, niekto si možno spolu s Thoreaum pripomenie Goetheho. Ja za 
takého považujem anonymného tvorcu našej národnej kultúry, roľníka, 
pastiera, drevorubača či baníka, z ktorého pochodíme. Neškolený ško-
lami, ale prírodou, inštruovaný tradíciou a formovaný duchovným pro- 
stredím vidieka mal najväčšie predpoklady, pravda v rovine jemu vlast-

Pri tejto príležitosti by som sa chcel poďakovať aj všetkým tým, kto-
rí a ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na vzniku či recenzovaní 
textov, ktoré publikáciu tvoria, ako aj na jej konečnej podobe. Najviac 
sa o to zaslúžila Erika Mészárosová, odborná pracovníčka Geografické-
ho ústavu SAV a zároveň tajomníčka Spoločnosti pre trvalo udržateľný 
život v SR.

Mikuláš Huba
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nej, prírodu chápať. Čo po sebe zanechal, je toho dôkazom. Nože, pok-
úsme sa prekonať svoju bezdôvodnú namyslenosť, „znížme sa“ k nemu 
a vyhľadajme „esá medzi jeho kartami“!

Človek a jeho obydlie, krajina, v ktorej žije a spôsob obcovania s ňou, 
to je večná téma pre umelca, etnografa, architekta i geografa. 

Umelec videné a prežité transformuje svojou osobnosťou a prostred-
níctvom diela, cez symbol, v skratke postihnúc určujúce, večité, kreslí 
obraz krajiny. 

Úloha vedca, zaoberajúceho sa krajinou, je podobná napriek rozdiel-
nej metóde. Tiež sa snaží postihnúť zmysel krajiny, porozumieť jej jazy-
ku a potom vedeckou rečou vyjadriť poznané.

Maliar Bazovský, geograf Hromádka i architekt Vydra vypovedali 
o  slovenskom vidieku. Každý celkom ináč. Ich výpovede majú jednu 
spoločnú črtu. Mimovoľne sa s nimi stotožňujeme. 

Psychológia nás učí, že dôležitou podmienkou poznania je aktívny 
styk. Prečo vytrvale neaplikujeme, čo tu bolo povedané, na ľudovú ar-
chitektúru?

Ľudový tesár sa učí od otcov a od prírody, ktorú poznáva v procese 
aktívneho styku s ňou, pozná v krajne praktickej forme tie jej zákonitos-
ti a ich prejavy, ktoré priamo súvisia s jeho životom. Je tak prírodoved-
com – samoukom. Keďže je aj naturálnym filozofom, vie, čo potrebuje 
a je aj prírodným básnikom – v ktorom sa zrkadlí krajina bohatšia o je-
den rozmer, o rozmer človeka, ktorý rešpektuje ducha vecí a uchováva 
ho vo svojich výtvoroch. 

Ľudová tvorba nám dáva lekciu o slohovej čistote a jednote obsahu 
a formy, o kráse účelnosti a účelnosti krásy. (I zdanlivý hendikep ľudového 
staviteľa, nedokonalosť technických prostriedkov, získava s časovým od-
stupom kladný význam.) Používa miestny materiál, ktorý korešponduje 
s okolitou prírodou. Schopnosť jeho spracovania má takpovediac genetic-
ky zakódovanú. Prispôsobuje sa dĺžke kmeňov i únosnosti hliny. Hmotná 
chudoba ho núti vynechať všetko zbytočné, niet tu miesta pre gýč.

Ukazuje sa, že človek práve vtedy, keď sa ho zmocnil pocit, že ovládol 
prírodu, prestal ju a svoje mieste v nej chápať. Nepochopil, že ovládnutie 
v koristníckom poňatí nie je cieľ ani splniteľný, ani želateľný. Nepocho-
pil, že cieľ je rovnováha, symbióza človeka a prírody. Prinútime, obrazne Ostrá skalka nad Vyšným Kubínom, 2011
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povedané, prírodu rešpektovať človeka tým, že sa ju naučíme rešpektovať 
v určitých medziach sami. Dodajme: v záujme svojom. Len takýto prís-
tup je systémový a dialektický. 

Rešpektovať prírodu znamená poznať a chápať ju. O jednom spô-
sobe poznania prírody, veľmi empirickom a málo teoretickom sme 
hovorili v súvislosti s ľudovými tvorcami. Ich myslenie sa v mnohom 
zásadnom líši od myslenia vedeckého. Skeptický intelekt vedca ale 
i  tvorivého architekta nedôveruje tradícii. Jeho kritická individualita 
prehodnocuje objektívne videnie. Realizuje sa v objavovaní nového. 
Empíriu nahrádza teoretickými konštrukciami. Verí viac publikova-
ným údajom autorít. Žiadať preto, napríklad od našich architektov, 
aby žili životom ľudových tesárov-náturistov je pochopiteľne nereálne. 
Ale žiadať od nich pri tvorbe nového dôkladne pochopiť tradíciu je 
podľa mňa potrebné a inde v Európe bežné. Nehovorím napokon nič 
nového. Z rozhovorov s našimi najlepšími umelcami viem, nakoľko 
kladný a plný obdivu je ich postoj k ľudovej kultúre a nakoľko ich 
táto oplodňuje, inšpiruje. Za príkladom zájdime do našej architektúry. 
Jedným zo styčných bodov, v ktorých sa zhodovala väčšina našich ar-
chitektov, bol záujem o ľudovú architektúru. Za všetkých spomeniem 
D. Jurkoviča, J. E. Koulu alebo J. Vydru. Pri tvorbe skutočne nového 
čerpať z tradície bolo ich krédom. 

Podobný pomer, ako medzi architektúrou a stavbou existuje med-
zi geografiou a krajinou. Tak, ako sa zmenili požiadavky na bývanie,  
takisto sa zmenili aj formy využitia zeme a požiadavky na krajinu vôbec.  
Tieto zmeny však nič nemenia na skutočnosti, že zachovaný ľudový dom 
so všetkými vzťahmi k prostrediu i tradičné vidiecke sídlo a historicko-
-kultúrna krajina, ktorej súčasť tvorí, môžu plniť pre nás viacero funkcií. 

Môžu slúžiť ako názorný príklad vyváženého prírodno-kultúrne-
ho prostredia, teda ako zdroj poučenia. Môžu sa stať živou školou pre 
štúdium vzťahov, výslednicu ktorých takáto krajina predstavuje. Navyše 
aj po strate pôvodnej obytno-hospodárskej funkcie môžu nadobudnúť 
funkciu novú, napríklad muzeálno-vzdelávaciu a či rekreačnú. Mini-
málne tieto dôvody nás nútia k tomu, aby sme štúdiu a ochrane tohto 
typu krajiny venovali rovnakú pozornosť, akú chceme venovať málo na-
rušenej prírode. 

Štúdiom interakcie medzi prírodou a ľudskou aktivitou a jej produkt-
mi je doménou modernej geografie. Preto bez výčitiek svedomia sa mô-
žeme pokúsiť načrtnúť niektoré vzťahy medzi ľudovým domov a prírodou 
aj ako príspevok do diskusie o možnostiach modernej geografie. Lebo tak, 
ako záujem o nové nemusí byť nutne znakom progresivity, tak ani záujem 
o staré nemusí byť prejavom konzervativizmu. Môže to byť napríklad uži-
točná snaha o zachovanie kontinuity. 

Vzťahy medzi prírodným komplexom, čiže fyzicko-geografickou 
krajinou a činnosťou človeka sú vzájomné a nesmierne zložité. Najmä 
na stupni rozvoja výrobných prostriedkov závidí, ktorý komponent sa 
v tomto bilaterálnom vzťahu uplatňuje intenzívnejšie. To podmieňu-
je aj náš záujem o tú-ktorú väzbu. U človeka, ktorý zápasil s prírodou 
a vymáhal si na nej svoju existenciu takpovediac holou rukou, výrazne 
vystupuje do popredia význam jednotlivých prírodných komponentov 
pre jeho činnosť. Dnes, keď sme sa stali zásluhou techniky na prírode 
relatívne menej závislí, začína nás viac zaujímať pôsobenie činnosti člo-
veka na prírodu.

Kvôli zjednodušeniu budeme sledovať pôsobenie prírody prostred-
níctvom jednotlivých jej komponentov, avšak bez snahy prísne ich od 
seba odlišovať, aby sme akceptovali jednu zo základných čŕt prírodného 
komplexu: vzájomné prenikanie sa jeho prvkov, ktoré pôsobia v súčin-
nosti. V oblasti ľudovej architektúry to pekne vyjadril arch. Vydra, keď 
napísal: „Klíma a celá príroda spolu s príslušným miestnym stavebným 
materiálom zakladajú rovnaké slohové typy stavebníctva, ktoré v zeme-
pisnom priestore tvoria súvislé pásma, čiže zóny.“

Po prvé:
Vzťah k rastlinstvu, to je v oblasti drevenej ľudovej architektúry, ale 

nielen v nej, najmä pomer k samotnému stavebnému materiálu. Od či-
ary: Nová Bošáca, Valaská Belá, Jedľové Kostoľany, Dobrá Niva, Kriváň, 
Rimavská Baňa, Dobšiná, Prešov, Nová Sedlica na sever predstavovalo 
drevo, najmä mäkké, miestami i tvrdé, najrozšírenejší stavebný materiál. 
Známy údaj J. Vydru o stave drevených domov na Slovensku v r. 1910 to 
dokazuje (Oravská župa – 85 %, Liptovská – 56 %, Trenčianska – 49 %). 
Pritom si treba uvedomiť, že v historických dobách hranica drevenej 
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architektúry siahala hodne južnejšie; ďalej, že údaje sa vzťahujú len na 
obytný ľudový dom, pričom drevené hospodárske objekty nájdeme hl-
boko v oblasti hlinenej a kamennej ľudovej architektúry a napokon, že i 
pri stavbách z iného materiálu hrá drevo dôležitú úlohu (sochové stav-
by, pletené stavby, krovy prakticky na všetkých stavbách a pod.). Popri 
šindli najrozšírenejšou krytinou bola slama a tŕstie, teda tiež materiály 
rastlinného pôvodu. 

Dĺžka kmeňa, to je ukazovateľ pôdorysu stavby, z jeho hrúbky vyplý-
va použitie pri stavbe. Či sa použije na základný veniec, na tzv. vankúše 
pod podlahu, na stropné hrady, na zárubne okolo dverí, na krokvy, ale-
bo na „šparungy“.

Vzťah dom a strom má však aj iné významy a toto spojenie je pre 
slovenský vidiek, na rozdiel napríklad od architektúry dnešného nášho 
mesta, veľmi príznačné. Známa je protipožiarna funkcia zelene, ktorá 
bráni šíreniu sa ohňa, protierózny význam zelene netreba zvlášť zdôraz-
ňovať. Niektoré stromy, napr. lipa, majú u Slovanov i kultový význam. 
Popri dome sprevádza studničky, drobné cirkevné objekty a pod. Člo-
vek vyhľadáva stromy, ktoré nepriťahujú blesky (napr. lipa, jaseň), ale 
stromy či kry s husto zapojenými korunami ho chránia i pred nápormi 
vetra a zrážok, tieň stromov chráni pred slnečnou páľavou. Vzťah dom 
a strom vytváral neoddeliteľnú jednotu. Ak parafrázujeme známy vý-
rok, môžeme povedať: Strom, najlepší priateľ človeka. Najmä na kopa-
niciach, priamo medzi stavbami a v ich najbližšom okolí nachádzame 
množstvo ovocných stromov a či plánok. Asi najbežnejšia medzi nimi 
je slivka (výroba slivovice), bežná je jabloň, hruška a čerešňa, po pavla-
čiach oravských domov sa plaziaca fazuľa, na juhu zase vinič zmierňujú 
prechod medzi prírodou a obydlím. 

Nemožno zabudnúť ani na estetický význam zelene, ktorý si prírod-
ný človek uvedomoval a cítil nepochybne lepšie, ako človek dnešný. Na-
pokon možno hovoriť aj o istom strategickom význame, veď storočné 
stromiská často tak ukrývajú medzi sebou drevené stavby, alebo tieto 
sú situované pod samým lesom tak dômyselne, že ich človek zbadá len 
v poslednej chvíli. Zadná strana bulletinu k 20. výročiu vzniku Sekcie pre ochranu ľudovej 

architektúry. Autor: Fero Guldan, 1997
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Po druhé:
Vzťah ľudový dom – živočíšstvo. Bol postihnuteľný oveľa viac pri ar-

chaických formách nediferencovaného jednopriestorového domu, kde 
človek a domáce zvieratá bývali pod jednou strechou. Mnohí starí lazní-
ci tvrdia, že malé okienka slúžili najmä ako ochrana majiteľa pred vlkmi 
a zbojníkmi. Dym voľne unikajúci do izby, neskôr na povalu, bol dobrou 
prevenciou proti drevokaznému hmyzu. Porozbíjané sklo pod podlahou 
malo odstrašiť myši a iné synantropné hlodavce.

Po tretie:
Ľudový dom a klimatické vplyvy. Najlepšou ochranou pred nepri-

aznivými poveternostnými vplyvmi je v severných oblastiach samotný 
stavebný materiál – drevo, so svojimi optimálnymi tepelno-izolačný-
mi vlastnosťami. Nerovné, sukorité, na starších domoch nekresané, na 
mladších len prikresnuté drevá však k sebe nepriliehali. Špáry medzi 
nimi bolo treba vyplniť. Bežný postup bol ten, že sa medzi brná natĺkal 
mach, ktorý sa prichytil tzv. šparungami, drevenými doštičkami, štiep-
kami alebo žŕdkami. Inde sa na upchávanie používali slamené povries-
la, na severnom Slovensku aj pletence drevených stružlín. Miestami sa 
medzery medzi brvnami, prípadne i celé stavby omietali ílovitou ma-
zľavou hlinou s prímesou vápna a pliev. Tento spôsob mal okrem tepel-
noizolačného i drevoochranný a estetický význam, lebo v prvom prípa-
de horizontálne členil monotónnu plochu steny a zvýrazňoval zrubový 
charakter domov a v prípade „stavieb v kožuchu“, ktoré sa vyskytujú 
najmä v oblasti tvrdého dreva, zarovnával veľké nerovnosti. 

Inde, napríklad vo Vlkolínci, sa zruby natierali (kalili) vápnom 
s prímesou zemitých farieb, čo chránilo drevo a zároveň dodáva-
lo stavbám mimoriadnu pôsobivosť. Ochranu pred vetrom a zráž-
kami zaručovalo situovanie domu v závetrí, na okraji hory, alebo 
pod skalnou stenou, ako je tomu i v prípade osady Podšíp alebo Bie-
la. V oblastiach s osobitne drsnou klímou sa najmä na sever oriento-
vané steny domu obíjali šindľom, prípadne doskami a to buď po celej 
výške alebo potiaľ, pokiaľ zvykol siahať sneh. Presun strechy do strán 
a vznik širších podstreší, niekedy odoštených či zasklených (parchan, 
veranda) taktiež chránili dom pred poveternostnými vplyvmi. Po-

dobnú funkciu popri skladovacej má obkladanie domu drevom, 
prípadne čečinou. Miestami sa vyskytuje i kratšia drevená ríňa, naj- 
mä nad vstupom do domu. 

Jeden z dôvodov, prečo sa dym v slovenskom ľudovom dome neod-
vádzal komínom, ale nechával sa voľne unikať z povale špárami, je funk-
cia konzervačná (ochrana strechy, štítu a trámov pred hnitím). Unikaj-
úce sadze zvyšovali životnosť šindľov až dvojnásobne. 

Obdivované ornamenty na čičmianskych domoch majú taktiež svoj 
pôvod v dezinfekčných vlastnostiach vápna. Tento zriedkavý jav v re-
dukovanej podobe vo forme bodových ornamentov okolo okien a dverí 
nachádzame aj v Javorníkoch (Papradno) a v niektorých kysuckých de-
dinách. Bežné bolo omazávanie rezných plôch v uhlových väzbách váp-
nom (napr. Ždiar). Životnosť starých stavieb zvyšovalo to, že sa stavali 
z neotesaných brvien, ktoré podstatne viac odolávajú poveternostným 

Horný mlyn na Oblazoch v Kvačianskej doline, 1994
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vplyvom ako kresané či pílené hranoly. Štítová strana sedlových striech 
bývala nachýlená dopredu, aby sa štít chránil pred bezprostredným 
vplyvom zrážok a vari i polkuželovitý bubník nad štítom mal o. i. túto 
funkciu.

Niektoré zásady pri výbere stavebného materiálu hraničia s pove-
rami, ale nechýba im racionálne jadro. Stavebné drevo sa malo brať 
z bezprostrednej blízkosti stavebného gruntu, lebo je vraj privyknu-
té na miestnu klímu; vývraty, polomy, sucháre a bleskom zasiahnuté 
stromy sa nepoužívali. Sezónne sídla – cholvarky na kysuckých Bri-
zgalkách sú zoskupené tak, že sa vzájomne schodkovito prekrývajú 
v záujme ochrany pred severozápadnými vetrami. Ždiarske uzavreté 
átriové gazdovstvo je organizované tak, aby sa čo najlepšie chránili 
obytné priestory. Ľudové domy sa zvyknú orientovať čelnou stenou 
smerom na juh a na severnej strane oblôčky spravidla chýbajú. Malým 
rozmerom okien, dverí a nízkym stropom tiež vďačí ľudový dom za 
malé straty tepla. 

Po štvrté:
Vzťah k hydrosfére. Voda, ktorá tak úzko súvisí s klímou a ostatnými 

zložkami prírodného prostredia, má taktiež dôležitý význam pri loka-
lizácii a riešení vidieckeho sídla i samotného ľudového obydlia. Jedna 
z funkcií kamenných podmuroviek bola obmedziť styk spodného venca 
s vodou. Lokálne zadnú stenu drevených domov situovaných v strmých 
svahoch, ktorá prichádzala do styku so zemnou vlhkosťou, stavali z ka-
meňa. Kamenná drť sa dávala pod podlahu, lebo nedrží vodu. Kálaný 
šindeľ s neporušenou žilnatinou saje vodu podstatne menej ako pílený. 
Strmosť striech a krytina súvisia s množstvom snehových a dažďových 
zrážok v danej oblasti. Prítomnosť pitnej i úžitkovej vody je existenčnou 
otázkou pri lokalizácii ľudového domu. Sídla sledujú potoky a potôčky 
ale i pramenné línie v kopcovitých oblastiach. Vyšné konce terchovských 
a zázrivských osád sa nachádzajú približne v rovnakej nadmorskej výš-
ke a súvisia s prameňmi na styku priepustných karbonátov bradlového 
pásma s nepriepustnými polohami flyšu. Často sa voda od stavieb od-
vádza jarkami. Odstraňovanie snehu od stien patrí k obvyklým zimným 
prácam. Výmena šindľovej krytiny na Podšípe, 2018
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Po piate:
Reliéf krajiny vplýva na charakter ľudového domu vo viacerých sme-

roch. Je samozrejmé, že rovinatý reliéf nížin južného Slovenska bude 
klásť na stavebníka iné požiadavky, ako kopcovitý terén Slovenska se-
verného. I v členitom teréne sa však ľudový staviteľ snaží vyhľadávať te-
rénne stupne s miernejším sklonom. Ak takých stupňov niet, vyrovná 
si terén sám kamennými podmurovkami, ktoré zvyknú v sebe ukrývať 
pivnice. Vyrovnávanie terénu je jednou z ciest, vedúcich ku vzniku po-
schodového domu. V Javorníkoch a Veporských vrchoch strmé svahy 
obmedzujú rozmery stavieb a ľudových staviteľov nútia okrem tesárstva 
zvládnuť i kamenárstvo. Klenbovité stropy tunajších pivníc sú toho dô-
kazom. Inde sa so sklonom terénu vysporiadali tak, že nestavali domy 
tradične užšou čelnou stranou do údolia ale pozdĺžne. Úzke horské údo-
lia nemali vplyv len na tvar sídiel, ale aj na rýchle relatívne preľudnenie 
spôsobené nedostatkom a malou prirodzenou úrodnosťou pôdy a spo-
lupôsobili pri vzniku takmer všetkých slovenských roztratených sídiel. 

Nehostinnosť úzkych, hlboko vrezaných eróznych dolín, najmä vo 
flyšových pohoriach spôsobila, že väčšina tamojšieho obyvateľstva sa po-
stupne osídlila na oslnených stráňach, ba aj na horských chrbtoch, spravi-
dla nad úrovňou častých inverzných hmiel. Terasy políčok, veľké plochy 
pasienkov a hlboké výmole poľných ciest, to sú stopy, ktoré táto kolonizá-
cia, okrem ľudových stavieb, zanechala po sebe v krajine. Veľké ohrozenie 
pre stavby, najmä na odlesnenom flyši, znamenajú zosuvy pôdy.

Vyhýbanie sa svahom, často postihovaným zosuvmi a ich spevňovanie 
druhotnou vegetáciou, tiež hralo úlohu pri lokalizácii. Podobne ľudové 
stavby nenájdeme ani v zamokrených terénnych depresiách s nepriepust-
nou ílovitou výplňou. Hmota stavby a jej kontúry, prípadne kontúry väč- 
ších urbanistických celkov často obdivuhodne korelujú s reliéfom. 

Čo sa týka expozície, južné stráne boli odjakživa príťažlivejšie ako 
severné. Extrémnu podobu dosiahol tento jav napríklad vo Veporských 
vrchoch, kde severné svahy sú porastené hustou vegetáciou, miestami 
pralesného charakteru a južné predstavujú prakticky úplné odlesnené, 
intenzívne kolonizované územia s detvianskymi, hriňovskými, kokav-
skými, utekáčskymi, klenovskými, tisoveckými, cinobanskými, dobroč-
skými a málinskými lazmi.

O vzťahu ľudového domu k substrátu a pôdam sme sa nemálo zmie-
nili už v predchádzajúcom. Hlina a v menšej miere i kameň tvoria popri 
dreve najrozšírenejší stavebný materiál ľudových domov. Kým forma 
spracovania dreva na Slovensku je v podstate totožná a rozdiely môže-
me nájsť nanajvýš v konštrukčných postupoch (zrubová a stĺpiková kon-
štrukcia), prípadne v intenzite okresania kmeňov, spôsoby spracovania 
hliny sú oveľa pestrejšie; materiálom sú nepálené tehly, váľky, samotná 
hlina pomiesená so sečkou a vodou a napokon pálená tehla. Z nich sa 
domy murovali, nabíjali do foriem, obhadzovali sa pletené konštrukcie 
alebo sa domy vykladali.

Veľmi archaickou, polojaskynnou formou hlineného obydlia done-
dávna zachované boli zemnice. Omazávanie horľavých materiálov hli-
nou z dôvodov ohňovzdornosti pozorujeme napr. pri tzv. habánskych 
strechách, kde slamenné viazaničky sa pred použitím máčajú v ílovi-
tom blate, čo chráni strechu pred ohňom, impregnuje ju a zabraňuje 

Vlkolínec počas veľkej ochranárskej brigády v lete 1988.
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unikaniu tepla z podstrešných priestorov. V starých typoch domov, bez 
ohľadu na stavebný materiál, nachádzame hlinené podlahy. Tepelnoizo-
lačné vlastnosti povál sa znásobovali vrstvou hliny. Spolu s kameňom 
hlina tvorí najdôležitejšiu súčasť pecí. O oblasti stavieb z kameňa píše 
J. Vydra: „ ... údolím kamenárov je dolný Hron v okolí Žarnovice, po-
tom okolie Levíc a Modrého Kameňa s množstvom čadičových kame-
ňov a mäkkého tufu“ a J. Mjartan (1974) dodáva, že i pod Vihorlatom. 

Nespornou raritou sú jaskynné obydlia v Brhlovciach. Hoci rýdzo 
kamenné stavby netvoria také rozsiahle a kompaktné oblasti ako stavby 
z hliny, či dreva, predsa kameň ako doplnkový stavebný materiál spre-
vádza väčšinu ľudových stavieb.

 Vyššie naznačené vzťahy medzi ľudovým domov resp. vidieckym 
sídlom a prostredím predstavujú len malý zlomok zo vzťahov existujú-
cich. Aj to však vari postačí na vytvorenie predstavy, koľko súrnej práce 
nás na tomto poli čaká. Súrnej preto, lebo posledné pamiatky, najmä 
hlinenej architektúry, nenávratne miznú. 

Čo povedať záverom?
Stojíme pred zánikom rýdzeho prejavu jednej kultúry, kultúry našich 

predkov. Je našou historickou povinnosťou uchovať a rozvinúť jej odkaz. 
Je to v záujme našej budúcnosti a spolurozhoduje to v značnej miere 
o tom, či budeme i naďalej predstavovať isté identické etnické spoločen-
stvo, alebo iba súbor jednotlivcov bez spoločného historicko-kultúrne-
ho spojiva. 

rukopis, 1975

KONCEPCIA ČINNOSTI SEKCIE  
PRE OCHRANU ĽUDOVEJ 

ARCHITEKTÚRY A JEJ ZÁZEMIA
(úryvok)

Kým pozícia ochrany prírodných komplexov je v Slovenskom zväze 
ochrancov prírody a krajiny (ďalej len zväz) pevná, čo vyplýva z tradície Muránska Zdychava-Kokávka, 1994
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zväzu a existencie komisií pre živú a neživú prírodu a komisia pre život-
né prostredie sa už tiež vytvorila, pociťujeme absenciu zložky zameranej 
na ochranu spomínaného prostredia, ktoré sa z rámca málo pozmenenej 
prírody i pretváraného životného prostredia vymyká. Patria sem u nás 
najmä oblasti postihnuté prevažne mladou, pastiersko drevorubačskou 
kolonizáciou (veľké rozlohy vo flyšových Karpatoch: Myjava, Javorní-
ky, Kysuce, Zamagurie, menej v sopečných a kryštalicko-druhohorných 
Karpatoch: okolie Detvy, Valaskej Belej a pod.), ďalej banícke, uhliarske, 
sklárske a iné osady a obce hornatého Slovenska spolu s okolitou do-
bovou krajina, na ktorú jej obyvatelia po stáročia vplývali, ale nie súc 
ozbrojení technikou, nedenaturovali prostredie. Nejde však len o oblasti 
roztrateného osídlenia, ale aj o dediny, mestečká, mestá a väčšie oblas-
ti skultúrnené najmä baníctvom. (Vyniká nimi Slovenské stredohorie, 
napr. okolie Banskej Štiavnice.) Sú to spravidla oblasti so stagnujúcou či 
upadajúcou ekonomickou aktivitou, čo možno považovať za jeden z ich 
hlavných identifikačných znakov.

Nie náhodu pokusy o ochranu vyššie uvedenej krajiny začíname 
ochranou ľudovej architektúry a jej prostredia. Dôvodom je hlavne zrej-
má viacúčelovosť a perspektívnosť takéhoto riešenia...

Pobeskydí, 1-2/1977

SPOR O KULTÚRNE DEDIČSTVO  
POKRAČUJE ...

Z ktorého konca začať odvíjať svoj vzťah k Bratislave? Od skutočnos-
ti, že som – hoci korene nášho rodu jednoznačne smerujú na slovenské 
horniaky – rodený Bratislavčan, že sa v tomto meste narodila aj moja 
matka a väčšinu životu tu prežili aj jej rodičia?

Alebo odtiaľ, že som sa narodil a vyrastal v jedinečnom priestore 
medzi Bratislavským hradom, Palisádami a Bôrikom – v prostredí sta-
rých záhrad a ešte starších vinohradov, popretkávanom sieťou tajom-
ných uličiek s výhľadmi na Dunaj, Karpaty i Alpy?

Či odtiaľ, že som štyri roky býval v naprostom strede Starého mesta, 
v jednom z najstarších bratislavských domov?

Vyrastal som v rodinnom prostredí, v ktorom sa odjakživa vášnivo 
diskutovalo o všetkom, čo súviselo s premenami Bratislavy. V širšom ro-
dinnom zázemí som bol obklopený ľuďmi, ktorí tvorili neodmysliteľnú 
súčasť kultúrneho života Bratislavy.

Konšteláciou šťastných náhod a možno aj z nedostatku bázne pred ho-
normi, diskutoval som za svojho nedlhého života o problémoch Bratisla-
vy s veľkou časťou osobností nášho kultúrneho a spoločenského života.

Desať rokov sa v rovine základného výskumu zaoberám probléma-
mi optimálneho rozvoja Bratislavy a jej zázemia a od jej založenia ko-
ordinujem činnosť neprofesionálnej komisie pre ochranu historických 
štruktúr krajiny na území slovenskej metropoly.

Považujem sa za iniciátora a spolurealizátora viacerých búrlivých obči-
anskych iniciatív na záchranu kultúrnych a prírodných hodnôt Bratislavy.

Klenovské lazy, 1997
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V týchto a ďalších skutočnostiach hľadám a nachádzam motív i mo-
rálne právo vyjadriť sa k problémom svojho rodného mesta. Podotýkam 
– v prvom rade ako občan.

Bratislava posledných desaťročí patrí medzi najrýchlejšie rastú-
ce stredoeurópske veľkomestá. Veď za posledných 30 rokov sa počet 

jej obyvateľov zdvojnásobil. A chcela by rásť ďalej (hoci nie je isté, či 
si to želajú aj jej obyvatelia). Budovateľský optimizmus tvorcov „naj-
mladšieho hlavného mesta Európy“ viedol k tomu, že územný rozvoj 
Bratislavy nadobudol mimoriadne extenzívny charakter. Pokojne sa 
stavalo za najúrodnejších pôdach, chemický priemysel sa usídlil rovno 
na veľkozdroji pitných vôd, nikoho netrápili devastované plochy, ktoré 
zostávali akoby samozrejmým sprievodným znakom akejkoľvek inves-
tičnej činnosti. Kým v určitých ľuďoch pretrvávala ilúzia o neobmed-
zených možnostiach rastu mesta, zatiaľ do popredia vystúpil celý rad 
priamych i nepriamych limitov jeho rozvoja. Až sa ukázalo, že už i sa-
motný fyzický rast mesta je mnohostranne limitovaný. Z jednej stra-
ny štátnymi hranicami, z ďalších dvoch prírodnými bariérami a z po-
slednej zákonom zaštítenou poľnohospodárskou pôdou, chránenou 
vodohospodárskou oblasťou, lesoparkom, pamiatkovou a prírodnými 
rezerváciami, chránenou krajinnom oblasťou, existujúcim bytovým 
fondom a nad tým všetkým imperatívom maximálnej úspornosti a ob-
medzovania investícií. Z takéhoto reálneho pohľadu sa vidina milió- 
novej či trištvrte miliónovej Bratislavy rozplynula v nedozierne. Je 
len otázne, či toto zistenie musí mať nevyhnutne trpkú príchuť. Či by 
nebolo celkom prirodzené, ak by po 35 (alebo 70?) rokoch, kedy sa 
dôraz kládol na rast, prišlo obdobie, kedy sa dôraz bude klásť na skva-
litňovanie, údržbu a dotváranie. Veď okrem kvantitatívnej (veľkosť ras-
tu a spotreby) nás predsa musí zaujímať aj kvalitatívna stránka života 
obyvateľov nášho mesta. A tej sme zostali obzvlášť veľa dlžní. Ale kým 
si to kompetentní uvedomia, budú sa hľadať ďalšie možnosti kvanti-
tatívneho rastu a pôjde sa cestou „ľahšieho odporu“. A tým, že je čím 
ďalej tým viac sfér, na ktoré už nie je dovolené siahnuť ani projektan-
tom ani stavbárom, vznikla situácia, že sa automaticky a nemilosrdne 
obetuje to, čo je najmenej odolné, obranyschopné, chránené, to čo má 
najmenej vplyvného obhajcu či patróna. Veľmi často sú to práve nena-
hraditeľné a zároveň krehké hodnoty prírodného a kultúrnohistorické-
ho charakteru.

Svoju pozornosť chcem upriamiť na tú časť z nich, ktorú sa snažím zhr-
núť pod hlavičku „historických štruktúr krajiny“ (okrem toho rozlišujem 
prírodné štruktúry krajiny a novovzniklé štruktúry súčasnej krajiny).Obálka časopisu Pobeskydí, v ktorom vyšla Koncepcia činnosti  

Sekcie pre ochranu ľudovej architektúry, 1977
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O historických štruktúrach krajiny hovoríme všade tam, kde prí-
roda bola v priebehu histórie markantne pretváraná zámernou aktivi-
tou človeka, pričom prejavy týchto historických transformácií nie sú 
odstránené či prekryté súčasnými spôsobmi využívania krajiny (kon-
štrukčno-deštrukčnou intervenciou technológií 2. polovice 20. storočia: 
industrializovaným poľnohospodárstvom, priemyselnou výrobou, vý-
stavbou, dopravou, ťažbou a pod.).

Geografická poloha Bratislavy v strede Európy, odjakživa na križo-
vatke ciest a hraniciach rôznych kultúr, podmienila bohatstvo, rôzno-
rodosť a hodnotu materializovaných historických prejavov. Povojnové 
obdobie intenzívnej industrializácie, urbanizácie a celkovej technizácie 
nášho života v priemete do krajiny spôsobuje extrémne rýchly zánik jej 
historických štruktúr.

Je nesporne povinnosťou práve súčasných generácií zabezpečiť ich 
záchranu pre ďalšie generácie. V tomto príspevku sa pokúsim načrtnúť 
niekoľko najakútnejších problémov.

Historické jadro mesta a jeho bezprostredné zázemie
Napriek štatútu mestskej pamiatkovej rezervácie (MPR) i napriek 

tomu, že do obnovy viacerých budov sa v minulých rokoch investovalo 
nemálo prostriedkov, väčšina objektov nám chátra priamo pred očami, 
mnohé sa už nachádzajú v havarijnom stave, niektoré z nich padajú 
a tým aj historické jadro ako celok pôsobí nepriaznivým dojmom, vy-
sídľuje sa, upadá a hrozí veľmi zlou perspektívou. Je potrebné podstat-
ne zintenzívniť a zjednotiť úsilie na jeho záchranu a popri iste zdĺhavej 
ceste jeho generálnej rekonštrukcie podstatne zefektívniť jeho záchranu 
cestou oveľa menej náročnej prevencie, podstatného zlepšenia údržby 
(striech: krytín, odkvapových rúr, krovov, ďalej základného statického 
zabezpečenia; ochrany základných nosných prvkov pred necitlivými zá-
sahmi, izolácií pivničných priestorov proti podmokaniu, medziiným aj 
operatívnejším riešením havarijných situácií pri častých poruchách vo 
vodovodnej a kanalizačnej sieti, podstatného zlepšenia hygieny dvorov, 
schodísk, vstupných priestorov a pod.). Patrí sem aj otázka premysle-
nejšieho rozdeľovania investícií a kapacít, citlivejšieho výberu lokalít 
a voľby funkčnej náplne objektov, šetrnejšej realizácie akcií. Spomedzi Príloha interných informácií MV SZOPK, 1977
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mnohých „smrteľných hriechov“, spáchaných v posledných rokoch na 
historickom jadre mesta, spomeniem aspoň niektoré:

1. Z ťažko vybojovaných prostriedkov na rekonštrukciu MPR 
v 8. päťročnici sa celá pätina má preinvestovať do úprav Hradného vr-
chu, ktoré sú všetkým iným len nie rekonštrukciou a druhá pätina bola 
vyčlenená na výstavbu mestského archívu, ktorá dosiaľ znamená fiasko 
hodné prokurátora – po trestuhodnom výrube vari najhodnotnejšieho 
stromu v celej centrálnej mestskej zóne, ktorý údajne prekážal výstavbe 
archívu, sa v rámci tzv. rekonštrukcie zrútilo celé jedno krídlo bývalého 
Eszterházyho paláca, v areáli ktorého mal byť archív vybudovaný.

2. Nezodpovednosťou „zodpovedných“ orgánov a organizácií sa 
zrútili domy na Pugačevovej ul. č. 3, na Zámočníckej ulici č. 6 a viacero 
ďalších sa priviedlo na pokraj zrútenia.

3. Bezdôvodne sa zlikvidovala najstaršia časť bývalého Kapucínskeho 
kláštora (pozri polemika Nového slova v rokoch 1983-84) a kompakt-
nosť ohraničenia historického jadra sa narušila novým podchodom po-
pod pešiu zónu.

4. Dlhodobým chátraním a neodborným zaobchádzaním postupne 
zanikajú také hodnoty, ako sú rokokové maľby v Zichyho paláci na Ji-
ráskovej 9, renesančné maľby a daľšie detaily na Wolkrovej 6, historické 
omietky a architektonické detaily domov v hornej časti Michalskej, na 
Kapitulskej, Prepoštskej a ďalších uliciach. Rozpadá sa najstaršia staveb-
ná pamiatka na území mesta – Vodná veža.

5. Počet objektov obnovených na území historického jadra v období 
7. päťočnice klesol viac ako trojnásobne v porovnaní so 6. päťročnicou.

6. Počet trvalých obyvateľov klesol oproti roku 1970 na polovicu a ak 
tento trend bude pokračovať, historické jadro stratí funkciu bývania ešte 
pred rokom 2000, čo by sa prakticky rovnalo jeho zániku. Okrem pri-
rodzených depopulačných trendov tu pôsobí aj tlak investorov silnejších 
v porovnaní s Bytovým podnikom, čo má za následok napr. „umŕtvenie“ 
jedinečného secesného domu na Nám. 4. apríla jeho zmenou z obytnej 
na administratívnu budovu KOOSPOL-u.

7. Podľa výskumov Stavoprojektu sa z hľadiska stavebno-technického 
stavu celé dve pätiny objektov v historickom jadre nachádzajú v štádiu, 
kedy začína byť nevyhnutná generálna rekonštrukcia.

8. Časovo ani územne nie je skoordinovaná rekonštrukcia domového 
fondu a inžinierskych sietí, čo má za následok permanentné a neustále 
obnovované rozkopávky.

9. Nekoordinovanosť obnovy spôsobuje jej vleklosť, čo má za násle-
dok, že najmä počiatočné štádiá obnovy prispievajú viac k skaze než 
k obnove pamiatok.

10. Elektrické domové skrine a regulátory plynu sú neraz inštalované 
priamo do portálov alebo iných staticky i vizuálne exponovaných častí 
historických objektov.

Nechcem podávať laické návody na riešenie vyššie uvedených problé-
mov, ktoré sú v prevažnej miere vecou odborníkov a zatiaľ neposkytujú 
dostatok priestoru pre občiansku iniciatívu. Prihováram sa však za uspo-

Opustená osada Podšíp, 1969
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riadanie pracovnej konferencie o riešení problémov obnovy MPR. V rovi-
ne tvorby príležitostí pre občiansku angažovanosť vyzývam k oveľa väčšej 
iniciatívnosti Bytový podnik a príslušné domové správy, ako aj ďalšie or-
ganizácie a občanov – obyvateľov a užívateľov historického jadra.

Záchrana malého historického jadra Bratislavy by nemala byť nerie-
šiteľným problémov, najmä ak si vezmeme príklad zo sesterskej Prahy, 
ktorá úspešne bojuje za záchranu jedného z najväčších a najzložitejších 
historických jadier sveta, alebo z Poľska, štátu ekonomicky menej roz-
vinutého ako je náš, kde dokázali znova vystavať celé vojnou zničené 
historické mestá a navrátiť im vernú historickú podobu (napríklad Var-
šava, Gdansk a iné)… 

(úrovok z 35 stranovej štúdie, rukopis, 1987)

NÁVRH NA KRÁTKY  
POPULÁRNO-VEDECKÝ FILM

HISTORICKÉ ŠTRUKTÚRY KRAJINY
Odborný poradca, autor námetu a scenára:  
RNDr. Mikuláš Huba, Geografický ústav SAV    

    
Anotácia:
Výskum historických štruktúr krajiny predstavuje atraktívnu tému 

krajinovedného výskumu. O historických štruktúrach hovoríme vša-
de tam, kde krajina bola v minulosti pretváraná ľudskou činnosťou, 
pričom markantné prejavy historických premien krajiny nie sú od-
stránené či prekryté súčasnými spôsobmi jej využívania (modernými 
technologickými postupmi, štruktúrami priemyslu a industrializova-
ného poľnohospodárstva, súčasnou bytovou výstavbou, priemyselnou 
ťažbou a pod.).

Geografická poloha Slovenska v centre Európy podmienila bohat-
stvo, pestrosť a hodnotu historických prejavov. Povojnové obdobie in-
tenzívnej industrializácie, urbanizácie a celkovej technizácie v prieme-

te do krajiny znamená extrémne rýchly zánik jej historických štruktúr 
(historických sídelných jadier, súborov ľudovej architektúry, mozaiky 
historických vinohradov, sadov a políčok, historických parkov, záhrad 
a cintorínov, štruktúr historických technických diel, historických komu-
nikácií, fortifikačných systémov a mnohých ďalších významných i drob-
ných pamiatkovo hodnotných historických objektov, súborov a štrukt-
úr, ktoré tvoria neodmysliteľnú súčasť slovenskej krajiny. (Samostatnú, 
avšak príbuznú a tiež veľmi hodnotnú kategóriu tvoria prehistorické 
štruktúry krajiny.)

Historické a prehistorické štruktúry krajiny predstavujú materia-
lizovaný, do krajiny premietnutý doklad tradičných, zanikajúcich, ale 
častejšie už zaniknutých spôsobov hospodárenia, tvorby, myslenia a es-
tetického cítenie predchádzajúcich generácií. Z toho vyplýva ich kultúr-
no-historická, osvetovo-výchovná i vedecká hodnota.

Osada Podšíp, 2018
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Záchrana a adekvátne využitie historických štruktúr krajiny predsta-
vuje veľmi aktuálny celospoločenský problém, vyžadujúci koordinova-
ný nadrezortný prístup.

Určenie filmu:
Navrhovaný film si kladie za cieľ prispieť k vytipovaniu a propagácii 

najcharakteristickejších a najcennejších typov krajiny s dominantným 
zastúpením historických štruktúr a naznačiť možné formy ich ochrany 
s perspektívneho využitia. Film je určený pre odbornú verejnosť, orga-
nizácie štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, národné vý-
bory, stredné a vysoké školy, osvetové zariadenia a pod.

Vhodnosť použitia: 
Ekofilm, premietanie vo verejnej distribučnej sieti.

Bratislava, 1987

SLOVO NA ZÁVER PUBLIKÁCIE 
HISTORICKÉ ŠTRUKTÚRY KRAJINY
Koleso „technologickej civilizácie“ industriálnej éry sa otočilo tak 

prudko, že pod sebou zadlávilo všetko, čo mu stálo v ceste. A v ceste mu 
stálo všetko, čo priamo a bezprostredne neslúžil tejto dobe, jej expanzív-
nym, exploatačným, megalomanským, vše-koncentrujúcim a vše-uni-
fikujúcim prístupom a cieľom. Máločo z produktov iných dôb sa ubrá-
nilo, a ak, tak skôr prispôsobením sa, než v pôvodnej podobe a funkcii. 
Platí to o prírode, ako aj o kultúrnom dedičstve, teda o základných hod-
notách, ktoré sú predmetom ochranárskeho záujmu našej organizácie.

Priamo úmerne s rýchlosťou zániku všetkého „nesúčasného“ rastie 
jeho kultúrna hodnota a zároveň v človeku samom narastá priam by-
tostná potreba bezprostredného kontaktu s prírodou a historickým pro-
stredím ako zdrojmi fyzického i psychického zdravia.

„Prírodné“ a „kultúrne“ predstavujú dve dialekticky späté stavebné 
i  výrazové zložky našej krajiny, nachádzajúcej sa v stredoeurópskom, 
na historické kultúrne premeny prírodnej krajiny prebohatom kontex-
te. Z takéhoto pohľadu je ochrana prírodných štruktúr relatívne málo 
pozmenených človekom len jedným z mimoriadne dôležitých aspektov 
ochrany krajiny.

O tom, že do náplne nášho zväzu patrí ochrana prírodných prvkov 
súčasnej urbanizovanej krajiny, úsilie o vyššiu kvalitu urbanizovaného 
prostredia či zápas o bezkonfliktné fungovanie krajiny ako celku, vráta-
ne uchovania jej regeneračno-reprodukčných schopností a estetických 
kvalít, nepochybuje vari nik.

Ochranu si však vyžaduje a zasluhuje (a to hneď z viacerých dôvo-
dov) aj krajina, ktorá sa vymyká z rámca málo poľudštenej prírody 
i  z  rámca modernými technológiami odprírodnenej súčasnej krajiny. 
Potrebujeme chrániť i  krajinu modifikovanú v priebehu stáročí ba ti-
sícročí predchodcami dnešných obyvateľov Slovenska, krajinu, či jej 
fragmenty, ktorej ráz ešte nevygumovala „všemocná“, „moderná“ doba 
strojov, chemikálií, umelých hmôt a betónu. Ide nám o krajinu výsostne 
našu – karpatskú a podkarpatskú – tradičné prostredie slovenského vi-

Pozvánka na spomienkové podujatie k 30. výročiu vzniku Sekcie pre 
ochranu ľudovej architektúry, 2007
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dieka, starobylých miest, historických ťažobných a rano-priemyselných 
oblastí, historických parkov, sadov, záhrad, cintorínov...

Oblasť historických štruktúr krajiny predstavuje vari najohrozenejšiu 
spomedzi všetkých, ktoré tvoria súčasť krajiny, či prostredia. Ide pri-
tom o dedičstvo zhmotnenej ľudskej práce minulosti, ktorého materi-
álne prejavy sa dodnes zachovali v organizme slovenskej krajiny i v jej 
výraze. Tieto nenahraditeľné historické determinanty slovenského ľudu 
sa vo väčšine prípadov ocitli na periférii oficiálneho spoločenského zá-
ujmu, vari aj ako symboly - z jednostranného dnešného pohľadu - pre-
konaného sveta.

Záchrana kultúrneho dedičstva, zhmotneného v podobe historických 
štruktúr krajiny, je z viacerých príčin, o ktorých podrobnejšie hovoríme 
v tejto publikácii, úloha neľahká. To však nijako neznižuje jej význam, 
ktorý uznáva, propaguje a konkrétnymi ochranársko-pamiatkarskymi 
počinmi aj dokazuje celý kultúrny svet.

Nevyhnutnosť mobilizácie síl v tomto smere uznávajú nielen profesi-
onálni pracovníci, ale aj angažovaní občania so silným kultúrnym pove-
domím a pocitom spoluzodpovednosti za veci nadosobné.

Strata pôvodných funkcií – obytných, hospodárskych, dopravných 
a iných, spojená s priamou likvidáciou „nepotrebnej a zavadzajúcej sta-
riny“ na jednej strane a nedostatočná údržba i nedostatky v obnove na 
strane druhej, nakopili v tejto oblasti také množstvo problémov, že sa-
motné profesionálne organizácie by ich neboli schopné zvládnuť ani za 
optimálnych podmienok.

V snahe kompenzovať deficit síl profesionálnej ochranársko-pami-
atkarskej sféry, ale aj v snahe predísť niektorým jej vžitým obmedze-
niam, mobilizuje sa, sčasti organizovane, sčasti živelne, doposiaľ viac-
-menej latentný potenciál účinnej pomoci zo strany neprofesionálnej 
kultúrnej verejnosti. Čo ponúknuť a čo žiadať od ľudí či skupín, ktorí 
(ktoré) chcú pomôcť pri záchrane kultúrneho dedičstva? Kam ich na-
smerovať, ako optimálne zužitkovať ich zápal, vôľu, vedomosti i zruč-
nosti, ako ich neznechutiť formalizmom, byrokraciou, nedôverou či zá-
sadnými nedostatkami v organizácii práce?

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) patrí k nemno-
hým organizáciám, ktoré si o.i. kladú za cieľ vytvárať realizačné mož-Hitorické štruktúry krajiny, Ochranca prírody, 1988
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nosti pre ochranársku činnosť na báze svojej členskej základne. Medzi 
kľúčové patrí v tejto oblasti otázka odborno-metodického usmernenia. 
Ak toto tvrdenie platí pre oblasti s dlhou tradíciou neprofesionálnej 
ochrany (napr. ochrana rastlinstva a živočíšstva), potom v dvojnásobnej 
miere bude platiť v netradičnej ochranárskej sfére, ako je napr. ochrana 
historických štruktúr krajiny. Vákuum, spôsobené absenciou vhodnej 
literatúry, chce aspoň čiastočne zaplniť táto publikácia autorského ko-
lektívu, tvoreného členmi a spolupracovníkmi odbornej komisie pre 
ochranu historických štruktúr krajiny pri Mestskom výbore SZOPK 
v Bratislave (vedeckými pracovníkmi, pracovníkmi štátnej pamiatkovej 
starostlivosti a ochrany prírody, projektantmi a územnými plánovačmi, 
pedagógmi, ale i organizátormi ochranárskych týždňov a rekonštrukč-
ných brigádnických akcií v rámci SZOPK, Stromu života, Brontosaura 
a iných).

Autori a autorky sa snažili text spestriť čo najväčším množstvom 
konkrétnych príkladov, ako aj grafickými prílohami.

Táto publikácia je určená predovšetkým členom a členkám SZOPK, 
ktorí/é majú záujem získať základné penzum poznatkov z oblasti histo-
rických štruktúr krajiny, a najmä pomôcť pri ich ochrane. Poslúžiť môže 
aj rozvoju a odborno-metodickému usmerneniu neprofesionálnych 
pamiatkarsko-ochranárskych iniciatív, nech už vznikajú v lone Stromu 
života, Hnutia Brontosaurus, alebo kdekoľvek inde. A napokon, snáď 
nebudeme príliš neskromní, keď vyslovíme želanie, aby predložená prá-
ca inšpirovala k väčšej aktivite i väčšej dôvere k neprofesionálom i pro-
fesionálne inštitúcie.

Bratislava, jún 1988 
 za autorský kolektív Mikuláš Huba 

KULTÚRNA KRAJINA, KULTÚRNE  
DEDIČSTVO, ZODPOVEDNOSŤ A MY 

(venované pamiatke Ing. Ivana Dejmala, veľkého bojovníka  
za zachovanie tradičného rázu kultúrnej krajiny)

Vari každý obyvateľ Slovenska mi dá za pravdu, že sú miesta, ktoré 
sa mu vybavia ako prvé pri otázke, čo je to slovenská krajina. Nebude 
tam takmer určite chýbať senníková lúka pod Kriváňom, Detva s maľo-
vanými krížmi a typickou zvlnenou lazníckou krajinkou, terchovsko-
-zázrivská kopaničiarska krajina pod Rozsutcom, mäkko modelovaná 
spišská krajinka s alejami líp a jarabín spod Tatier a Pienin až po do-
minantu Spišského hradu s náhrdelníkom ďalších pamiatok, Štiavnica 
s kalváriou, tajchami a neopakovateľnou zástavbou v strmých svahoch, 
kraj myjavských či bošáckych kopaníc s povestnými slivkovými sadmi, 
tiché dediny obklopené záhorským pieskom a borom, enklávy horských 
lúk a pasienkov s rozptýlenými sídlami v lesoch Javorníkov a Beskýd, 
kysucké cholvarky s úchvatnými výhľadmi, neopakovateľné prostredie 
novobanských štálov pod Vtáčnikom, či kokavských a klenovských la-
zov pod Veprom, východoslovenské drevené kostolíky medzi Polonina-Nádvorie hradu Červený Kameň, 2010
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mi a Vihorlatom, Krásna Hôrka na pozadí planín Slovenského krasu, 
či vinohradnícka krajina pod Malými Karpatami. Sú to miesta, ktoré 
sú svedectvom našej histórie, súčasťou nášho povedomia, našej identity, 
našej duše. Navyše ich našim zmyslom a srdcu majstrovsky pretlmočili 
aj mnohí skvelí umelci (za všetky spomeňme aspoň mená ako Benka, 
Alexy, Bazovský, Plicka, Martinček, Kompánek, Laluha, Suchoň, Rú-
fus...). Zároveň je to však aj hodnota, ktorá prevyšuje len rýdzo národné 
hranice. Má význam aj nadnárodný, ako súčasť svetového kultúrneho 
dedičstva, či už zapísaného, alebo nezapísaného v zozname UNESCO. 

Prečo si niektoré národy dokážu hodnoty svojej krajiny vážiť a niek-
toré nie?

Keď použijem, podľa mňa skvelý príklad Toskánska, kde sa v krajine 
patriacej medzi priemyselne najvyspelejšie na svete, darí už dobrých päť 
storočí uchovať tradičný ráz kultúrnej krajiny, môžem byť zahriaknutý, 
že to je špeciálny prípad, výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo Podob-
ne môžem pochodiť, keď budem argumentovať alpskými či škandináv-
skymi krajinami. Navyše, môže mi byť pripomenuté, že ani tam nie 
je všetko ideálne, alebo naopak, že sa to tam miestami s tou štylizáci-
ou preháňa až tak, že to hraničí s gýčom. Podobne môžem pochodiť 
s mojím obľúbeným Holandskom, Provensálskom či s anglickým, wa-
leským a škótskym vidiekom, kde krajina je dodnes priam hmatateľne 
presiaknutá históriou a tradíciami. Keď sa odvolám na archaický vidiek 
v ukrajinských Karpatoch, môže mi byť zasa povedané, že ich to ešte 
len čaká. Tak radšej zostanem doma – v strednej Európe a v regióne V4: 
Čechy, Morava, alebo hoci západné Maďarsko, či južné Poľsko, všade 
sa dá nájsť kvantum pozitívnych príkladov. Dôležité je, že sú to nielen 
jednotlivosti, ale že je za tým cítiť systémový prístup: od legislatívy, cez 
dotačnú politiku, informačný systém až po výchovu a vzdelávanie.

Rozdielny prístup ku krajine sa začína v hlavách i v srdci.
V Českej republike sa už po mnoho rokov koná viacdenné sympó-

zium s názvom Tvář naší země. Fantastické je, že jeho skutočnými ga-
rantmi sú také kultúrne a mienkotvorné osobnosti z radov súčasných či 
bývalých vrcholných politikov, ako sú (boli) Václav Havel, Ivan Dejmal 
a Petr Pithart. A ešte fantastickejšie je to, čo tieto osobnosti vo svojich 
vystúpeniach hovoria, napríklad o tom, že zachovanie tváre českej kra-

jiny by malo byť prvoradým strategickým cieľom Českej republiky, ešte 
dôležitejším, ako napr. členstvo v NATO.

Kedy sa v podobnej vrcholovej pozícii objaví niekto s podobnými 
názormi a podobnými hodnotovými preferenciami u nás?

U nás sme totiž zatiaľ svedkami niečoho úplne iného. U nás sme 
svedkami skôr programovej demontáže starostlivosti o krajinu. Prísluš-
né zákony postupne zmäkčujeme, namiesto toho, aby sme ich sprísňo-
vali. Asi preto, aby sme vzápätí mohli argumentovať (rozumej vyhovárať 
sa) na slabiny v legislatíve. Vymáhateľnosť práva je bezzubá a sankcie, 
pokiaľ sa ich aj výnimočne podarí uplatniť, symbolické. Kompetentných 
a čestných ľudí z riadiacich postov odvolávame a nahrádzame ich po-
slušnými vykonávateľmi vôle straníckych bossov a solventných, zdanli-
vo všemocných, investorov. Len čo sa objaví otázka zodpovednosti, na 
vine je okamžite niekto iný: horúci zemiak si medzi sebou prehadzuje 
parlament – vláda – mesto/obec – súdy – prokuratúra – investor. Pritom 
tých, ktorí to majú celé na svedomí, stále lepšie a lepšie platíme z našich 
daní. Výsledok je taký, že ich platíme za to, čo nerobia, ba neraz i za to, 

Kríž nad sedlom Besník, 2009
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čo robia proti nám a proti krajine. A tak sa obdivuhodná slovenská kul-
túrna krajina vďaka nekultúrnosti mnohých našich predstaviteľov mení 
na krajinu nekultúrnu a krajinu nekultúrnosti.

Výsledok je ten, že prírodné a kultúrne hodnoty sú u nás ohrozené 
viac ako v časoch oboch svetových vojen a najviac od čias industrializá-
cie a kolektivizácie poľnohospodárstva v 50. rokoch minulého storočia. 
Kultúrna krajina sa mení na stavenisko, zjazdovku, reklamnú plochu, 
kameňolom, skládku odpadu a podobne (v lepšom prípade na golfové 
ihrisko – oplotené a udržiavané pri živote chémiou).

Symbolmi doby, ktorými boli pred niekoľkými desaťročiami fabriky 
a kravíny, neskôr panelové sídliská, sa dnes stávajú mrakodrapy, Beverly 
hills na slovenský spôsob a viladomy v najcennejších lokalitách (lepšie 
povedané na úkor najcennejších lokalít), nákupné strediská a logistické 
centrá, aquaparky, lyžiarske strediská často pochybnej úrovne, bilbordy, 
bigbordy a megabordy, predražené, betónom plytvajúce diaľnice, osten-
tatívne čerpadlá pohonných hmôt, parazitujúce na tých najkrajších lo-
kalitách a tak ďalej a tak podobne...

Na vine je aj verejnosť, občan, volič. Kým volí tak, ako volí, kým sa 
nepýta, čo sa to deje s jeho daňami, kým toleruje výhovorky a lži kom-
petentných, kým sa infantilne podieľa na orgiách konzumu, kým mu 
nevadí špina všade okolo nás, kým sa mlčky prizerá, ako mu jednotlivci 
kradnú spred nosa spoločný majetok nás a našich detí, kým nechráni 
hoci vlastným telom ohrozené hodnoty, dovtedy nemá právo na lepší 
osud, na kvalitnejší život, udržateľnejšie a harmonickejšie prostredie, 
ktorého súčasťou je aj zachovaná a udržiavaná kultúrna krajina. Či 
chceme, alebo nie, za hodnoty kultúrnej krajiny sa musíme zasadzovať 
dennodenne. Lebo sú ohrozené a ohrozované permanentne. A ešte nie-
čo. Kým sa nenaučíme, že zmyslom života je aspoň toľko dávať, ako 
brať, ale aj to, že realizovať sa dá nielen tvorbou nového, ale aj záchra-
nou toho, čo tu bolo pred nami, dovtedy nám žiadne zákony nepomôžu.

Pred viac ako 20 rokmi napísal Vladimír Mináč v úvode k priekop-
níckej publikácii Historické štruktúry krajiny: „Sme chorý národ v cho-
rej krajine“. Ubehli dve desaťročia, pribudla celá jedena generácia a di-
agnóza je rovnaká.XI. diel Kapitol z environmentálnej politiky, venovaný krajine, 2010
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Výsledok?
Podtatranská krajina zadrôtovaná bezpočtom elektrických vedení, 

neraz nezmyselne a bezcitne preťatá diaľnicou a posiata stále väčšími, 
nevkusnejšími a arogantnejší bilbordami. Donedávna oázy kultúrnej 
krajiny v strede prírody, ako napríklad Donovaly, premenené na ne-
vkusné sídlisko desaťpodlažných hotelov, okolie, ale neraz i centrá his-
torických miest obetované bezduchým super a hypermarketom, pod-
malokarpatská krajina, meniaca sa na pribratislavskú, snobskú obytnú 
zónu a na sieť logistických centier, zatieňujúcich historické vinohrad-
nícke mestá a dediny, obchodné, administratívne a iné budovy s často 
pochybným účelom a z polovice nevyužívané, na úkor parkov, historic-
kých prostredí, verejných priestorov, výhľadov a siluet. 

V Bratislave i iných mestách sa navyše stalo módou likvidovať nena-
hraditeľné objekty či komplexy industriálneho dedičstva ako na bežia-
com páse. Nezdôvodnené manipulovanie s výmerou pamiatkových zón 
umožňuje investorom získavať vo vhodnom okamihu územné rozhod-
nutia či stavebné povolenia na stavby, ktoré by v pamiatkovej zóne stáť 
nemohli. Na tom všetkom sa priživuje armáda projektantov, posudzo-
vateľov, úradníkov a iných “expertov“ bez svedomia a stavovskej cti.

Celá tá hrôza vo vzdialenosti 100 metrov od hlavných ciest vynikne, 
keď cestujete inak stále ešte zaujímavou slovenskou krajinou za hmlis-
tého dňa s viditeľnosťou tak práve do tých spomínaných sto metrov. 
Vtedy si uvedomíte, že krásne Slovensko je do značnej miery už len mý-
tus a fikcia vzdialená od ciest i od reality, pretože Vás bude sprevádzať 
nesúlad a neporiadok. O tom, že to nie je európsky štandard, sa ľahko 
presvedčíte, keď vykročíte zo Slovensko v smere na západ.

Za všetky aktuálne modelové príklady spomeniem aspoň Devín...
Nedávno vyslovil pár zaujímavých myšlienok na devínsku tému náš 

popredný architekt, urbanista a pamiatkar Igor Thurzo:
„Slová a pojmy „obec“, „občan“ a „demokracia“ navzájom úzko súvi-

sia. Preto vo svete obdivujeme doklady starého osídlenia – obce a mes-
tá, vybudované ako diela „obecného urbanizmu“, spoločnej vôle generá-
cií ich obyvateľov, občanov. Zároveň obranu takto spoločne vytvorených 
hodnôt považujeme za jedno zo základných demokratických občianskych 
práv. Ako je to dnes u nás? Príklad: tlak na nezmyselnú výstavbu sídliska 

niekoľkopodlažných bytových domov v susedstve staroslávneho Devína. 
Občianske iniciatívy, občania, miestni poslanci i starostka mestskej časti 
Devín sú proti. Výstavba je v rozpore s požiadavkami ochrany prírody aj 
kultúrneho dedičstva. Navyše, neúmerne zvyšuje tlak na limitovanú in-
fraštruktúru obce. V  publikácii „Kajinnoekologické podmienky rozvoja 
Bratislavy“, ktorú vypracovali vedci zo SAV, je dotknuté územie označe-
né za nevhodné pre bytovú výstavbu. Navyše sa nachádza v ochrannom 
pásme Národnej kultúrnej pamiatky Devínsky hrad i v tesnom susedstve 
Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. Občianska i komunálna 
iniciatíva sú v  úplnom súlade s duchom Ústavy, znením zákonov i ná-
zormi odborníkov. Devín pritom reprezentuje vývoj minimálne 10 storočí 
európskej histórie a predstavuje národný symbol kľúčového významu“.

Plánovaná výstavba na Devíne je zlo, ktoré však nepadlo z neba, ale 
stoja za ním konkrétni ľudia zoskupení v konkrétnych štruktúrach. Jed-
ni z nich spôsobujú zlo svojou činnosťou, iní svojou nečinnosťou. Je to 
rukavica hodená štátu, prezidentovi, mestu i investorom. Žiada sa v tej-
to súvislosti niekoľko otázok, napríklad:

Jarmok na námestí v Banskej Štiavnici, 2018
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Akýže sú to podnikatelia, ktorí vodu (napríklad environmentálnu 
a sociálnu zodpovednosť) kážu a víno (parazitovanie na krajine a oby-
vateľoch) pijú?

Prečo si vo vzťahu k Devínu neplnia svoje povinnosti všetci tí, na 
činnosť ktorých sa skladáme my, občania a daňoví poplatníci?

Ale sú tu aj zásadnejšie otázky:
Aké je to demokracia, vláda občana a väčšiny, keď zištné záujmy jed-

notlivcov vládnu nad záujmami spoločnosti?
Aké hodnoty a akú víziu budúcnosti vyznáva štát a mesto, ktorí také-

to správanie tolerujú, ba skryto i podporujú?
Čo treba na to, aby to bolo inak?
Zmeniť sa musí prakticky všetko a každý. A začať by mal každý od 

seba. Ale zodpovednosť je diferencovaná a rastie priamo úmerne s výš-
kou postu, ktorý zastávame a významom funkcie, ktorú v tejto hre o prí-
rodu, pamiatky, kultúrnu krajinu, ale aj o spravodlivosť, ľudské práva, 
kvalitu života, demokraciu a budúcnosť plníme.

Čo sa týka nás, vedeckých a odborných pracovníkov, nemali by sme 
zabúdať, že sme zároveň občanmi. Občanmi, zodpovednosť ktorých je 
priamo úmerná našej informovanosti, nášmu vzdelaniu, nášmu posla-
niu. To je, podľa mňa kategorický imperatív, s ktorým sme konfrontova-
ní. Jeho ignorovaním stráca veda i akákoľvek spoločenská činnosť pod-
statnú časť svojho zmyslu. 

Čo to znamená konkrétne?
V prvom rade: nedať sa skorumpovať a nepodporovať zlo.
Nerezignovať v mene (len) kvázi-objektívneho bádania na hodnoto-

vo orientovaný prístup a pro-spoločenské pôsobenie.
Nemlčať a netváriť sa, že sa nás veci verejné netýkajú.
Skrátka, nielen počtom vedeckých projektov, CC publikácií a SCI ci-

tácií je vedec živý.
november 2008

MOŽNÝ PRÍSPEVOK GEOGRAFIE 
K VYUŽITIU KRAJINNÉHO 

POTENCIÁLU, ZACHOVANIU 
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA  

A UDRŽATEĽNÉMU  
REGIONÁLNEMU ROZVOJU

Mikuláš Huba

Potential contribution of geography to the landscape potential utili-
sation, salvation the cultural heritage and sustainable regional deve-
lopment.
Slovakia faces several problems that cannot be satisfactorily solved in an 
isolated way. Our countryside has a considerable potential of cultural/his-
toric structures. The major part of these structures is not adequately used 
and some of them fell in decay and dilapidate. Their preservation in the Cementáreň Rohožník, 2018
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purely museum form is not possible for lack of means, so it is necessary to 
seek also other ways of their salvation. Settlements where such structures 
exist often suffer from high unemployment due to their marginal positi-
on and long-term underfinancing and the quality of life of local popu-
lation descends. Meanwhile, the pressure on construction of new tourist 
accommodation and sport facilities increases and this pressure gradually 
acquires a devastating character in relationship to nature and landscape. 
Mentioned and other problems form a conglomerate of causes and con-
sequences, which in case of long-term negligence may result in great risk 
and/or damage. It is desirable to deal with them in an integrated way what 
may mean the salvation of values, saving of financial means, creation of 
jobs, increased prosperity, prevention of exploitation, etc. The result will be 
a multiplied positive effect under the concept of sustainable development.

Key words: geography, research, cultural heritage, sustainable regional 
development, integrative approach.

ÚVOD

Slovensko čelí viacerým problémom rozvoja spoločnosti a udržateľ-
ného manažmentu krajiny, ktoré sa nedajú účinne riešiť izolovane. 

1. Máme značný potenciál kultúrno-historických objektov i celých 
súborov, ktoré spoluvytvárajú celoeurópske kultúrne dedičstvo. Veľká 
časť týchto objektov/súborov nie je využívaná adekvátne a časť z nich 
dokonca chátra a zaniká. 

2. Sídla, v ktorých sa takéto objekty/súbory nachádzajú, vzhľadom na 
svoju často marginálnu polohu a dlhodobú podfinancovanosť nezried-
ka trpia vysokou mierou nezamestnanosti, ekonomicky neprosperujú 
a klesá v nich kvalita života. 

3. Popritom rastie tlak na výstavbu nových objektov. Najmä v prípa-
de cestovného ruchu (ubytovacie kapacity, športové zariadenia a pod.) 
má neraz tento tlak devastačný charakter vo vzťahu k prírode i ku kul-
túrnemu dedičstvu. Spomenuté a ďalšie s nimi súvisiace problémy tvo-
ria zložitý konglomerát príčin a následkov, ktorý, v prípade dlhodobého 
zanedbania, predstavuje veľké celospoločenské škody a riziká. Je preto 
žiaduce zaoberať sa nimi integrovane a riešiť ich súbežne, čo znamená 
záchranu hodnôt, úsporu prostriedkov, vytvorenie pracovných príleži-
tostí, zvýšenie prosperity, prevenciu exploatácie a pod., a teda multipli-
kačný pozitívny efekt v intenciách koncepcie trvalo udržateľného rozvo-
ja. Integrovaný prístup, ktorý predpokladá výskum v tejto oblasti, robí 
z vyššie uvedených problémov príležitosti – v tomto prípade zároveň 
príležitosť pre uplatnenie geografických prístupov. Výskum, ktorého zá-
klady vznikli s pomocou GA VEGA (GP 0191), by sa mal v budúcnosti 
realizovať v rámci nového grantového projektu VEGA ako aj z ďalších 
zdrojov. Okrem celoslovenskej úrovne sa plánuje uskutočniť aj na men-
ších vybraných modelových územiach a lokalitách. 

 ZAMERANIE VÝSKUMU

Kultúrne dedičstvo (KD) je mnohovýznamový fenomén, ktorý v sebe 
zahŕňa súbor hnuteľných a nehnuteľných pamiatkových hodnôt (PH), 
ktoré Zákon č. 49/2002 Z.z. definuje takto: „Pamiatková hodnota je sú-

Zadrôtovaná krajina pri Liptovskom Jáne, 2017
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hrn významných historických, spoločenských, krajinných, urbanistických, 
architektonických, vedeckých, technických, výtvarných alebo umelecko-
remeselných hodnôt, pre ktoré môžu byť veci predmetom individuálnej 
alebo územnej ochrany.“ Pre geografiu je pochopiteľne relevantná najmä 
územná ochrana PH. Ďalší relevantný fenomén súvisiaci so sledovanou 
problematikou a explicitne viazaný na krajinu, ktorá je predmetom geo-
grafického výskumu, predstavujú historické štruktúry krajiny (HŠK). 
Hovoríme o nich tam, kde zámerná aktivita človeka v minulosti pre-
tvorila prírodu, pričom prejavy týchto minulých transformácií nie sú 
dosiaľ odstránené či prekryté novodobými, v súčasnosti prevládajúcimi 
spôsobmi využívania krajiny (teda industrializovanou poľnohospodár-
skou veľkovýrobou, priemyslom a energetikou, bytovou ai. výstavbou, 
dopravou, ťažbou surovín a pod.). HŠK v takomto chápaní predstavu-
jú špecifický, dobovo ohraničený a priestorovo neustále sa zmenšujúci 
subtyp krajinných štruktúr. Možno ich tiež charakterizovať ako hmot-
nú nehnuteľnú časť kultúrneho dedičstva so zreteľným uplatnením sa 
v priestore (bližšie pozri napr. Huba et al 1988).

Špecifikom ochrany a regenerácie KD a HŠK v porovnaní s tvorbou 
súčasnej krajiny by mala byť priorita aktívnej ochrany a citlivého využí-
vania pred zásadným pretváraním. Vývoj po r. 1989 - a najmä vstup SR 
do EÚ - prinášajú v tomto smere celý rad nových výziev a príležitostí, a to 
aj v kontexte s novým chápaním ochrany krajiny v rámci EÚ (pozri napr. 
Európsky dohovor o krajine), ale aj rizík, najmä v súvislosti s nekoncepč-
ným a nekoordinovaným prístupom, ako aj s nedostatkom kultúrneho 
povedomia vlastníkov/užívateľov dotknutých objektov a deficitom kapa-
cít na strane príslušných orgánov verejnej správy resp. nimi riadených 
organizácií a napokon aj s nedostatočne definovanými a uplatňovanými 
regulatívmi, ktoré by eliminovali negatívne zásahy do kultúrnej podstaty 
spomínaných objektov, súborov a krajinných štruktúr.

Po r. 1989 sa významným, ak nie kľúčovým subjektom v starostlivosti 
o sídla a okolitú krajinu stáva miestna a regionálna samospráva. Otáz-
kou je, nakoľko je na túto úlohu pripravená. Podobne je možné hodnotiť 
aj (staro)nových vlastníkov historických objektov a štruktúr, ktorí čas-
to nechápu, že s vlastníctvom sa spájajú nielen práva, ale aj povinnosti 
a zodpovednosť. Toto konštatovanie sa týka nielen jednotlivcov, ale aj 

združení vlastníkov typu pozemkových a i. spoločenstiev a relevantných 
segmentov podnikateľskej sféry. 

Stále významnejšiu úlohu aj vo sfére ochrany a rozumnej regenerácie 
KD a HŠK zohrávajú mimovládne organizácie (MVO). Nielen tie, ktoré 
sa explicitne zameriavajú na ochranu pamiatok či krajiny, ale aj desiatky 
občianskych združení, nadácií a iných MVO komunitného typu. 

Mení sa postavenie decíznej sféry pri dohľade nad celým procesom, 
ale jej význam sa neznižuje. Kompetentné rozhodnutia nie sú - ani 
v tejto sfére - mysliteľné bez kvalifikovaných podkladov zo strany vedy 
a výskumu. Žiaduce verejné povedomie ani v tejto sfére nevznikne bez 
efektívneho pôsobenia vzdelávania, výchovy a osvety. 

Jednu z perspektívnych oblastí zachovania a efektívneho využitia pre 
KD a HŠK predstavuje ich využitie v rámci trvalo udržateľných foriem 
cestovného ruchu. Z kvantitatívneho hľadiska sľubuje funkčná transfor-
mácia historických objektov a štruktúr na zariadenia slúžiace rekreácii 
a cestovnému ruchu najreálnejšiu a najmasovejšiu možnosť. Napriek 
tomu sa táto skutočnosť systematicky podceňuje a prehliada.

Skanalizovaný potok na Záhorí, 2006
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Z vyššie uvedeného vyplýva, že máme do činenia s problémom kom-
plexného charakteru, vyžadujúcim integrovaný prístup s uplatnením 
stratégie dvojitých víťazstiev (win-win strategy) a predstavujúcim výzvu 
pre rôzne druhy geografického výskumu.

V tomto príspevku sa obmedzíme len na podmnožinu KD a HŠK, 
definovanú historickými stavbami, resp. urbanistickými súbormi a ich 
prostredím. Z hľadiska pamiatkovej starostlivosti tu môže dôjsť k trom 
základným variantom:
1.  Ide o pamiatkový objekt/súbor zapísaný v štátnom zozname  
 pamiatok vo vlastníctve štátu, pričom gesciu nad starostlivos- 
 ťou o takýto pamiatkový objekt/súbor má štát, konkrétne naj- 
 mä Ministerstvo kultúry SR (MK SR). 
2.  Ide o pamiatkový objekt zapísaný v štátnom zozname pamia - 
 tok, ktorý je vo vlastníctve neštátneho subjektu a MK SR má  
 gesciu nad starostlivosťou oň len v metodicko-odbornej  
 a inšpekčnej rovine, pričom vlastník pamiatky má v tejto súvis- 
 losti celý rad povinností, ale aj určité práva. 

3.  Z hľadiska nášho záujmu je však dôležitá aj tretia kategória   
 pamiatkových hodnôt, resp. HŠK: ide o pamiatkovo hodnotný  
 objekt/súbor nezapísaný v štátnom zozname  pamiatok, ktorý  
 je vo vlastníctve štátneho alebo neštátneho subjektu a MK SR  
 či iný štátny orgán nemá priamu gesciou nad starostlivosťou  
 oň. Práve do tejto tretej kategórie patrí najväčší počet historic- 
 kých objektov, ktoré nie sú a zrejme ani nikdy nebudú zapísané  
 v štátnom zozname pamiatok, a pritom sa významnou mierou  
 podieľajú na podobe sídiel i celej krajiny.

Jedným zo strategických výskumných cieľov by malo byť zmapovať 
potenciál takýchto objektov, navrhnúť ich územne diferencované opti-
málne využitie (ktoré bude znamenať zachovanie ich tradičných hod-
nôt, a zároveň ich ekonomické zhodnotenie a integráciu do súčasného 
a budúceho života sídiel a krajiny). Dôraz by sa pritom mal klásť najmä 
na využitie vo sfére rekreácie a trvalo udržateľného cestovného ruchu 
vo väzbe na ďalšie funkcie (od zachovania kultúrnych hodnôt, cez tvor-
bu nových pracovných príležitostí, oživenie niektorých tradičných re-
mesiel až po celkové zvýšenie prosperity dotknutých lokalít či regiónov 
a zlepšenie kvality života v nich). Z hľadiska uskutočniteľnosti takéhoto 
výskumu na Geografickom ústave SAV je dôležité, že viacerí jeho pra-
covníci sa touto, alebo príbuznou problematikou dlhodobo zaoberajú 
ako v teoretickej, tak aj v aplikačnej rovine (pozri napr. Hanušin a Huba 
1982, Huba et al 1988, Huba 1989, 2000, 2002, 2009, Huba a Ira 1999, 
2000 a i.), pričom možno konštatovať, že viaceré z citovaných prác pri-
nášajú aj konkrétne informácie o potenciáli nevyužívaných, alebo ne-
adekvátne využívaných objektov a štruktúr v marginálnych územiach, 
ako aj návrhy na ich územne diferencované optimálne využitie. Ďalšia 
nadväzujúcu rovinu žiaduceho výskumu a  s  ním súvisiaci strategický 
cieľ predstavuje miestny a regionálny rozvoj vo väzbe na ochranu, ra-
cionálne a zároveň kultúrne využívanie krajiny. Značná pozornosť sa 
spomedzi takýchto regiónov už dosiaľ na Geografickom ústave SAV 
venovala krajine s rozptýleným osídlením, ktorú na Slovensku tvoria 
najmä oblasti s kopaničiarskymi osídlením. Tejto téme sa spomedzi pra-
covníkov ústavu venovali najmä Mazúr, Verešík a Huba, v menšej miere 
tiež Podolák, Ira, Hanušin a ďalší. Podľa Hubu (1989) oblasti s kopani-

Kalvária v Skalici, 2016
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čiarskym osídlením, vyčlenené podľa klasifikácie Nahálku et al (1966), 
zasahujú do 14 bývalých okresov, z toho v siedmich zaberajú významnú 
časť okresu (Čadca – 77,7 %, Zvolen – 50,5 %, Trenčín – 36,6 %, Žilina 
– 33,2 %, Lučenec – 26,7 %, Senica – 22,5 % a Považská Bystrica – 20 
%). Ešte v r. 1980 žilo v hlavných kopaničiarskych oblastiach (vrátane 
centier/ústredí kopaničiarskych obcí) 342719 obyvateľov, z toho mimo 
centier/ústredí - teda v miestnych častiach a na kopaniciach - žilo v tom 
istom roku 110103 obyvateľov. Z toho sa dá nepriamo usudzovať na po-
tenciál kopaničiarskych usadlostí, z ktorých väčšina medzičasom strati-
la pôvodnú obytno-hospodársku funkciu a čelí dvom možným vývojo-
vým scenárom – funkčnej transformácii alebo chátraniu a zániku. 

Geografické poznanie danej problematiky a odborné plánovanie/na-
vrhovanie riešenia problémov v tejto oblasti vychádza z výsledkov re-
gionálno-geografického a krajinno-ekologického výskumu, ktorý sa na 
Slovensku koncentruje o.i. práve na Geografickom ústave SAV (pozri 
tiež Mazúr et al 1985, Huba et al 2004 a i.). Tretím strategickým cieľom 

navrhovaného výskumu, ktorý by mal znamenať najväčší inovatívny 
a viacúčelový prínos, je integrovaný prístup k problematike (pozri UN-
CED, 1992, Huba, Ira 2006, Šebo 2009 a i.), teda integrácia oboch vyššie 
uvedených prístupov do podoby udržateľného miestneho/regionálneho 
rozvoja. Geografický ústav SAV disponuje v tejto oblasti jedným z na-
jerudovanejších kolektívov pracovníkov v rámci akademickej sféry na 
Slovensku. 

Ako jeden z argumentov, dokumentujúcich toto tvrdenie, možno 
uviesť účasť pracovníkov ústavu na tvorbe Národnej stratégie trvalo 
udržateľného rozvoja SR (Vláda SR 2001, Mederly (ed.) 2002), Stratégie 
regionálneho rozvoja SR, Vízie Slovenska do roku 2020 a ďalších rozvo-
jových dokumentov, ako aj autorstvo desiatok monografií a časopisec-
kých publikácií, či koordinovanie niekoľkých vedecko-výskumných pro-
jektov s príbuznou problematikou (pozri www.sav.sk, www.geography.
sav.sk). Relevantné vedecké ústavy SAV by mohli/mali na navrhovanom 
výskume priamo spolupracovať, alebo z jeho výsledkov priamo či ne-
priamo profitovať. Týka sa to najmä Ústavu stavebníctva a architektúry, 
Ústavu informatiky, Ústavu krajinnej ekológie, Sociologického ústavu, 
Ústavu etnológie, Umenovedného ústavu a niektorých ďalších. Pre uni-
verzity a vysoké školy platí to isté, ako pre ústavy SAV. Obdobne to platí 
aj pre vedecko-výskumné inštitúcie a odborné organizácie mimo SAV 
a rezortu školstva. Ministerstvo kultúry SR by malo mať záujem zúžitko-
vať výsledky výskumu pri zachovaní kultúrneho dedičstva, Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvo pôdohos-
porástva a rozvoja vidieka SR pri vhodnom plánovaní a racionalizácii 
regionálneho rozvoja, ako aj pri alokácii zdrojov na podporu sloven-
ských regiónov a ich udržateľného rozvoja a Ministerstvo životného 
prostredia SR pri ochrane krajiny, ale aj pri hľadaní alternatívy voči no-
vej výstavbe v chránených územiach, čiže v záujme celkového zníženia 
antropického tlaku na prírodu a životné prostredie. Ministerstvo finan-
cií SR by malo mať záujem o výsledky výskumu pri redukcii finančných 
nárokov na realizáciu nových stavieb a infraštruktúry a pri  celkovom 
zvyšovaní efektívnosti viacúčelového narábania so zdrojmi a Minister-
stvo hospodárstva SR, do gescie ktorého patrí o.i. aj cestovný ruch, pri 
vytváraní nových atraktívnych predpokladov pre zvyšovanie kapacity Cintorín pri Kozej bráne, Bratislava, 2017



30

zariadení cestovného ruchu, ako aj pri zvyšovaní atraktivity sídiel a kra-
jiny ako rekreačného prostredia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR by mohlo využiť výsledky výskumu pri zvyšovaní kultúrne-
ho povedomia obyvateľov a v rámci východno-vzdelávacieho pôsobenia 
a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri vytváraní nových 
pracovných príležitostí. 

Krajské a obvodné úrady a príslušné organizácie ako aj regionálna 
a miestna samospráva by mohli využiť výsledky výskumu vo viacerých 
sférach svojej činnosti, okrem iného pri tvorbe územných plánov, plánov 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a ďalších rozvojových a koncepčných 
dokumentov, ale aj v rámci schvaľovacích procesov, regionálneho rozvoja, 
revitalizácie regiónov a sídiel, propagácie/marketingu a pod. Podnikateľ-
ská sféra by mala mať záujem o výsledky výskumu v procese ekonomic-
kého zhodnotenia jeho výstupov a predpokladaných odporúčaní, vytvá-
rajúcich veľký potenciál podnikateľských aktivít vo sfére rekonštrukcie 
budov, ich prevádzkovania, obchodovania a prenajímania nehnuteľností, 
ale aj v celom rade ďalších oblastí, napríklad pri budovaní a prevádzko-
vaní relevantných informačných systémov či vo sfére úverov a mikropô-
žičiek. Mimovládny neziskový sektor by mohol využiť výsledky výskumu 
v závislosti na charaktere svojich aktivít (zapájanie svojich členov a spo-
lupracovníkov do brigádnických aktivít na obnovu objektov, zúžitkovanie 
objektov v rámci budovania sietí náučných trás greenways, využívanie ob-
jektov na demonštračné a školiace účely a pod.).

Výskum by sa mal realizovať na štyroch hierarchických úrovniach:
1. Medzinárodná úroveň (komparatívne štúdie na zdokumentovanie 

a porovnanie situácie a prístupov k problematike v porovnateľných, naj-
mä susedných krajinách). 2. Národná úroveň (všeobecné aspekty prob-
lematiky na národnej úrovni: legislatívny rámec, analýza koncepčných 
a iných dokumentov na národnej úrovni v menej podrobných mierkach, 
analýza jestvujúcich databáz, ich aktualizácia, resp. tvorba nových, kom-
plexný výskum a  regionalizácia problematiky). 3. Regionálna úroveň 
(analýza koncepčných a iných dokumentov na regionálnej úrovni, vý-
skum, vrátane terénneho výskumu problematiky v podrobnejších mier-
kach, využitie počítačových techník, GIS a i.). Výskum na tejto úrovni 

by sa mal zamerať na prehĺbenie doterajšieho poznania vo vybraných 
modelových územiach, vrátane už spomínaných oblastí s kopaničiar-
skym osídlením. 4. Miestna úroveň (analýza rozvojových dokumentov 
na miestnej úrovni, výskum, vrátane terénneho výskumu problematiky 
v podrobných mierkach, využitie GIS a i.). Výskum na tejto úrovni by 
sa realizoval v katastrálnych územiach vybraných obcí, miestnych čas-
tí, usadlostí až po úroveň jednotlivých súborov či objektov. Zahŕňal by 
najpodrobnejšiu rovinu odporúčaní až po úroveň metodických pokynov 
ako postupovať v konkrétnych prípadoch. 

Výskum by sa mal realizovať na troch časových úrovniach: 1. Nedáv-
na minulosť (doterajší vývoj). 2. Súčasný stav. 3. Budúcnosť (prognózy 
a odporúčania).

Výskum by mal zohľadňovať územne a typologicky diferencovaný prí-
stup minimálne v týchto sídelno-geografických a krajinno-ekologických 
kategóriách: mestská krajina, krajina koncentrovaných vidieckych sídiel, 
krajina s  rozptýleným osídlením. V nadväznosti na základný výskum 

Dolný mlyn na Oblazoch v Kvačianskej doline, 2018
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s dôrazom na zmapovanie potenciálu nevyužívaných a/alebo neadekvát-
ne využívaných historických objektov a štruktúr, resp. aktualizáciu dosiaľ 
získaných poznatkov, by sa mali aktualizovať návrhy na územne diferen-
cované optimálne využitie týchto objektov a štruktúr, podporujúce ich 
udržateľnosť a kvalitu života ich trvalých obyvateľov a/alebo príležitost-
ných užívateľov. 

 
ZÁVER – OČAKÁVANÉ PRÍNOSY

Navrhovaný výskum by mal generovať okrem iných nasledujúce príno-
sy: Mal by znamenať teoreticko-metodologický prínos a vniesť viac svetla 
do doterajšieho vývoja problematiky a vytvoriť, resp. aktualizovať relevan- 
tné databázy (tzv. tvrdé dáta), ako aj informácie a názory získané pro- 
stredníctvom dotazníkového prieskumu a metódou riadených roz-
hovorov (tzv. mäkké dáta). Mal by priniesť nové/alternatívne po-
hľady na kultúrno-historické hodnoty, historické štruktúry krajiny 

a kultúrne dedičstvo a  ich geografickú interpretáciu, prehĺbenie po-
znania problematiky na teritóriu modelových území a predstavovať 
prínos pre zachovanie a  zveľadenie kultúrneho dedičstva, ochranu 
životného prostredia, zvýšenie prosperity, atraktivity a kvality živo-
ta, ako aj posilnenie zdravého „lokálpatriotizmu“. Nové poznatky 
a ich hodnotovú klasifikáciu by mala priniesť SWOT analýza. Z vyš-
šie uvedeného by mali vychádzať návrhy efektívnych riešení s  mož-
nosťou rozpracovania viacerých vývojových scenárov. Prínosom by 
mala byť aj skutočnosť, že pôjde o modelovú aplikáciu multiplikačnej 
win-win stratégie na báze scenárov žiaduceho vývoja so zapojením 
všetkých relevantných subjektov a s možnosťou tvorby pracovných 
partnerstiev, čo bude znamenať viacnásobný prínos pre udržateľný 
regionálny a miestny rozvoj a celkové zvýšenie efektívnosti narába-
nia so zdrojmi. Prostredníctvom vzorových ukážok integrovaného, 
holistického prístupu by malo ísť o „školu“ interdisciplinárneho vý-
skumu s prepojením na aplikačnú sféru s prínosom pre celý rad do- 
tknutých subjektov: decíznu sféru, miestnu samosprávu, podnika-
teľský sektor (najmä na miestnej a regionálnej úrovni), pamiatkovú 
starostlivosť, ochranu prírody a krajiny, vzdelávaciu a osvetovú sféra 
a ďalšie. 
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KLASIFIKÁCIA PRVKOV KRAJINY 
S  DOMINANTNÝM CHARAKTEROM

(na príklade Podmalokarpatského regiónu)

1. Podľa genézy
1.1 Prírodné (Malé Karpaty, Podunajská pahorkatina, Podunajská 
rovina).
1.2 Prírodno-kultúrne (parky, aleje, umelo vytvorené jazerá...).
1.3 Kultúrne (hrady, zámky, kaštiele, kostoly...).
1.4 Civilizačné (kameňolomy, veže, vodojemy, silá...).

2. Podľa mierky, významnosti, dosahu....
2.1 Regionálne (továrenské komíny, telekomunikačné veže, 

vyhliadkové veže (najmä Veľká Homola), iné výško-
vé budovy: napr. administratívno-obytné (týka sa naj-
mä Bratislavy-Rače a v menšej miere aj Pezinka), špe-
ciálne objekty situované na vyvýšených miestach (najmä 
Veľký Javorník), vysokonapäťové el. vedenia, monumentálne pa- 

Pribylina, 2016



33

miatkové objekty, zväčša umiestnené na vyvýšeninách, na sva-
hoch pohoria, alebo na najvyšších bodoch pahorkatiny – v na-
šom prípade najmä hrady: Červený Kameň a Smolenice, gotický 
kostol vo Sv. Jure i horná časť mestečka Sv. Jur ako celok...).

2.2 Mikroregionálne (silueta a hmota jednotlivých sídiel, menšie 
veže, silá a nižšie komíny, vodojemy, väčšie dedinské kostoly, 
aleje, vodné plochy...).

2.3 Obecné (dominanty pôsobiace „dovnútra“ sídla: verejné budo- 
vy: obecné a miestne úrady, kultúrne domy, školy a učilištia..., 
nákupné strediská, menšie kostoly a kaplnky, cintoríny (najmä 
opevnené), kalvárie, parky, námestia a ich inventár...).

2.4 Lokálne (sochy svätých, božie muky, solitéry alebo skupiny vý-
znamných stromov, jednotlivé významné stavby z minulosti  
i súčasnosti, reklamné pútače, benzínové čerpadlá...).

3.   Podľa percepčného pôsobenia
3.1  Výrazné (veľký akčný rádius: sídlisko Rača, Pezinok..., Hrad Čer-

vený Kameň...).
3.2  Stredne výrazné (väčšina dedinských kostolov...).
3.3  Nevýrazné (malý akčný rádius: napríklad priem. komplex Maj-

dán pri Lošonci).

4.   Podľa doby trvanie
4.1  Trvalé.
4.2  Sezónne a ad hoc (máje, trhy a jarmoky, vinobrania, vianočná 

novoročná výzdoba...).

5. Podľa hodnoty
5.1 Pozitívne (dominanty prírodného a kultúrno-historického cha-

rakteru...).
5.2 Negatívne (niektoré negatívne pôsobiace dominanty civilizačné-

ho charakteru: kameňolomy, trafostanice, reklamné pútače, pa-
nelové sídliská, skládky odpadov...).

5.3 Neutrálne.
Mikuláš Huba, 2010, rukopis

AKTUÁLNE ÚVAHY 
O HISTORICKÝCH ŠTRUKTÚRACH 

KRAJINY (HŠK)

Prečo sú HŠK ohrozené?
Hlavný dôvod je ten, že ich funkcia, spôsob využívania a následne 

i podoba zodpovedajú historickej, a teda nie súčasnej dobe (pozn.: po-
dobný problém máme aj s prírodnou krajinou, kde napr. reliktné dru-
hy rastlín a živočíchov, ale aj reliktné formy reliéfu z doby ľadovej sú 
v dnešných klimatických podmienkach vystavené zvýšenému ohroze-
niu a deštrukcii.)

Podobný problém je ale aj s ľudskými aktivitami – napr. tradičné re-
meslá.

Muránska Zdychava-Kokávka, 1985
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Motivácia:
Vychádzajúc z presvedčenia, že HŠK majú pre spoločnosť aj po strate 

pôvodnej funkcie hodnotu, a teda sú hodné ochrany a integrácie do sú-
časného života, hľadáme cesty, ako túto úlohu optimálne splniť.

Aké majú HŠK hodnoty?
- historické,
- pamiatkové,
- poznávacie,
- estetické (môžu, ale nemusia),
-  praktické/úžitkové (reálne, alebo potenciálne).
Možnosti riešenia:
Časť HŠK je možné „zakonzervovať“ a zachovať v podobe exponá-

tu, viac či menej odtrhnutého od každodenného života. V slovenských 
podmienkach sa to však týka len zanedbateľného segmentu HŠK. Per-
spektívnejšia je (aspoň pre väčšinu HŠK) cesta integrácie HŠK do sú-
časného života formou ich revitalizácie a udržateľného manažmentu na 
báze adekvátnych staro-nových, prípadne úplne nových funkcií. 

OTÁZKY NA TÉMU  
KULTÚRNA KRAJINA

1. Je adjektívum „kultúrna“ vyjadrením skultúrnenia v zmysle antropi-
zácie, teda akejkoľvek transformácie prírodnej krajiny človekom, alebo 
pojem kultúrny reprezentuje (aj) kultúrno-historické hodnoty, ktoré sa 
v krajine zachovali?
2. Je kultúrna krajina objektívna realita, alebo len subjektívna reflexia 
tejto reality? Alebo aj – aj?
3. Je krajina len dvojrozmerný „povrch“, teda to, čo vnímame „voľným 
okom“, alebo je to trojrozmerný systém, tvorený aj prvkami, ktoré voľ-
ným okom nevidíme (napr. horninové podložie a pod.)?
4. Je aktuálnejšie hovoriť o ochrane, alebo o udržateľnom manažmente/
riadení kultúrnej krajiny?
5. Je adekvátnejšie chrániť kultúrnu krajinu v rámci jednej právnej nor-

my (napr. zákon o ochrane prírody a krajiny), alebo je vhodnejšie prijať 
pre obe problematiky osobitný zákon?
6. Aká by mala byť pozícia kultúrnej krajiny v rámci iných právnych no- 
riem (z. o pozemkových úpravách, stavebný z. a i.)?
7. Ako jednotlivé zmluvné strany (štáty) implementujú záväzky, ktoré in 
vyplývajú z Európskeho dohovoru o krajine (EDoK)? (Pozn. Je možné 
diferencovať podľa jednotlivých záväzkov. Možno uviesť, že M. Huba 
v r. 2010 uskutočnil dotazníkový prieskum na túto tému v troch komu-
nitách respondentov:
- relevantné mimovládne organizácie,
- samosprávy (mestá),
- poslucháči relevantných študijných odborov  
  (v spolupráci   s M. Kozovou).
8. Ako dosiahnuť, aby EDoK mal podobnú právnu silu a bol právne vy-
máhateľný ako napr. smernice EK? 
9. Ktoré právne normy na úrovni EÚ (prípadne širšej) sú dôležité z hľa-
diska ochrany a udržateľného manažmentu kultúrnej krajiny?
10. Aký plánovaco-kontrolno-donucovací mechanizmus by bol vhodný 
na to, aby sa využívanie eurofondov realizovalo v súlade s EDoK?

Mikuláš Huba, 2010, rukopis

DEFINÍCIE POJMOV 
Z EURÓPSKEHO DOHOVORU  
O KRAJINE S KOMENTÁRMI 

MIKULÁŠA HUBU

KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Základné pojmy
Na účely tohto dohovoru:
a “Krajina“ znamená časť územia, tak ako ju vnímajú ľudia, ktorej 

charakter je výsledkom činností a vzájomného pôsobenia prírodných  
a /alebo ľudských faktorov;
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MH: Viac „krajinárske“ ako „krajinovedné“, keďže dôraz sa kladie na per-
cepciu „ako ju ľudia vnímajú“, a nie na jej komplexnosť, resp. funkčnú 
stránku „ako v nej ľudia žijú, ako ju využívajú a pod.“

b “Krajinná koncepcia“ znamená vyjadrenie všeobecných zásad, 
stratégií a metodických usmernení kompetentnými orgánmi verejnej 
správy, ktoré umožňujú prijatie špecifických opatrení zameraných na 
ochranu, manažment a plánovanie krajiny;
MH: Tento prístup integruje aj „krajinársky“ aj „krajinovedný“ aspekt, keď-
že hovorí „o ochrane, manažmente a plánovaní krajiny ako celku, a nie len 
jej obrazu.“. Ak však dôsledne vychádzame z definície uvedenej pod písme-
nom a/, zase môže ísť aj o užšie, teda len „krajinárske“ chápanie.

c “Cieľová kvalita krajiny“ znamená prianie a požiadavky verej-
nosti, týkajúce sa charakteristických čŕt krajiny v ktorej žije, formulova-
né pre danú krajinu kompetentnými orgánmi verejnej správy;
MH: Trochu tu chýba časový aspekt – prečo len prítomný čas? Nejde aj 
o to, ako má vyzerať krajina budúcnosti? Okrem toho: prečo len verejná 
správa? – Tu EDoK príliš absolutizuje princíp zastupiteľskej demokracie. 
Predstavy verejnosti reprezentujú aj iní „stakeholderi“, ako len verejná 
správa – MVO, vlastníci a i., až po samotného občana, názor ktorého sa 
dá zistiť formou reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, jeho aktív-
nou účasťou na rozhodovacom procese (napr. EIA, ÚP) a pod.

d “Ochrana krajiny“ znamená činnosti smerujúce k zachovaniu 
a udržaniu významných alebo charakteristických čŕt krajiny, vyplýva-
júcich z jej historického dedičstva a prírodného usporiadania a/alebo 
ľudskej aktivity;
MH: Opäť (len) krajinársky prístup. OK, aj „črty krajiny“ sú hodné och-
rany, len neviem, či sa dajú chrániť izolovane od ostatných vlastností kra-
jiny, resp. od celého organizmu krajiny (analógia – črty človeka vs. človek 
ako celok).

e “Manažment krajiny“ znamená činnosť, ktorá má z hľadiska 
perspektívy udržateľného rozvoja zabezpečiť pravidelnú starostlivosť 
o krajinu s cieľom usmerňovať a zosúladiť zmeny, ktoré sú spôsobené 
sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi procesmi;
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MH: Manažment krajiny sa akoby opäť vzťahoval na krajinu a starostli-
vosť o ňu ako celok. Teraz sa opäť nehovorí  len o „črtách“ či „ráze“ krajiny. 
Dôležité je poukázanie na pravidelnú starostlivosť a súvis s TUR.

f “Krajinné plánovanie“ znamená cieľavedomé činnosti smerujú-
ce k zvyšovaniu kvality, k obnove, alebo k tvorbe krajiny.
MH: Detto ako predchádzajúci komentár k písmenu e/. Len neviem, či 
samotné plánovanie môže byť zárukou kvality, obnovy a tvorby krajiny. 
Skôr je to jeden z nástrojov na dosiahnutie spomínaných cieľov.

DOTAZNÍK NA TÉMU: 10. VÝROČIE 
EURÓPSKEHO DOHOVORU 
O KRAJINE A MY A JEHO 

VYHODNOTENIE
(adresovaný MVO na Slovensku)

V tomto roku si pripomíname 10. výročie podpísania Európskeho 
dohovoru o krajine (skr. EDoK) (Florencia, 20. 10. 2000), ktorý vznikol 
s cieľom chrániť, udržateľne využívať, prípadne rekultivovať či revita-
lizovať všetky typy krajín v členských krajinách Rady Európy. Neme-
nej dôležitý pre nás je rok 2005, kedy k dohovoru pristúpila, ako jedna 
z  jeho zmluvných strán, aj Slovenská republika. Odvtedy sa aj na nás 
v plnej miere vzťahujú povinnosti a záväzky vplývajúce z EDoK.

V snahe nájsť čo najkomplexnejšiu odpoveď na otázku, ako ich plníme, 
ako účinne chránime, udržateľne manažujeme a prezieravo plánujeme 
krajinu a jej využívanie, by sme Vás chceli požiadať o niekoľko minút Váš- 
ho času, ktorý Vám zaberú odpovede na nasledujúce otázky:
Pozn.: Vysvetlivky skratiek pozri str. 264

I. Chápe sa, podľa Vás, krajina na Slovensku ako základná zložka 
prostredia, ovplyvňujúca kvalitu nášho života a ako významná súčasť 
nášho spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva?

1. Určite áno 1
2. Skôr áno, ako nie 6
3. Skôr nie, ako áno 12
4. Určite nie 7 (z toho1x „až na výnimky“)
5. Neviem 1
6. Celkové hodnotenie 2,96 
(v škále 1 = najlepšie hodnotenie, 4 = najhoršie hodnotenie) 
 

II. Myslíte si, že ochrana krajiny/starostlivosť o krajinu je na Sloven-
sku dostatočne inštitucionálne a organizačne zabezpečená?

1. Určite áno 0
2. Skôr áno, ako nie 4
3. Skôr nie, ako áno 4
4. Určite nie 18
5. Neviem 1
6.    Celkové hodnotenie 3,54

III. Myslíte si, že samospráva na regionálnej a miestnej úrovni venuje 
ochrane krajiny a starostlivosti o ňu náležitú pozornosť?

1.  Určite áno  0
2.  Skôr áno, ako nie  0
3. Skôr nie, ako áno 13 
4. Určite nie 12
5. Neviem 1 
6.  Celkové hodnotenie 3,48

IV. Ako hodnotíte konkrétne nástroje/politiky/opatrenia, s ktorými 
ste v uplynulých piatich rokoch prišli do styku a ktoré sa priamo či 
nepriamo týkajú krajiny?

1. Pozitívne  0
2. Skôr pozitívne, ako negatívne 4 (1x „to málo, čo sa urobilo“)
3. Skôr negatívne, ako pozitívne 9
4. Negatívne 11
5. Neviem 1
6. Celkové hodnotenie 3,04 
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V. Ako hodnotíte možnosti verejnosti reálne ovplyvňovať spôsob za-
obchádzania s našou krajinou?

1. Veľmi dobre  0
2. Skôr dobre, ako zle 4
3. Skôr zle, ako dobre 12
4. Zle 10 
5. Neviem 1
6. Celkové hodnotenie 3,23

VI. Ako hodnotíte úroveň vzdelávania a osvety vo vzťahu ku krajine 
a k plneniu Európskeho dohovoru o nej?

1. Vysoká  0
2. Skôr vysoká, ako nízka  0
3. Skôr nízka, ako vysoká 10 
4. Nízka 16
5. Neviem 1
6.  Celkové hodnotenie 3,62 

VII. Vymenujte niekoľko pozitívnych príkladov zaobchádzania 
s krajinou, s ktorými ste sa stretli za uplynulých 5 rokov! 

Respondenti uviedli nasledujúce odpovede:

Kľúčový pozitívny trend na Slovensku je to, že sme súčasťou EÚ, a teda 
presadzovanie záujmov medzinárodných dohovorov a záväzkov SR (ako 
je Európsky dohovor o krajine, Ramsarský dohovor, Dohovor o biodiverzi-
te, Dohovor o svetovom dedičstve...) by malo mať formálne prednosť pred 
domácou legislatívou, hoci často prax ukazuje niečo iné. Za pozitíva pre 
krajinu a biodiverzitu považujem návrat niektorých dravcov (napr. vlka – 
po jeho čiastočnej legislatívnej ochrane), návrat zubra... 

Bohužiaľ, jediným pozitívnym príkladom, ktorý poznám je, že ešte 
existuje zopár miest na Slovensku, ktoré nie sú znehodnotené nevhodnou 
výstavbou alebo inými zásahmi do krajiny.

Napadajú mi len mimoinštitucionálne aktivity: 
1) komunita na Zaježovej, 
2) komunita a občianski aktivisti a aktivistky usilujúci o záchranu 

Slatinky,
3) snáď aj mikroregión Poľana – ale tam mám info len o aktivitách 

zo strany FoE-CEPA & Jura Zamkovského, čiže prístup miestnej samo-
správy k OK neviem posúdiť,

4) a v podstate zrejme aj väčšina aktivít OP vykonávaných MVO za-
meranými na OP – keďže okrem ochrany priameho predmetu OP väčši-
nou k nim pristupujú systémovo, teda aj so snahou o ochranu dotknutého Brožúra o Európskom dohovore o krajine na Slovensku
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prostredia v danej lokalite, čo vo väčšine prípadov ani nie je divočina, ale 
minimálne sčasti kultúrna krajina – napr. KOZA, BROZ, Daphne atď.

Na nejaké pozitívne inštitucionálne aktivity si fakt neviem spomenúť 
– BA je v tomto prípade zjavne dvojnásobne špecifická, s presne opačným 
prístupom k OK (viď napr. vinohrady atď. atď.). 

Jedným z mála úspechov bolo zabránenie ťažby perlitu povrchovým 
spôsobom na území Tokajskej vinohradníckej oblasti, čo sa podarilo do-
siahnuť vďaka JUDr. Jozefovi Šuchtovi z Košíc.

Aktivity OZ. Tatry, Združenia Slatinka, STUŽ Biele Karpaty, mesta 
Skalica...

Lesník Alcnauer desaťročia sám hospodári výberkovým spôsobom aj 
napriek svojim nadriadeným a všeobecným trendom.

Ponechanie kalamity v časti TANAPu na prirodzený vývoj.
Rozširovanie súkromnej rezervácie Vlčia v pohorí Čergov.
Dôslednejšie územné plánovanie (hlavne na úrovni „osvietených“ obcí).
Cezhraničná spolupráca (ale aj európska) - vnímanie dobrých (ale aj 

zlých) príkladov zo zahraničia miestnymi autoritami (spravidla starosta-
mi a primátormi).

Spolupráca v rámci mikroregiónov (ak fungujú), kde sa na krajinu po-
zerajú už troška „z nadhľadu,“ ale ešte nie tak odťažito a zošnurovane ako 
vo VUC-kách či vyššie.

Skupina občanov Zaježovej a Pliešoviec sa snaží vyhlásiť Obcou Chrá-
nené Územia: chrániť niektoré hodnotné územia v katastri obce, resp. nie-
ktoré vzácne stromy. 

Agro-environmentálne opatrenia a LFA dotácie v rámci PRV 2007-
2013. 

Územné plány – pozitívum je, že vôbec sú, ale verejnosť to nevie využiť 
a v rukách samospráv sa stávajú nástrojom na dosiahnutie svojich cieľov.

Aktivity niektorých mestských a obecných samospráv (napr. mesto Ska-
lica).

Nepriamo: napr. samotné pristúpenie SR k EDoK, Piešťanská konfe-
rencia RE o krajine, monotematické čísla časopisu ENVIROMAGAZÍN, 
venované krajine a iné informačno/propagačné materiály/aktivity na túto 
tému z dielne napr. SAŽP, Krásy Slovenska 3-4/2010 a i.

Program PrieStory (Nadácie Ekopolis) – poskytuje vzdelávanie a fi-
nančné dotácie na úpravy verejných priestranstiev v mestách aj obciach, 
pričom do úprav je zapojená verejnosť už od prípravy návrhov úprav prie-
stranstiev. Urbanizovaná krajina je rovnako dôležitá ako krajina „voľná“ 
a jej ničenie, zásahy pri rekonštrukciách historických centier a pod. sú na 
Slovensku strašné. 

Pozitívne príklady, na ktoré som schopný si spomenúť, sa netýkajú in-
štitúcií verejnej správy – sú výhradne z tretieho sektora. OZ VLK a jeho 
súkromná rezervácia, snahy o zavedenie verejnej participácie pri plánova-
ní lokálnych verejných objektov – iniciatíva MVO.

Mimo Ústavu krajinnej ekológie a jedného realizovaného projektu 
Daphne ma nič nenapadá. Ak predsa, tak len aktivity MVO Priatelia 
Zeme a ešte MVO myslím, že z Liptovského Mikuláša (OZ Tatry – pozn. 
aut). Slovenská vodohospodárska spoločnosť sa výraznou mierou angažu-
je na východnom Slovensku v protipovodňovej ochrane konkrétnych pod-
horských obcí, ale nedá sa ešte hovoriť o výsledkoch. Aktivity MVO Ľudia 
a voda z princípu nehodnotím. 

Opevnený kostol v Borskom Petre, 2008
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Príklady dobrej ekopoľnohospodárskej praxe (konkrétne farmy – ak 
treba, môžem doplniť).

Snaha ŠOP (konkrétne Správy CHKO Biele Karpaty) o zachovanie 
rázu krajiny Bielych Karpát (to isté aj na moravskej strane – pozri aktivity 
ZO ČSOP Kosenka - Valašské Klobouky).

Snaha širokej ochranárskej obce o zachovanie prírodného rázu Tichej 
a Kôprovej doliny v Tatrách.

Prax „potulných sadařů“, sadiacich stromy v krajine pri svojich po-
chôdzkach krajinou.

Prax LZ VLK.
Pri preložení železničnej trate pri Šenkviciach bola pôvodná trasa re-

kultivovaná, nachádza sa tam orná pôda a dnes by už nikto nepovedal, že 
tam bol násyp s dvoma koľajami. Nová trať je umiestnená na premostení, 
čím ponechala voľné mokrade pod sebou.

Obnova tradičného pasienkového hospodárenia na Veľkolélskom ostro-
ve, návrat k pôvodným mokrým lúkam a pasienkom.

Návrat vody do NPR Šúr.
Projekt Revitalizácia potoka Dubová, Piešťany.
Projekt revitalizácie podporený MsÚ Piešťany ako súčasť Stratégie 

mesta Piešťany, realizácia po etapách. Pridaná hodnota: multiprofesný 
team, práca s verejnosťou. V roku 2008 získal ocenenie Cena architek-
túry CE.ZA.AR. v kategórii „exteriér“.

Napĺňanie rozvojovej stratégie mesta Skalica založenej na rozvoji 
zelene.

Stratégia rozvoja mesta do roku 2020.
Koncepcia rozvoja cestovného ruchu.
Generel zelene.
Vízia rozvoja plôch zelene v kontexte so strategickým rozvojom mesta.

Obec Hrušov
Množstvo aktivít naštartovaných prostredníctvom Programu obno-

vy dediny.
Pokračovanie obhospodarovania krajiny jednotlivcami na Pod-

poľaní.

Udržiavanie tradičného krajinného rázu územia.
Program ochrany krajiny v Podtatranskom regióne, OZ Tatry 
Výsledky projektu „10 000 stromov Liptova“ - Výsledkom niekoľ-

komesačného snaženia bola výsadba 13 785 stromov a krov v 20 kata-
stroch obcí (Liptovský Peter, Jamník, Liptovská Ondrašová, Liptovský 
Mikuláš, Smrečany, Žiar, Lazisko, Veterná Poruba, Trstené, Podtúreň, 
Liptovský Hrádok, Pribylina, Prosiek, Uhorská Ves, Liptovský Trnovec, 
Dúbrava, Závažná Poruba, Iľanovo, Palúdzka, Ploštín) na vyše 40 loka-
litách, ktorú realizovalo 560 dobrovoľníkov z radov škôl a miestnych 
občanov. Bolo vysadených 10,5 km remízok, brehových a izolačných 
porastov, vetrolamov a cca 1,7 ha hlúčikov stromov.

Poznámka: vzhľadom na prax môžem konštatovať, že záujem je pod-
statne vyšší ako v roku 2000.

Titulná strana bulletinu UNISCAPE
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- Nárast záujmu miest o spracovanie rôznych dokumentácií    
 o zeleni,  napr. Generel zelene.

- Povinné spracovávanie MUSES v rámci UPP.
- Podpora krajiny v legislatíve (iná vec je dodržiavanie legislatívy).
- Spracovávanie Dokumentu starostlivosti o dreviny v intravilá- 

 noch (žiaľ, že to robia ekológovia, a nie krajinní architekti)    
 a iných dokumentov OPaK.

- Rozbiehajúce sa rekonštrukcie parkov a úprava verejných pries- 
 transtiev so zeleňou, prípadne výstavba verejných parkov, záu- 
 jem súkromných investorov o riešenie exteriéru objektov.

- Osveta cez MVO.
- Prepojenie krajinárov a urbanistov v niekoľkých aktivitách 
 s MVO. 
- Pripravený akreditovaný kurz na tému „Tvorba krajiny“ na   

 SPU  v Nitre, na ktorý už aj boli sľúbené finančné prostriedky,  
 ale neboli reálne pridelené. Pripravené sú tri varianty: pre sta- 
 rostov a zástup cov obcí, pre poľnohospodárov a pre komunál- 
 nych politikov.

- Zostavenie medzirezortnej komisie pre implementáciu EDoK.

Zhrnutie:
1. Väčšina respondentov mala problém s vymenovaním pozi-  

 tívnych príkladov. Viacerí zdôraznili, že autormi takýchto  
 pozitívnych príkladov sú na Slovensku len tzv. mimoinštitu-  
 cionálne subjekty,  v prvom rade MVO.

2. Výpočet pozitív sa pohybuje od systémových s medzinárodným  
 charakterom (samotné pristúpenie SR k EDoK, ako aj vstup  
 do EÚ a prevzatie európskeho právneho poriadku v tejto  
 oblasti), cez niekoľko opatrení na národnej úrovni až po   
 regionálnu a miestnu úroveň, ktorá vo výpočte pozitívnych   
 príkladov výrazne dominuje. 

3. V odpovediach na túto otázku sa vyskytuje niekoľko desiatok  
 konkrétnych aktivít a subjektov.

4.  Napriek prevládajúcemu pesimizmu respondentov za medzi  
 odpoveďami objavila aj optimistická poznámka, že vzhľadom  

 na prax možno konštatovať, že záujem o krajinu je podstatne  
 vyšší ako  v roku 2000, čo dokumentuje výpočet niekoľkých   
 systémových či ad hoc opatrení, ktoré sa podarilo v ostatných  
 desiatich rokoch realizovať. 

VIII. Vymenujte niekoľko negatívnych príkladov zaobchádzania 
s krajinou, s ktorými ste sa stretli za uplynulých 5 rokov! 

1) BA & okolie – všetky tie hrozné kauzy ÚP + výstavby (ktoré  
 určite  nevymenujem všetky): vinohrady, Devínska Kobyla   
 + jej podhorie, rusovské jazerá + pripravovaná výstavba  
 pri Jarovskom ramene, pripravovaný Metropolis/megakasíno, 
 CMC Petržalka + Sad Janka Kráľa +  pripravované Chorvát- 
 ske rameno, sčasti aj BLP + určite štátne lesy v M. Karpatoch,  
 takmer všetky  väčšie developerské projekty v BA/meste (River  
 Park, zahusťovanie Starého Mesta, Ružinova, Dlhých dielov,   
 Dúbravky, Petržalky, Vajnor – Rače). 

Kalvária v Banskej Štiavnici, 2018
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2) Podobne ÚP, urbanizmus a výstavba vo väčšine ostatných veľ- 
 kých miest Slovenska – BB, KE, NR, ZA, TN...
ďalej (zrejme všetky) projekty rozvoja CR pre zimné športy, väčšinou 
kombinované aj s devastačným lesným hospodárstvom:

3) TANAP – celý, t.j. aj Západné a Belanské Tatry.
4) NAPANT.
5) Slovenský raj.
6) Vihorlat.
7) Málino Brdo..... (keďže už veľmi nestíham chodiť po Slovensku, 
 ďalšie konkrétne mi nenapadajú).
8) LH činnosti – napr. okrem vyššieuvedených lokalít Dunajské  

 luhy, už spomínané M. Karpaty...
9) výstavba diaľnic a rýchlostných ciest – Pov. Bystrica, BA-Petr- 

 žalka,  M. Fatra/Šútovo - Hubová...
10) Banská činnosť + zámery ťažby niektorých surovín – horná   

 Nitra (ešte stále), Kremnica (zlato), Jahodná, Kálnica (urán).
11) Priemyselná výstavba + energetika a ropovod, Trebišov, Bohu- 

 nice výstavba 5. bloku), Mochovce (dostavba 3. a 4. bloku),   
 necitlivo lokalizované veterné elektrárne + MVE, zámery na  
 výstavbu veľkých VE a nádrží – Slatinka, Wolfstahl atď.

12) Odpady – Pezinok, ale napr. aj také všadeprítomné a „plazivé“  
 činnosti (teda vytváranie nelegálnych skládok, znečisťovanie  
 pôdy, vodných tokov atď.), ako monitoruje OZ Tatry v Liptove  
 – čo sa  však týka úplne celého Slovenska.

13) Veľká časť prijímanej legislatívy a koncepčných/strategických  
 materiálov.

14) Konkrétny výkon exekutívy – rezorty ŽP, pôdohospodárstva,  
 hospodárstva, dopravy..... atď. 
Necitlivé budovanie diaľnic a lyžiarskych stredísk v SR.

Necitlivé budovanie obchodných stredísk a priemyselných objektov – 
„kocky v krajine“, väčšinou na veľmi úrodných pôdach. 

Nezvládnutie udržateľnej starostlivosti o lesy (čiastočne zdedené, no žiaľ 
prístup kompetentných sa mení veľmi pomaly, určite pomalšie ako klí-
ma). Platany v Sade Janka Kráľa, 2018
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Tatranský národný park – absolútne nevhodná výstavba, výruby lesa na 
celom území NAPANTu, diaľnica – tie najhoršie možné riešenia tam, 
kde by sa to dalo urobiť lacnejšie a menej bolestne a ak predpokladám, 
že výhľad na Dunaj je tiež v tejto kategórii, tak asi ten najhorší možný 
príklad je River Park.

Hypermarkety, priemyselné parky a i. na „zelenej lúke“.

Výstavba nových zjazdoviek v Tatrách. 

Výstavba na Donovaloch.

Niektoré dialničné úseky – Považská Bystrica, Kraľovany...

Napríklad: skládka v Pezinku, diaľnica ponad Považskú Bystricu, zásahy 
v Tichej a Kôprovej doline, zásahy vo Vysokých Tatrách po kalamite.

Postreky pesticídmi v NP Nízke Tatry. 

Zničené biotopy tetrova hlucháňa v NP Nízke Tatry ťažbou dreva.

Rozširovanie zjazdovky v okolí Štrbského plesa.

Surové zaobchádzanie s lesom pri ťažbe dreva, necitlivé trasovanie cest-
ných komunikácii, čierne skládky v krajine a na brehoch tokov, likvidá-
cia parkov a nevytváranie nových, nezmyselná výstavba nových zjazdo-
viek atď.

Tatry.

Živelná výstavba hypermarketov, logistických, priemyselných a i. cen-
tier „na zelenej lúke“.

Dopady živelnej suburbanizácie na krajinu.

Zásahy do siluety miest – príklad Bratislava.

Likvidácia historickej zelene.

Likvidácia starých vinohradov.

Plánovanie zásad ÚP iba pre intravilány obcí (spravidla).

Snaha o „rozbitie“ CHKO bez ohľadu na krajinárske hodnoty („raciona-
lizácia“ siete CHÚ v rokoch 2007 - 08).

Celý proces EIA - trvale a takmer bez výnimiek.

Nevymožiteľnosť zákona = (ne)odstraňovanie nelegálnych stavieb - tr-
vale a bez výnimiek

„Premety“ v agrosektore, ktoré vedú k (pravdepodobne) nezvratným 
zmenám k unifikácií krajinného rázu hlavne v podhorských a pasien-
kárskych oblastiach - za posledných 20 rokov.

Holorubné spôsoby obhospodarovania lesov.

Znečisťovanie krajiny.

Kauza Tatry.

Kauzy zástavby mestskej zelene a celkovo mestskej zástavby.

Stavba diaľnice.

Vybudovanie závodu Samsung pri Voderadoch – závod je postave-

Oprava senníka na Panskej holi nad Liptovskou Tepličkou, 1983
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ný uprostred polí, na mieste, kde sa doteraz nič nenachádzalo. Najmä 
v nočných hodinách je príliš osvetlený a veľký modrý nápis SAMSUNG 
svieti desiatky kilometrov do okolia.

Veľké osvetlené bilboardy pri diaľniciach, na vjazdoch do väčších miest.

Rozširovanie obchodných, priemyselných a najmä logistických objektov 
na Západnom Slovensku, ktoré zaberajú najúrodnejšiu pôdu.

Toho je naozaj dosť...

Vo všeobecnosti sa za najviac negatívne príklady podľa mňa dajú po-
važovať pokračujúce neprípustné zásahy na územiach so zvýšeným 
stupňom ochrany – najmä v národných parkoch. V týchto prípadoch 
dochádza nielen k ničeniu charakteru územia výstavbou rekreačných 
a športových zariadení, ale aj k strate pôvodného charakteru krajiny 

vinou nesprávneho obhospodarovania krajiny (úbytok hospodárskych 
zvierat v krajine, ktoré by spásali pasienky a tým udržiavali charakter 
krajiny a namiesto toho kosenie motorovými kosačkami a pod.). 

Pri zmenách a aktualizáciách územných plánov sa nerešpektujú zásahy 
investícií do charakteru (obrazu) krajiny a umelé a nevhodne riešené 
investície sa stávajú cudzorodými dominantami krajiny. 

V praxi sa prakticky nerešpektujú princípy Benátskej charty a Florent-
skej charty, dôsledkom čoho je pokračujúce chátranie napr. historických 
parkov (napr. Trebišov, Biel, Pavlovce nad Uhom) alebo ich ohrozenia 
necitlivými zásahmi developerov (Barca a ďalšie). 

Obrovské škody sa naďalej páchajú na vidieckej krajine – táto naďalej 
stráca svoj charakter a jej jednotlivé súčasti (stromoradia pri cestách, 
pasienky, medze) sú naďalej ničené. 

Aj pohľad verejnosti je už často deformovaný a krajinu vnímajú už len 
ako „priestor pre investície“.

Mestská krajina:
- „urbána kaša“ v okolí Bratislavy, 
- rekonštrukcie historických centier (napr. vo Zvolene),
- výstavba shoping centier v historických centrách alebo v ich tesnej 
blízkosti (napr. Banská Bystrica),
- likvidácia parkov a zelených plôch v mestách (napr. Bratislava).

Voľná krajina:
- celkovo výstavba vo Vysokých Tatrách po veternej smršti vrátane 
apartmánov (aj so sociálnymi a ekonomickými negatívnymi vplyvmi),

- lanovky a lyžiarske vleky v národných parkoch (v mnohých, či väčši-
ne?),

- Donovaly (všetko).

Necitlivé developerské investičné aktivity v turistike, osobitne v národ-
ných parkoch (NP) alebo ich ochranných pásmach – nové zjazdovky, 
holoruby v NP.

Štiavnické vrchy z banskoštiavnickej kalvárie, 2018
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Developerské stavebné aktivity priamo ničiace historickú krajinnú 
štruktúru – napr. vinohradnícka krajina: Limbach, Svätý Jur, Pezinok, 
Modra, ale aj vinohrady lemujúce Malé Karpaty nad Bratislavou.

Zanikajúca historická krajinná štruktúra z dôvodu neobhospodarova-
nia pozemkov – napr. terasové políčka okolo Vlkolínca.

Energetické diela - napr. vodné diela s negatívnymi vplyvmi na krajinu.

Urbánna krajina – zánik historickej zelene. 

Skládka v Pezinku...

Chránená krajina:
TANAP – vážne strety záujmov medzi OP, schváleným územným plá-
nom a zonáciou, ktorú pripravila ŠOP SR. Ide o negatívny príklad, kde 
sa na úkor záujmov ochrany prírody, ktoré by mali byť v NP prvoradé, 
preferujú a pretláčajú záujmy developerov.

Rekreačná krajina:

Donovaly – v poslednom období (predovšetkým od 90. rokov) dochá-
dza k veľmi intenzívnemu rozvoju rekreačných činností presahujúcich 
ekologickú únosnosť územia. Tento intenzívny rozvoj sa negatívne od-
ráža nielen v environmentálnej, ale aj v ekonomickej a v neposlednom 
rade aj sociálnej oblasti. Úplne sa zmenil krajinný ráz a zhoršila sa kva-
lita života pre miestne obyvateľstvo. 

Urbanizovaná krajina:

Bratislava – rozvoj mesta Bratislavy je v posledných rokoch pod silným 
tlakom developerov, čo sa odrazilo na celkovom znižovaní kvality života 
v mestskom prostredí. Dochádza k nadmernej likvidácii verejnej zele-
ne, nevhodnej zástavbe napr. v priestore nábrežia – príkladom je River 
Park, búraniu stavieb, ktoré by si zaslúžili ochranu – príkladom je napr. 
PKO). Absolútne podcenená pri ďalšom rozvoji mesta je aj doprava.

Kauzy ohrozujúce krajinu a jej prioritné funkcie / alebo kvalitu zložiek 
krajiny:

Žitný ostrov – ropovod – ľahko dostupná pitná i úžitková voda patrí 

medzi tých málo cenných zdrojov, ktorých na Slovensku máme momen-
tálne dostatok. Rakúsko plánuje prepojenie ropovodu Družba so svojou 
rafinériou vo Schwechate. Možné sú viaceré varianty trasy ropovodu 
Slovnaft-Schwechat. Najkratšia vedie cez Žitný ostrov. Prípadná havária 
v dôsledku technickej či ľudskej chybym alebo sabotáže by vážne ohro-
zila túto zásobáreň pitnej vody.

Nízke Tatry - na boj proti podkôrnemu hmyzu podnik Lesy Slovenskej 
republiky používa od mája 2008 v Národnom parku Nízke Tatry prob-
lematické insekticídy, napr. FURY, ktorého účinnou látkou je cyper-
metrín. Táto látka narušuje hormonálny systém necieľových živočíchov 
a môže poškodzovať aj lesných robotníkov, ktorí s ňou pracujú. Pretože 
„ošetrované“ lesy nie sú dostatočne označené, môže ohroziť aj turistov. 
Od 1. apríla 2009 Podnik Lesy SR š. p. začal s chemickým postrekom aj 
na území Národného parku Veľká Fatra, Národného parku Malá Fatra, 
Národného parku Slovenský raj a Národného parku Muránska planina.

Technokratické riešenie manažmentu povodí (skôr vodných tokov).

Nové dunajské nábrežie pri Eurovei, 2018
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Dobývanie nerastov- urán.

Poľnohospodárska činnosť a lesníctvo.

Budovanie diaľnic.

Výstavba na úkor krajiny – priemyselné parky, nezmyselné megaloman-
ské rekreačné zariadenia. 

Golfové ihriská. 

Nedotiahnutá zonácia Tatier.

Systém: základ zlého zaobchádzania s krajinou a negatívny dopad na 
krajinu.

Rezortizmus: chýba spolupráca MŽP SR a MVRR SR a súčasné zrušenie 
MŽP je už úplná katastrofa, pretože tak budú ekonomickými rezortmi 
ignorované všetky súčasné trendy.

Posledné metodiky na tvorbu krajiny boli: LANDEP (koniec 80-tych 
rokov), Generel zelene v 80-tych rokoch, USES (1992, 1994, 2000, po-
tom pre potrebu pozemkových úprav zjednodušená metodika myslím 
2002 vydaná UKE), Štandardy minimálnej vybavenosti obcí 2002 – rie-
šia i krajinu ale z hľadiska UPD, vydalo MVRR SR), 2002 – metodika 
hodnotenia alejí a stromoradí (UKE) – a potom nič.

Rozpad URBIONu, rozpad útvarov hlavného architekta, kde sa riešila 
i krajina ako UPP – absencia organizácie na koordináciu činností v území.

SAŽP sa dlhodobo správa ako súkromná organizácia a namiesto tvorby 
metodík podniká, čím dochádza k nekalej konkurencii, chýba vzdelá-
vanie odbornej verejnosti i po 17 rokoch !!! – prakticky žiaden prenos 
výsledkov práce SAŽP smerom k verejnosti.

„Valcovanie“ krajiny investormi z dôvodu zle spracovaných UPP, týka-
júcich sa krajiny, a to preto, že KEP či USES neboli pre obce finančne 
dostupné (metodika bola postavená príliš obšírne a spracovanie bolo 
drahé), tak sa začal KEP i USES nahrádzať rôznymi kompilátmi a spra-
covávajú ich neodborníci, SAŽP nevyvinulo od toku 1994 žiadnu rele-
vantnú metodiku. Oravská vrchovina nad Dolným Kubínom, v pozadí Malá Fatra, 2011
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ISŽP a vrstvy spracované SAŽP nie sú bežne dostupné pre spracováva-
nie UPD či iných koncepčných dokumentov, slúžia pre potreby rezortu, 
prípadne pracovníkov SAŽP, za tieto podklady iné subjekty platia !!!, 
preto sa nevyužívajú. Obce pri súčasných finančných prostriedkoch nie 
sú ochotné kúpiť nič, čo sa dá obísť. Z uvedeného dôvodu chce teraz 
rezort MVRR začať so spracovávaním vlastného informačného systému 
o území, aby naplnil pripravovaný zákon o „územnej informácii“. Je to 
zdvojenie práce i nákladov len z dôvodu nespolupráce. 

Nefunkčnosť legislatívy v praxi, napr. EIA – vždy je posudzovaná čin-
nosť hodnoená ako pozitívna, pozri prax.

Prílišné zamerania sa rezortu ŽP na OPaK a ignorovanie urbánnej kra-
jiny, prípadne riešenie problémov urbánnej krajiny len ekológmi. Igno-
rovanie krajinných architektov. Na MŽP SR nebol ani len referent pre 
problémy riešenia urbánnej krajiny !!!, hoci v ČR na to bol celý odbor!

„Valcovanie“ krajinných architektov ekológmi a z toho vyplývajúce zlé 
koncepčné riešenia urbánnych priestorov (poznám veľa príkladov) 
s nízkou kvalitou dizajnu verejných priestranstiev.

Chýba celoživotné vzdelávanie o krajine iných profesií, ktoré sa dlhodo-
bo pohybujú priamo v praxi. Ale nie je to len o krajine.

Školy a vedecké inštitúcie nespolupracujú s praxou, ich výsledky sa pre-
zentujú len na vedeckých konferenciách, ale smerom k praxi sa kon-
ferencie nekonajú, pretože za takéto konferencie nemajú pedagógovia 
body. Príliš veľa študentov, pedagógovia nestíhajú, kvalita výučby nízka, 
uplatnenie v praxi minimálne. 
Školy a vedecké inštitúcie sa venujú podnikaniu, nahrádzajú ľudí 
z praxe práve preto, že sú často príspevkovými organizáciami, či majú 
možnosť podnikať a tak nevedia, či majú učiť, robiť vedu alebo pod-
nikať. Prax tak nie je „dovzdelávaná“, nedostáva sa k zaujímavým zá-
kazkám (architekt sa musí živiť svojim know-how, nemá za sebou plat 
zo školy či príjem z realizačnej firmy, nemá si ako „prilepšiť“. Z toho 
vyplýva vstupovanie jednej profesie do kompetencií druhej profesie, 
z toho vyplýva nesystémovosť, nekvalita (neodpustím si citát starého 

pána, prof. Machovca (Lednice): „Kto si nevie vážiť svoju profesiu, ne-
vie si vážiť ani profesiu inú.“ Ak chce vedecký pracovník overovať svoju 
teóriu v praxi, je to OK. Ale ak chce robiť konkurenciu profesii, ktorá 
sa tým živí, nie je to OK. 

Chýba spolupráca profesií, hoci napr. prof. Žigrai na to už dlhodobo 
upozorňuje. 

Ekológovia premrhali príležitosť zmeniť princíp plánovania prílišným 
nátlakom a preferovaním svojej pravdy (aj keď objektívne môžu mať 
pravdu).

Konkrétne problémy: 
- necitlivosť v tvorbe, nepochopenie rozdielov medzi vidiekom  
 a mestom a že každý priestor si vyžaduje špecifické riešenia.  
 STOP miešaniu vidieckych a mestských prvkov, mesto sa ne - 
 smie stať dedinou a naopak. Ignorovanie krajinného  rázu  
 všetkými profesiami, 

- chyby v plánovacom procese – v praxi často UPD robí jeden  
 človek, chýba spolupráca,

- chyby v rozhodovacom procese – rezortizmus, sústredenie sa  
 len na legislatívne normy (prijímané bez širšej spoločenskej   
 diskusie, bez odborných konferencií, často v skrátenom   
 legislatívnom konaní), nekompetentnosť, neodbornosť   
 na úradoch,

- chyby v rozhodovaní v rámci samosprávnych orgánov – nevy- 
 užívanie expertov, odborníkov, rozhoduje často sila starostu,  
 ale ani sa nemá samospráva na koho obrátiť, útvary hlavného  
 architekta (viacčlenné a viacprofesijné) boli zrušené. Nutné je  
 opätovne zriadiť nezávislé organizácie, ktoré budú koordinátor- 
 mi v území pre okres alebo viac obcí spolu, budú zabezpečovať  
 podklady, aktualizovať ich, sledovať uplatňovanie regulatívov,  
 limitov a pod., 

- diktát „zhora“ bez participácie obcí, odbornej verejnosti, verej- 
 nej diskusie a pod.: napr. ropovod cez Žitný ostrov !!!, rozhod- 
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 nutie o výstavbe priehrady na Tichom potoku bez ohľadu na  
 názor obce !!!,  širokorozchodná železničná trať bez ohľadu na  
 ekonomické a ekologické dôsledky !!! atď. atď. atď...,

- podnikanie úradníkov !!!!!!!!!! Musí byť uplatnený zákon o kon- 
 flikte záujmov. Celoplošne!!!       
   

Zhrnutie:

1. Výpočet negatívnych príkladov je takmer dvojnásobne rozsiah- 
 lejší a obsažnejší v porovnaní s výpočtom pozitívnych príkladov.

2. Negatívne príklady zahŕňajú širokú paletu.

3. V jednej z odpovedí možno nájsť pokus o systematické  
 zhrnutie hlavných problémov.

IX. Ako by sa podľa Vás dalo zlepšiť uplatňovanie EDoK a tým aj 
starostlivosť o krajinu na Slovensku? 

Vidiek ako rozvojová priorita SR v politike, v rozpočte i v médiách = 
komplexným oživením vidieka od sociálnych služieb až po infraštruk-
túru, uzavretie výrobno-spotrebných miestnych a regionálnych cyklov, 
život a starostlivosť o pôdu prinesie viacnásobný úžitok.

Na druhej strane nezávislým, odborným posudzovaním rozvojových 
a  investičných zámerov (USES, RUSES, EIA, SEA...). Princíp partner-
stva v rozhodovacích procesoch je u nás v drvivej väčšine prípadov stále 
len teoretickou záležitosťou. 

Budovať a vytvárať hodnotu harmonickej krajiny od jej funkcionalít 
v  spoločnosti až po estetiku cez všetky možné kanály: od informácií, 
cez vzdelávanie až po vidiecku turistiku a predaj z dvora. Inak peniaze 
a ľudský potenciál na zveľaďovanie krajiny nájdeme len veľmi ťažko. 

Aspoň každé 3. zasadanie parlamentu a vlády robiť vo vidieckej krajine. 

Prijať chýbajúce zákony a dôsledne ich uplatňovať.

Uplatňovaním existujúcich zákonov a vyhlášok reálne v praxi.

Prijatím zákona o krajinnom plánovaní, prípadne obdobnej právnej nor-
my.

Dôslednou implementáciou Európskeho dohovoru o krajine a posilne-
ním kompetencií národného koordinátora/koordinátorky pre EDoK.

Pristúpením k ďalším relevantným dohovorom (napr. Faro dohovor).

Koncipovaním nového rezortu Pôdohospodárstva a ŽP ako rezortu sta-
rostlivosti o krajinu (resp. rezortu ochrany a tvorby krajiny).

Zaradením Náuky o krajine do školských osnov.

Väčšia angažovanosť verejnosti a väčšie práva pre MVO.

Jasná legislatíva bez umožňovania tisícov výnimiek úradmi.

Vytvorenie dlhodobej stratégie OPK (koncepčný materiál).

Riešenie majetkovej ujmy pre súkromných vlastníkov.

Patričným personálnym vybavením v rámci „nového“ trojrezortu 
(MPŽP a RRSR) – naklonovať Pavlínu Mišíkovú aspoň 20-krát.

Trpezlivá výchova.

Celková kultivácia spoločnosti.

Zlepšenie a sprísnenie legislatívy, vyžadovanie jej dodržiavania.

Aktívnejšia účasť občanov v konaniach.

Spolupráca profesií (najmä s architektmi, keďže UPD je stále aktuálny 
nástroj na optimálny rozvoj). Je dobre, že neprešiel nový stavebný zá-
kon, kde sa vypustili prieskumy a rozbory. 

Spracovať pre každú obec prieskumy za každú profesiu (podklady málo 
dynamické aktualizovať v dlhšom časovom horizonte, podklady dyna-
mické aktualizovať každé 4 roky, aby boli pri aktualizácii územných plá-
nov použiteľné).

Útvary priestorového plánovania !!!!!!!!! na každom okrese !!!!!!!!!! 
Priestorové plánovanie je nový trend a profiluje sa už i na Slovensku 
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nová profesia, ktorá by mala byť koordinátorom rozvoja a plánovania 
v regióne (prof. Finka z STU v Bratislave práve pripravil projekt na pro-
filáciu profesie „priestorového plánovača“, nie je to teda územný pláno-
vač ani urbanista !!!).

Presvedčiť regionálnych a miestnych politikov o potrebe riešiť krajinu, 
ktorá nie je len „hltačom financií“, ale i zdrojom príjmov. A tiež o potre-
be podkladov pre UPD, o potrebe spolupráce s odborníkmi, ktorí však 
nie sú len na školách a vedeckých ústavoch. 

Osveta nie len cez MVO, ale aj cez odborné kádre na úradoch...

Spracovať krajinnú politiku !!!

Podpora „priestorového plánovania“.

Implementovať EDoK do PHSR, stratégií, regionálnych a lokálnych po-
litík.

Citlivejším a uvedomelejším, teda etickejším prístupom všade a na všet-
kých úrovniach, teda aj na úrovni systémových opatrení (lepšia legislatí-
va, exekutíva a napokon aj súdnictvo), aj na úrovni konkrétneho výkonu 
moci (štátna správa, samospráva) a samozrejme aj na úrovni informač-
no-mediálno-„formatívnej“ (informácie, osveta, výchova, vzdelávanie).

Konkrétne neviem (resp. je toho strašne veľa), lebo základ leží vo vyššej 
úrovni vnímania reality (nesebastrednosť, nielen materiálne a konzu-
mentské priority, neľahostajnosť, aktívny prístup k riešeniu problémov, 
konštruktívnosť, dlhodobé a komplexné – holistické prístupy, ....) – teda 
vo výchove. Tá sa však formuje a pôsobí vo všetkom, čo kto robí, či už 
sú to kompetentné orgány verejnej správy, iné „oficiálne“ inštitúcie vo 
všetkých sférach spoločnosti, správanie politickej reprezentácie, resp. 
decision-makers na všetkých úrovniach, taktiež spoločenských elít (opi-
nion-makers), samozrejme osobitne vo sfére školstva, kultúry a vedy, 
médiá (osobitne dôležité), cirkvi (taktiež osobitne dôležité), neziskové 
a záujmové spoločenstvá až po správanie jednotlivých ľudí v každoden-
nom živote... Všetky tieto „sféry“ majú ešte veľké rezervy vo vzťahu ku 
krajine.

Podolínec, 2009



49

Korektné uplatňovanie platnej legislatívy. Uprednostňovanie spoločen-
ského záujmu pred záujmami investorskými (privátnymi). Zvýhodne-
nie ekologických pôdohospodárov.

Navrhla by som inštitucionálne posilnenie – hoci sme svedkami de-
montáže rezortu MŽP SR, ako aj zriadením celého programu - obdob-
ne ako v  ČR - na obnovu krajiny, obnovu historických alejí, remízok 
v poľnohospodárskej krajine a pod. V oblasti urbánnej krajiny by bolo 
potrebné buď do nového zákona o ochrane prírody a krajiny prijať novú 
stať, venujúcu sa vegetácii a vegetačným štruktúram v sídlach, alebo pri-
jať samostatný zákon o vegetačných štruktúrach v sídlach.

Reálnymi aktivitami z úrovne MŽP SR, ako implementačného orgánu 
EDoKu – napr.
•	 zákon	o	krajine,	krajinnom	plánovaní	a	pod.
•	 definovanie	cieľového	stavu	rôznych	typov	krajiny	a	podpora		
 aktivít v oblasti ochrany krajiny, resp. dosiahnutia cieľového  
 stavu krajiny (obdoba českých programov).
Zdieľaním informácií zo zahraničia – prenosom dobrých skúseností na 
úrovni samospráv (aby samosprávy videli, že rýchly rozvoj je na chvíľu, 
dlhodobé opatrenia robia mestá/regióny konkurencieschopnými a odlí-
šiteľnými v porovnaní s ostatnými). 
Verejnoprávne médiá by sa mali skutočne venovať témam, týkajúcim sa 
krajiny.

Tieto témy by mali byť vhodne a účinne zakomponované do učebných 
osnov ZŠ a SŠ.

Veľmi by pomohlo zlepšenie právneho vedomia obyvateľstva a vymáha-
teľnosť práva na Slovensku.

Vytvoriť jasnú stratégiu starostlivosti o krajinu na národnej úrovni, 
s nadväzne jasnou predstavou manažmentových opatrení a pomenovať, 
kam SR smeruje, zároveň pomenovať cieľovú hodnotu krajiny.

Medzirezortne prijať Národný implementačný program EDoK s dôra-
zom na články 5 a 6 dohovoru – v ktorom budú stanovené jednotlivé 
konkrétne opatrenia na podporu ochrany a manažmentu krajiny.

Jasne definovať kompetencie a nástroje tvorby a ochrany krajiny a dele-
govať jednotlivé kompetencie. 

EDoK implementovať do legislatívy a vykonávacích predpisov ako aj 
metodických nástrojov/postupov od národnej až po miestnu úroveň 
podľa jeho jednotlivých článkov.

Urýchlene spustiť projekt Typológia krajiny SR.

V spolupráci s regionálnymi a miestnymi samosprávami organizovať 
informačnú kampaň a prepojiť dohovor s konceptom, že pracovať s kra-
jinu je politicky aj ekonomicky smer budúcnosti, zapojiť a získať pre 
dohovor lídrov.

Zorganizovať spoločnú konferenciu iniciovanú MŽP SR za účasti 
ZMOS, Únie miest Slovenska, VÚC, ktorá bude informovať o možnos-
tiach implementácie v SR – participácia regionálnej a miestnej samo-
správy za účasti odbornej verejnosti.

Zvýšiť vzájomnú informovanosť inštitúcií, ktoré pracujú a pripravujú 
nástroje a metodiky o cieľovej hodnote krajiny.

Vytvárať databázu pozitívnych príkladov dobrej praxe implementácie 
EDoK.

Zorganizovať študijné cesty do fingujúcich regiónov a podporovať me-
dzinárodnú spoluprácu.

Ťažká otázka: jednoznačne menej skorumpované vlády, ale to by nesta-
čilo. Verejná mienka nie je na strane tých, ktorí sa snažia chrániť krajinu 
– jedine v prípade hroziacich stavieb rovno „za humnami“. Spoločenský 
tlak je preto minimálny, resp. je dielom marginálnej skupiny ochraná-
rov. Nutnosťou je preto zmena paradigmy myslenia, čo je však úloha na 
desaťročia.

Mať zákon o krajinnom plánovaní.

Určiť limity pre veľkosť poľnohospodárskych honov.

Vytvoriť nástroj na presadzovanie prírodných opatrení zabraňujúcich 
vznik povodní v krajine. 
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Viac zapájať do rozhodovacích a plánovacích činností verejnosť.

Nič netreba, iba Slovensko sa musí stať právnym štátom. Aj dobre napí-
sané zákony, pokiaľ štátna správa a samospráva robí obštrukcie, sú úpl-
ne nanič.

Vytvoriť nástroj na presadzovanie prírodných a prírode blízkych opatre-
ní zabraňujúcich vzniku povodní v krajine.

Viac zapájať verejnosť do rozhodovacích a plánovacích činností.

Pokiaľ bude pri moci súčasná vláda, tak bude uplatňovanie každého me-
dzinárodného dohovoru v SR iba úplná formalita, to sa týka aj EDoK, 
pretože absolútnym základom účinnej implementácie každého dohovo-
ru je zabezpečiť vymožiteľnosť práva, nie jeho ignorovanie.

Zvyšovanie vnímavosti ľudí.

Korektné uplatňovanie platnej legislatívy.

Prijať legislatívne nástroje a uplatniť ich v praxi.

Podstatne zvýšiť úroveň vzdelania a osvety o EDoK a o vzťahu ku kraji-
ne. – verejná správa aj verejnosť.

Neviem, ako sa v tejto politickej situácii dá dosiahnuť zmena, stačilo 
by dodržiavať zákony a zlepšiť výchovu detí a dospelých, využiť poten-
ciál environmentálnych organizácií a nevylúčiť ich z možnosti čerpať 
finančné prostriedky na vzdelávanie v oblasti ŽP a eurofondov. Na to by 
však bola potrebná hlboká očista politického života a aspoň zmiernenie 
korupcie.

Sú len dve možnosti; politická vôľa, alebo tlak verejnosti. Najlepšie obo-
je. 

Medzi verejnosťou nie je veľa informácií o Európskom dohovore o kraji-
ne. V povedomí je ochrana prírody a ochrana životného prostredia ako 
taká, ale ochrana a tvorba samotnej krajiny nie.

Pomohlo by rozšírenie legislatívy a väčšia osveta.

Ochranársky kalendár, 1992
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X. Myslíte si, že niektorý s orgánov verejnej správy (štátna správa, 
samospráva, alebo nimi zriadené organizácie, prípadne ich strešné 
organizácie či zoskupenia), pôsobiacich na Slovensku, by bolo vhod-
né navrhnúť na ocenenie Cenou Rady Európy za krajinu? Ak áno, 
ktorý/ktoré? 

Pavlína Mišíková (národná koordinátorka pre implementáciu EDoK).

Národná koordinátorka pre Európsky dohovor o krajine (nie je však or-
gánom verejnej správy, organizačne je táto pozícia začlenená pod MŽP 
SR, neskôr zrejme pod MPŽPRR SR, pričom politika MP a MŽP v sú-
časnej podobe krajine skôr škodia, ako pomáhajú). 

László Miklós (jediný poslanec, ktorý je v tejto sfére aktívny).

Mesto Skalica (4x).

VÚC Žilina.

Možno Správa CHKO Biele Karpaty.

Ak, tak SAŽP (Program obnovy dediny).

Možno SAŽP.

Čo ja viem, tak pre krajinu SR robí najviac SAŽP, no vzhľadom na veľmi 
limitované financie a personálne kapacity. Preto je to skôr „povinná“ 
práca na papieri. Neviem posúdiť zásluhy (čo a za čo sa im podarilo 
spraviť) - SAŽP ani inej organizácie. 

Snáď ÚKE SAV.

Asi nie. Možno mesto Skalica a obec Hrušov, v minulosti Kvačany.

Mesto Skalica – uplatňovanie dlhodobej stratégie na princípe TUR 
(15 tisíc obyvateľov !!!): 

- 2004 – Strategický plán pre rozvoj cestovného ruchu 
- 2004 – rekultivácia ťažobného priestoru Tehelňa z vlastných 
  prostriedkov,
- 2004 – projekt pozemkových úprav,
- 2005 – Generel zelene – zhodnotenie kvality plôch zelene,

- 2005 – realizácia projektu „Perúnska lúka“ – edukačná plocha  
  pri rieke Morave riešená v spolupráci s Rakúskou stra- 
  nou (Auring, ornitologická stanica v Hohenau),
- 2006 – projekt rekonštrukcie historického jadra vrátane zelene,

- 2006 – Vízia rozvoja plôch zelene v kontexte na strategický   
  rozvoj mesta – schválené zastupiteľstvom,

- 2006 – Memorandum k občanom spracované na základe Vízie,
- 2007 – UPD, kde sa uplatnila Vízia, rezervovali sa plochy pre  

  rozvoj zelene,
- 2007 - 2008 – realizácia projektu rekonštrukcie historického  

  jadra vrátane zelene,
- 2007 – projekt ochrany stromov (2 stromy a ich ošetrenie    

  z vlastných prostriedkov mesta, 200 ročný dub a 300  
  ročná lipa),

- 2007 – úprava plochy pri Rotunde sv. Juraja zo 14.storočia,

Kaštieľ v Mikušovciach, 2010



52

- 2007 – revitalizácia Kalvárie s plochami zelene,
- 2007 – štúdie troch priestorov v súlade s Víziou rozvoja plôch  

  zelene,
- 2007 – projekt cyklotrasy v spolupráci s ČR,
- 2008 – projekty vetrolamov,
- 2008 – prístav na Baťovom kanáli, revitalizácia Baťovho kanála,
- 2008 – zapojenie sa do projektu „Rekreačné splavnenie rieky  

  Moravy“,
- 2008 – projekty dvoch parkov v súlade s víziou Tehelňa a Há- 

  jek,
- 2008 – revitalizácia areálu kúpaliska v Zlatníckej doline  

  (rekreačná zóna mesta),
- 2009 – revitalizácia historickej lipovej aleje z 330 líp na ulici  

  Potočnej z rozpočtu mesta !!!
- 2009 – nominácia na CE ZA AR (cena za architektúru) za re - 

  konštrukciu historického jadra,

- 2009 – cena ministra výstavby za rekonštrukciu historického  
  jadra vrátane plôch zelene,

- 2010 – zadaná aktualizácia Vízie rozvoja plôch zelene v kontex- 
  te na strategický rozvoj mesta.

Explicitne NIE (8x).
Ostatné: neviem, nepoznám.
Žiadne – charakteristické je, že nevyvíjajú žiadnu takú aktivitu v tomto 
smere, o ktorej by bola informovaná aj širšia/laická verejnosť.

XI. Myslíte si, že niektorá mimovládna organizácia, registrovaná 
a pôsobiaca na Slovensku, by mala byť za svoju aktivitu v tejto oblasti 
ocenená podobnou cenou? Ak áno ktorá/ktoré?
VOKA.
Vidiecky parlament.
Región Biele Karpaty.
STUŽ/SR (2x).
STUŽ/Biele Karpaty (4x).
EKOPOLIS (4x).
A-PROJEKT.
BROZ (3x).
AI NOVA.
Bratislava otvorene.
VLK (5x)
MV SZOPK Bratislava (2x).
DAPHNE (5x).
OZ Tatry (7x).
SOSNA (5x)
REC Slovensko (3x).
Združenie Slatinka (3x).
CEPA.
Pre prírodu.
KOZA.
Ak, tak Priatelia Zeme.
V minulosti S-TANAP s riaditeľom Vančurom.

Skalica, 



53
Pri Drábsku vo Veporských vrchoch, 2009
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RNDr. Mikuláš Huba.
Doc. Jančura a kol. (2x).
Dáša Lišková.
(koment. / nad rámec vyššie uvedených niektoré MVO boli spomenuté 
aj v odpovedi na iné otázky: OZ Tatry, Združenie Slatinka – obe za sys-
tematické spájanie riešenia konkrétneho environmentálneho problému 
v praxi (odpady, výstavba priehrady) s ochranou širšej krajiny v daných 
lokalitách/regiónoch, ďalej s výchovou a pestovaním pozitívneho vzťa-
hu ku krajine ako celku a za kultivovanie s tým súvisiacich etických hod-
nôt, najmä u mladej generácie).
Z konkrétnych projektov poznám projekt oživenia krajinného rázu Poži-
tavia do tradičného výzoru (pozri viac – Nadácia Pontis a Mašekov Mlyn).

XII. V tejto časti (alebo v prílohe) môžete uviesť všetky ďalšie informá-
cie, názory a návrhy, ktoré považujete za dôležité (napr. o Vašej aktuál-
nej či plánovanej aktivite v tejto oblasti, o medzinárodnej spolupráci, 
konkrétne príklady, mená, organizácie, projekty, case studies a pod.). 

Celkovo som znechutený medzinárodnými inštitúciami, dohovormi, 
smernicami a pod. Považujem ich viac za byrokratickú prekážku ako 
reálnu pomoc prírode. Veľmi často dochádza k formálnemu označeniu 
(alebo oceneniu) nejakého územia, ale to nemá žiadny súvis s reálnym 
manažmentom v území (napríklad pralesy UNESCO vo Východných 
Karpatoch, Biosférická rezervácia Poľana, sieť NATURA 2000).

Sieť NATURA 2000 nijako neovplyvnila spôsob hospodárenia v krajine, 
ale nahnevala súkromných vlastníkov, obce...

Inšpirácia z aktivít Pospolitosť pre harmonický život Zaježová.

Inšpirácia z internetového portálu ZITAVA.SK.

Pokračovanie v sieťovaní všetkých inštitúcií, ktoré v krajine a s krajinou 
pracujú (vrátane inštitúcií, ktoré nie sú priamo zaangažované, ale pod-
porujúce - Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave, Knižnica 
TU Zvolen...)

Využitie už existujúcich nápadov aj pre EDoK,  Pontis: Dobrá krajina.

Myslím, že teraz je vhodný čas začať nahlas a cielene rozprávať o tom, 
ako by sa mali podporiť aktivity udržateľnej starostlivosti o krajinu 
a prečo je to pre spoločnosť dôležité. Určite by to bolo možné cez Prog-
ram rozvoja vidieka, debata o tom, ako a kam by mali isť financie Spo-
ločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) v rokoch 2014-2020 je už v pl-
nom prúde, do konca roka 2011 sa musí prijať legislatíva EÚ definujúca 
rámec čerpania finančných prostriedkov v CAP, ale aj ostatných sekcií 
a operačných programov.

Naša Základná organizácia SZOPK č. 6 sa o.i. dlhodobo zaoberá záchra-
nou ľudovej architektúry a údržbou okolitej krajiny. Asi najznámejšia 
naša akcia je záchrana a údržba areálu ľudových technických pamiatok 
na Oblazoch v Kvačianskej doline.
OZ MAS Horný Liptov má veľkú ambíciu pracovať s krajinou. Zatiaľ 
veci iba rozbiehajú. 
Žilinský samosprávny kraj – odbor regionálneho rozvoja vytvára vhod-
né prostredie – potrebujú čas, aby sa to prejavilo. 
Aktivity smerujúce proti ťažbe uránu.
Slovenská vodohospodárska spoločnosť vytvorila tím z odborníkov 
z celého Slovenska. Riešime konkrétne povodie potoka Slatvinca a Va-
lalského potoka. Je šanca, že v priebehu 1 – 2 rokov budú konkrétne 
výsledky. Je to beh na dlhé trate s veľmi náročnými prekážkami. 
Projekt Euroscapes – INTERREG IVC, zameraný na tvorbu manažmen-
tu urbánnej krajiny, projekt bude realizovaný FA STU (budeme (REC 
SR) zapojení externe).
Projekt UrbSpaces – zameraný na urbánnu krajinu, www.urbspaces.eu, 
výstupy aplikácie EDoK v 8 partnerských krajinách projektu sú na lin-
ku http://www.urbanspaces.eu/files/Act.%203.1.1.%20Preliminary%20
Analyses.pdf. REC je vedúcim partnerom projektu.
Hlavné mestá biodiverzity – projekt LIFE+, ochrana prírodných prvkov 
a krajiny v urbanizovanom prostredí. REC je partnerom projektu.
Nezaoberáme sa priamo tvorbou krajiny a dokumentami týkajúcimi sa 
EDoK. Napriek tomu naše aktivity v oblasti ochrany prírody a revitali-
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zácie viacerých typov biotopov v oblasti Podunajska a Záhoria prispie-
vajú k obnove pôvodnej krajinnej štruktúry. 

Počas realizácie našich projektov spolupracujeme s mnohými dôležitý-
mi štátnymi orgánmi, inštitúciami a podnikmi v oblasti životného pro-
stredia, vodného aj lesného hospodárstva, takisto s partnermi z komer-
čnej aj mimovládnej sféry. 

Naše spoločné aktivity zohľadňujú princípy EDoK a popri tom nezabú-
dame ani na propagáciu a šírenie týchto hodnôt medzi odbornou a laic-
kou verejnosťou prostredníctvom tlače, prednášok a prezentácií. 

Profesne som autorizovaný krajinný architekt, bola som dlhodobo čin-
ná v Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu, teraz som v Sloven-
skej komore architektov a som tiež predseda ZUUPS pri SAS. Píšem 
to preto, aby som dokázala, že i krajinára môžu architekti akceptovať, 
ak prináša nové myšlienky. Nie je pravda, že sa s architektmi nedá 
dohodnúť. Nie je pravda, že architektom nezáleží na dobrom urba-
nizme (výnimky existujú všade a sú nimi najmä ľudia, ktorí nemajú 
chuť sa ďalej vzdelávať). Tiež som členkou medzirezortnej komisie pre 
implementáciu EDoK pri MŽP SR, otázka je, či ešte táto komisia bude 
niekedy funkčná, vzhľadom na nezmyselnú reorganizáciu rezortov.

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie Slovenska (ZUUPS) 
pôsobí pri Spolku architektov Slovenska. Sme otvorené multiprofesné 
združenie. V našich radoch sú architekti, urbanisti, dopraváci, krajinní 
architekti, stratégovia, manažéri, ... Zatiaľ je nás málo. 

Spolupracujeme s MVRR SR, s MŽP SR, s MP SR, s MK SR, so ZMOS-
om, s URBION-om...

Na medzinárodnej úrovni by sme sa radi stali členmi ECTP (The Eu-
ropean Council of Spatial Planners - Conseil européen des urbanistes 
(ECTP-CEU),the umbrella organisation for spatial planning institutes 
in Europe). Myslím si, že krajina sa dá dobre riešiť vtedy, keď na riešení 
budú participovať viaceré profesie, bude kvalitná spolupráca, budú sa 
počúvať, komunikovať a mať spoločný cieľ – kvalitné a udržateľné pro-
stredie (Agenda 21).

Dôležité je, že ZUUPS existuje od roku 1993 a vždy sa snažilo nastaviť 
„tvár“ negatívnym riešeniam v územnom plánovaní. Posledné tri roky 
robíme semináre na tému „problémy urbanizmu“. V roku 2008 to boli 
semináre, kde sme zisťovali názory a nálady jednak urbanistov, jednak 
úradníkov, jednak samospráv. V roku 2009 a 2010 sú semináre na kon-
krétne témy, ktoré je nutné riešiť. Napr.: Regulatívy a limity v UPD, ob-
starávanie UPD... Spolupracujeme s AUUP (Asociácia pre urbanizmus 
a územné plánovanie v ČR).

29.4.2010 bude seminár na tému „Územnoplánovacie podklady“, kde 
budeme hovoriť o všetkých možných podkladoch. Seminár je určený 
najmä pre zástupcov obcí a úradov !!! Nedá sa celá problematika pred-
niesť za jeden deň, ale treba urobiť aspoň prehľad o podkladoch, ktoré 
sú pre kvalitný rozvoj územia nutné. 

V roku 2009 sme zorganizovali prvýkrát na Slovensku súťaž „urbanis-
tických a krajinárskych diel“ pod názvom „Cena ZUUPS 2009 – Cena 
za urbanizmus“, ktorá sa stala národným kolom medzinárodnej súťa-
že ECTP !!!. Porotcovia boli hlavní architekti krajských miest. 1. mies-
to – dielo architektov Kováč, Komrska, Polgáry. 2. a 3. miesto – dielo 
krajinnej architektky Magdy Horňákovej a jej tímu !!! Teraz vo februári 
(2010) odchádzajú prvé dve diela na medzinárodnú súťaž do Bruselu. 
Urbanistická vedľa krajinárskej!!!.). V roku 2009 získalo dielo Ing. Evy 
Wernerovej „Revitalizácia toku Dubová v Piešťanoch“ 1. mieto v rámci 
CE.ZA.AR. Krajinári majú v rámci SKA svoj „Výbor pre veci krajinných 
architektov“, kde sa rieši i spolupráca s urbanistami. Máme záujem na 
profilácii priestorového plánovača i na profilácii urbanistu ako profesie. 

Pozn.:
Otázky vypracoval a vyhodnotenie odpovedí urobil M. Huba (STUŽ/SR), 
marec 2010.
Dotazníkový prieskum sa realizoval vo februári a marci 2010. Z cca 45 
oslovených MVO (od profesijných združení so štatútom OZ (napr. IALE 
SK), cez „klasické“ environmentálne MVO až po niektoré občianske ini-
ciatívy) reagovalo 26, pričom nie všetky odpovedali na všetky otázky.
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Obdobný dotazník sa neskôr distribuoval aj medzi mestá – členov Únie 
miest Slovenska a na vybrané univerzitné pracoviská. „Kontrolnú vzor-
ku“ respondentov navyše tvoria študenti PRIF UK v Bratislave a PRIF UP 
v Olomouci.

DOTAZNÍK NA TÉMU: 10. VÝROČIE 
EURÓPSKEHO DOHOVORU  
O KRAJINE A MY A JEHO 

VYHODNOTENIE
(adresovaný mestám – členom Únie miest Slovenska)

V snahe nájsť čo najkomplexnejšiu odpoveď na otázku, ako plníme 
záväzky z EDok, ako účinne chránime, udržateľne manažujeme a pre-
zieravo plánujeme krajinu a jej využívanie, by sme Vás chceli požiadať 
o odpovede na nasledujúce otázky:
V otázkach I. až VIII. Vašu odpoveď prosím vyznačte do štvorca znač-
kou „X“ 
Pozn.: E = priemerná „známka“ v škále od 1 (najlepšia) po 4 (najhoršia).

I. Chápe sa, podľa Vás, krajina na Slovensku ako základná zlož-
ka prostredia, ovplyvňujúca kvalitu nášho života a ako významná sú-
časť nášho spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva ?
1. Určite áno 1x
2. Skôr áno, ako nie 3x
3. Skôr nie, ako áno 2x
4. Určite nie  0x
5. Neviem 0x

 E 13:6 = 2,17

II. Myslíte si, že ochrana krajiny/starostlivosť o krajinu je na Slo-
vensku dostatočne inštitucionálne a organizačne zabezpečená ?
1. Určite áno 1x
2. Skôr áno, ako nie 4x
3. Skôr nie, ako áno 1x
4. Určite nie  0x
5. Neviem  0x

 E 12:6 = 2,00
III. Ako hodnotíte možnosti miestnej samosprávy reálne ovplyv-
ňovať spôsob zaobchádzania s našou krajinou ?
1. Veľmi dobre
2. Skôr dobre, ako zle 3x
3. Skôr zle, ako dobre 3x
4. Zle 0x
5. Neviem  0x

 E 15:6= 2,5

Obnova hate na Oblazoch v Kvačianskej doline, 1985
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IV. Myslíte si, že samospráva na regionálnej úrovni venuje ochra-
ne krajiny a starostlivosti o ňu náležitú pozornosť ?
1. Určite áno  0x
2. Skôr áno, ako nie 3x
3. Skôr nie, ako áno 3x
4. Určite nie 0x
5. Neviem  0x

 E 15: 6 = 2,5

V. Myslíte si, že Vaša miestna samospráva venuje ochrane kraji-
ny a starostlivosti náležitú pozornosť ?
1. Určite áno 1x
2. Skôr áno, ako nie 5x
3. Skôr nie, ako áno 0x
4. Určite nie  0x
5. Neviem  0x

 E 11:6 = 1,83

VI. Ako hodnotíte konkrétne nástroje/politiky/opatrenia, s kto-
rými ste v uplynulých piatich rokoch prišli do styku a ktoré sa priamo 
či nepriamo týkajú krajiny ?
1. Pozitívne  0x
2. Skôr pozitívne, ako negatívne 4x
3. Skôr negatívne, ako pozitívne 2x
4. Negatívne  0x
5. Neviem  0x

 E 14:6 = 2,33
VII. Ako hodnotíte možnosti verejnosti reálne ovplyvňovať spô-
sob zaobchádzania s našou krajinou ?

6. Veľmi dobre  0x
7. Skôr dobre, ako zle 3x
8. Skôr zle, ako dobre 3x
9. Zle  0x
10. Neviem  0x

 E 15:6 = 2,5

VIII. Ako hodnotíte úroveň vzdelávania a osvety vo vzťahu ku kra-
jine a k plneniu Európskeho dohovoru o nej ?
1. Vysoká  0x
2. Skôr vysoká, ako nízka 1x
3. Skôr nízka, ako vysoká 5x
4. Nízka  0x
5. Neviem  0x

 E 17:6 = 2,83
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IX. Uveďte konkrétny pozitívny príklad resp. viac pozitívnych 
príkladov zaobchádzania s krajinou, s ktorými ste sa stretli za uply-
nulých 5 rokov ! (Pozn.: v prípade nedostatku miesta môžete uviesť 
v prílohe).
- Triedenie odpadu.
- Likvidácia divokých skládok.
- Revitalizácia verejnej zelene.
- Budovanie cyklistických chodníkov.
- Budovanie detských ihrísk.
- Budovanie športovísk.
- Zabezpečenie a rozširovanie kontajnerov pre psie výkaly.
- Počas zimných čistiacich prác sa uprednostňuje odhŕňanie  
 a výsyp štrku a menej solenia.
- Jesenné čistenie verejných priestranstiev od lístia.
- Znižovanie vylučovania škodlivých emisií z výrobných podni- 
 kov.
- Recyklácia starých motorových vozidiel.

Rekultivácia skládky TKO – začlenenie tohto zdegradovaného územia 
do prírody.

Možnosť čerpania finančných prostriedkov na obnovu a záchranu kul-
túrneho a prírodného dedičstva zo štrukturálnych fondov EÚ, ako aj 
z národných zdrojov z jednotlivých ministerstiev (napr. z Ministerstva 
kultúry SR – Program Obnovme si svoj dom, Podprogram 1.2. Obnova 
kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva). 
Novelizácia banského zákona vo veci využívania kyanidového lúhova-
nia pri ťažbe nerastných surovín. 

Podpora rozvoja alternatívnych zdrojov energie a environmentálne 
orientovaných technológií formou štátnych dotácií (i keď nie sú dosta-
točné). 

Zvyšovanie ekologického povedomia širokej verejnosti.

Snaha o posilnenie možnosti občanov zapojiť sa do legislatívnych pro-
cesov a ich účasť na tvorbe právnych predpisov. 

Dodržiavanie zákona č. 543/2002 Zb.z. o ochrane prírody a krajiny.

Revitalizácia centrálnych častí niektorých miest a obcí (napr. Poprad).

•	 Posudzovanie	vplyvov	na	životné	prostredie	–	niekoľko	inves-	
 tičných zámerov v meste.
•	 Iniciatíva	škôl	v	našom	meste	zameraná	na	vyčistenie	okrajo	-	
 vých častí mesta od odpadu voľne pohodeného v prírode.
•	 Zavedenie	environmentálnej	výchovy	už	v	základnej	škole,		 	
 projekty žiakov zamerané na ochranu životného prostredia.
•	 Organizovanie	seminára	so	zameraním	na	verejnú	zeleň.	
Mnohé pasienky a lúky na území štátnych lesov sa nevykášajú, ale sa 
nechávajú voľne zarásť pôvodnou vegetáciou, čím sa podporuje priro-
dzený vývoj prírodného prostredia. 

Rozvoj separovaného zberu odpadu na území SR, rekultivácia starých 
environmentálnych záťaží na mnohých miestach SR, rozvoj solárnych 
elektrární, rozvoj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (kotolne na 
drevnú štiepku alebo slamu) atď. 

Ochrana prírody okolo rieky Moravy – Slovensko na rozdiel od ČR ne-
podporilo priamo pri rieke budovanie stavieb. 

Zámer budovania vetrolamov a biokoridorov v krajine. 

Občianska iniciatíva a odpor samospráv proti ťažbe zlata v oblasti 
Kremnice.

Nakladanie s odpadmi – kompostárne, recyklácia – nebudujú sa nové 
skládky v krajine a miznú staré nelegálne. 

X. Uveďte negatívny príklad resp. viac negatívnych príkladov za-
obchádzania s krajinou, s ktorými ste sa stretli za uplynulých 5 rokov 
! (Pozn.: v prípade nedostatku miesta môžete uviesť v prílohe).

 -  Napriek tomu, že samospráva odstránila divokú skládku,  
 občania ju opäť vytvoria.
- Pri cestách do jarkov vyhodené smeti, igelitové tašky.
-  Vytváranie nelegálnych skládok odpadu na území mesta.
- Občania nerešpektujú triedenie odpadu, napriek tomu, že je im  
 poskytnutý dostatok kontajnerov.
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- Ťažká nákladná doprava v mestách.
- Ťažba štrku a potom zanedbaná revitalizácia, napriek tomu, že  
 do dohody táto povinnosť bola zahrnutá.
 -  Nelegálne umiestňovanie odpadu – čierne skládky.
 -  Rušenie biocentier a biokoridorov bez adekvátnej náhrady
- Výstavba obchodných reťazcov.
 -  Vysoké Tatry.
Rôzne kauzy z uplynulého obdobia, ako emisné kvóty, skládka Pezinok, 
regenerácia Vysokých Tatier po veternej kalamite (zmena chránených 
území TANAP-u), výstavba elektrárne v Trebišove atď. 

Tatry – ochranné pásma sa prispôsobujú plánom investorov. 

Zámer vybudovania ropovodu cez Žitný ostrov. 

Spôsob likvidácie kalamitného dreva v Tatrách. 

Neriešenie starých záťaží – zamorené pôdy (skládky) po priemyselnej 
výrobe. 

Zámer vylúčenia verejnosti ohľadom jadrových elektrární a výstavby 
diaľnic. 

Povodne – riešime následok, nie príčinu (chýbajú inundačné územia, 
malé prehrádzky na potokoch, medze a iné opatrenia zadržujúce vodu 
v krajine). 

- Viac rokov pretrvávajúci stav v Tatrách po veternej smršti.

- Nedostatočná ochrana podpovrchových vôd najväčšej zásobárne pit-
nej vody v strednej Európe.

Vlastníci národných kultúrnych pamiatok v MPR v Bardejove nevenujú 
dostatok pozornosti technickému stavu pamiatok – ich záchrane a ob-
nove, ktoré podliehajú devastácii a poškodzovaniu. 

Preferovanie finančných prínosov na úkor ochrany prírody a krajiny 
napr. pri výstavbe diaľnic, priemyselných komplexov, ťažbe nerastných 
surovín, doprave energií...

Nedostatočná podpora domácich producentov v poľnohospodárskej 
výrobe a lesníctve.

Absentujúce ekologické cítenie u niektorých skupín obyvateľstva, do 
značnej miery spôsobené zlou finančnou situáciou. 

Výstavba nových výrobných a skladových prevádzok na poľnohospo-
dárskej pôde vyššej bonity. Znečisťovanie poľnohospodárskej pôdy olej-
mi a PHM pri poruchách poľnohospodárskej techniky. 

XI. Ako by sa podľa Vás dalo zlepšiť uplatňovanie EDoK a tým aj 
starostlivosť o krajinu na Slovensku ? 

-  Deťom základných škôl v rámci občianskej výchovy zabezpečiť  
 naozaj kvalitnú výučbu o dôležitosti ochrany životného   
 prostredia (hravo a názornene).
-  Pre dospelých organizovať dni: „Naspäť k prírode!“ – aby čím 
 viacerí boli za odstránenie civilizačných odpadov.
-  Zvýšiť pokuty tým, ktorí urobia čierne skládky.
-  Chýba všeobecné informovanie verejnosti o tomto Dohovore  
 príp. o jeho základných princípoch resp. záväzkoch za SR.
-  Väčšie postihy a osveta.
-  Environmentálnou výchovou od útleho veku.
-  „Pestovanie“ pocitu zodpovednosti za životné prostredie u jed- 
 notlivcov, napríklad i s pomocou finančných sankcií.
-  Uvedomenie si hodnoty životného prostredia pre nás ako  
 i budúce generácie a kladenie dôrazu na prevenciu miesto  
 nápravných opatrení.
-  Tlak na modernizáciu technológií a výroby a zohľadňovanie  
 prínosov z toho plynúcich z dlhodobého hľadiska, nie prefero- 
 vanie krátkodobo finančne výhodnejších riešení. Zakotvenie  
 takýchto opatrení v zákonoch.
-  Kompenzáciou neodstrániteľných negatívnych dopadov produ- 
 centov formou finančnej podpory v oblasti ochrany prírody. 
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-  Celoplošným zvyšovaním povedomia verejnosti koncipovaným  
 z dlhodobého aspektu.
-  Plánovanou, koordinovanou a aktívnou činnosťou kompetent- 
 ných orgánov.
-  Opakovaným prezentovaním a deklarovaním dokumentov   
 týkajúcich sa krajiny medzi verejnosťou a to so špecifickým   
 zameraním sa na cieľovú skupinu budúcej generácie.

V žiadnom prípade nezačleňovať rezort životného prostredia pod rezort 
poľnohospodárstva, pretože poľnohospodári patria k znečisťovateľom 
prírodného prostredia.

Dôslednejšie kontrolovať, či všetko to, čo je naplánované, sa aj dodržiava 
pri výstavbe, resp. renovácii objektov a pri zavádzaní nových výrobných 
postupov. S odstupom času zhodnotiť pôsobenie škodlivých vplyvov na 
prírodné a životné prostredie. Potom navrhnúť riešenia a realizovať ich, 
nie zdôvodňovať nedodržiavanie nariadení.

Finančná motivácia v podobe grantových výziev na realizáciu jednotli-
vých opatrení v krajine. Podporiť vytvorenie koncepcií a ich implemen-
táciu (aj investičné projekty).

Chýba presná kategorizácia území s povolenými/zakázanými činnosťa-
mi (napr. pre účely budovania veterných parkov, podzemných vysoko-
kapacitných potrubí). Treba zadefinovať presné ciele a určiť územia na 
ich realizáciu a dané problematiky neriešiť ad hoc, resp. nenechávať na 
prístup štátnych orgánov. 

XII. Myslíte si, že niektorý s orgánov verejnej správy (štátna sprá-
va, regionálna, resp. miestna samospráva, alebo nimi zriadené orga-
nizácie, prípadne ich strešné organizácie či zoskupenia), pôsobiacich 
na Slovensku, by bolo vhodné navrhnúť na ocenenie Cenou Rady Eu-
rópy za krajinu? Ak áno, ktorý/ktoré ? 

Neviem (2x)

Nemáme dostatok informácii na to, aby sme mohli navrhnúť na oce-
nenie Cenou Rady Európy za krajinu konkrétny orgán verejnej správy.

Mesto Pezinok za boj proti skládke na území mesta. 

SAŽP.

Ocenenie by si zaslúžili tí, ktorí sa zaoberajú komplexným spracova-
ním komunálnych odpadov, resp. využitím rôznorodých surovín z od-
padov, či zneškodňovaním nebezpečných látok. Ťažko vyberať, keď 
o ich činnosti nie je prehľad. Mali by viac zviditeľniť dosah a výsledky 
svojej práce.

Mesto Kremnica – aktivizovali celé Slovensko, aby sa zaujímalo o svoje 
okolie a krajinu z pohľadu iného názoru ako mali ministerstvá a inves-
tori. Mali odvahu povedať iný názor a uprednostnili krajinu pred za-
mestnanosťou a príjmami do mestskej pokladnice. Prispeli k budovaniu 
občianskeho povedomia, záujmu o krajinu a k prezentovaniu názorov. 

XIII. Myslíte si, že niektorá mimovládna organizácia, registrovaná 
a pôsobiaca na Slovensku, by mala byť za svoju aktivitu v tejto oblasti 
ocenená podobnou cenou? Ak áno ktorá/ktoré ?

Veľké Borové, 1976
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Nepoznám ich činnosť.
Občianske združenie „Priatelia zeme - SPZ“ (2x).
Určite áno, ale je ich viac.
OZ Kremnica nad zlato za boj proti devastujúcej ťažbe zlata v Kremnici.
Predovšetkým príslušné občianske združenie Pezinka za to, že jeho čle-
novia nepoľavili v boji za odstránenie, resp. uzatvorenie veľkokapacitnej 
skládky odpadov pri svojom meste.
Lesoochranárske zoskupenie VLK (2x).

XIV. V tejto časti (alebo v prílohe) môžete uviesť všetky ďalšie in-
formácie, názory a návrhy, ktoré považujete za dôležité (napr. o Va-
šej aktuálnej či plánovanej aktivite v tejto oblasti, o medzinárodnej 
spolupráci, konkrétne príklady, mená, organizácie, projekty, case 
studies a pod.). 

V mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice pod vedením miest-
neho úradu funguje Cezhraničné informačné a impulzné centrum. 
Pracovníčky tohto centra nadviazali kontakt so starostami pohraničnej 
oblasti, robia na spoločných projektoch. Je ďalšou oblasťou možnej spo-
lupráce: na oboch stranách zainteresovať ľudí do odstránenia civilizač-
ných odpadov aj pri cestách aj popri medzinárodnej cyklotrase.

Otázky formuloval a odpovede spracoval a vyhodnotil Mikuláš Huba, 
2010

EURÓPSKY DOHOVOR O KRAJINE  
A SAV

(Slovensko vo Florencii a v Európe)

Dňa 20. októbra 2000 prijali vo Florencii Európsky dohovor o krajine. 
Pred 10 rokmi urobili tak, ako sa konštatuje v preambule toho význam-
ného dokumentu Rady Európy: 

„vedomí si toho, že krajina podmieňuje vytváranie miestnych kultúr, je 
základnou súčasťou európskeho prírodného a kultúrneho dedičstva a pris-
pieva k blahu ľudstva a upevňovaniu európskej identity“.

V týchto októbrových dňoch teda časť návštevníkov Florencie žila 
pripomínaním si okrúhleho výročia, oslavami, ale aj hodnotením toho, 
ako sa na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni po-
darilo Európsky dohovor o krajine (EDoK) uplatňovať v praxi. Okrem 
oficiálnych osláv, ktoré sa konali v Palazzo Vecchio, sa pri tejto príleži-
tosti uskutočnil aj celý rad ďalších podujatí, ktoré mali skôr pracovný, 
ako spoločenský charakter. Bola to v prvom rade vedecká konferencia 
siete univerzít UNISCAPE s názvom „Living Landscape“, ale aj stret-
nutia členov CIVILSCAPE, siete európskych mimovládnych organi-
zácií na podporu implementácie dohovoru. V oficiálnom hodnotení 
uplynulého desaťročia výrazne prevažovalo (seba)uspokojenie. EDoK 

Kalvária v Skalici, 2016
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skutočne inšpiroval mnoho univerzít, mimovládnych organizácií i sa-
mospráv, ale najmä jednotlivcov v rôznych častiach Európy k zvýšené-
mu a systematickejšiemu záujmu o krajinu. Povedané jazykom EDoK, 
nešlo pritom len o krajinu vzácnu, jedinečnú, unikátnu, ale aj o kra-
jinu všednú, takpovediac každodennú, ako aj o krajinu zdevastova-
nú, vyžadujúcu si revitalizáciu. Na všetkých úrovniach vznikli stovky 
pozitívnych príkladov, ktoré, nebyť dohovoru, neboli by zrejme nikdy 
uzreli svetlo sveta. Na druhej strane je fakt - a o tom sa hovorilo skôr 
v zákulisí - že v praxi sa dohovor neuplatňoval ani zďaleka tak, ako by 
si to želali jeho iniciátori, autori a protagonisti. Svoj diel viny na tom 
nesú nielen vlády a väčšina miestnych a regionálnych samospráv, ale aj 
samotná Rada Európy – napríklad už aj tým, ako nevyvíjala a nevyvíja 
dostatočný tlak na ostatné európske inštitúcie, aby napomáhali plneniu 
cieľov EDoK, neorganizuje pravidelné hodnotiace konferencie zmluv-
ných strán, ale aj tým, ako vytrvalo ignoruje existenciu mimovládnej 
siete CIVILSCAPE.

A čo Slovensko? Slovenská delegácia bola, popri domácej - talian-
skej, vari najpočetnejšia. MŽP SR zastupovala národná koordinátorka 
pre záležitosti dohovoru Pavlína Mišíková, Univerzitu Komenského 
a IALE-SK (slovenská sekciu Medzinárodnej asociácie krajinných eko-
lógov) reprezentovala Mária Kozová z Katedry krajinnej ekológie Príro-
dovedeckej fakulty. Z pracovísk Slovenskej akadémie vied tu boli piati 
z Ústavu krajinnej ekológie SAV (Peter Bezák, Marta Dobrovodská, Zita 
Izakovičová, Milena Moyzeová, Jana Špulerová), po jednom z Geogra-
fického a Prognostického ústavu SAV (Mikuláš Huba, Dušan Bevila-
qua). Slovenskú agentúru životného prostredia zastupovali Anna Kršá-
ková a Martin Lakanda... Niekoľko „krajinárok“ pôvodom zo Slovenska 
prišlo aj od našich západnejších susedov, kde pôsobia na univerzitách 
a v občianskom sektore ČR. 

Ani na Slovensku pri bilancovaní uplynulých 5 rokov platnosti EDoK 
v SR nejestvuje jednoznačná odpoveď. Ak sa budeme pýtať na to, čo 
v intenciách dohovoru niektoré organizácie, skupiny, a najmä zanietení 
jednotlivci u nás urobili, odpoveďou môže byť dlhý zoznam hodnot-
ných iniciatív a  činov, čo sa aj v samotnej Florencii stretlo s pozitív-
nym ohlasom. Týka sa to okrem iného aj našej vedy, kde Slovensko patrí Enviromagazin k výročiku EDoK, 2010
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k priekopníkom integrovaných prístupov k výskumu krajiny v medzi-
národnom meradle. Nie náhodou vari každý desiaty príspevok v konfe-
renčnom zborníku a každý piaty poster pochádzali od nás. Sme aktívni 
aj v rámci siete mimovládok a máme zastúpenie aj v sieti samospráv, 
angažujúcich sa vo veci dohovoru. Takýmto komplexným zastúpením 
relevantných aktérov sa môžu pochváliť okrem nás len tri európske štá-
ty. Navyše, naša národná koordinátorka dokázala tieto výsledky aj pôso-
bivo a komplexne prezentovať. O tom, že na Slovensku máme niekoľko 
desiatok (možno stoviek) ďalších ľudí, ktorí sa krajinou, jej ochranou 
a udržateľným manažmentom s nadšením a poznaním zaoberajú, ne-
mohol nik pochybovať. 

Vo Florencii tiež zazneli aj volania po „pritvrdení“ uplatňovania 
EDoK cez inštitúcie Európskej únie – niečo na spôsob siete európsky 
významných biotopových (európsky významných druhov rastlín a ži-
vočíchov) a vtáčích území Natura 2000. V kuloároch i na pozadí nie-
ktorých prezentácií totiž bolo možné cítiť veľkú mieru formalizmu v na-
pĺňaní obsahu i ducha medzinárodných dohovorov vládami členských 
štátov (napr. v Grécku z množstva národných parkov nemá ani jeden 
vlastnú správu NP, slovenská prax v napĺňaní záväzkov, vyplývajúcich 
z dohovoru, je taktiež rozpačitá). Evidentný je význam tretieho sekto-
ra na podporu implementácie EDoK – CIVILSCAPE, ktorý iniciatívou 
mimovládnych organizácií burcuje občiansky sektor a vyzdvihuje parti-
cipatívny princíp pri presadzovaní ochrany a starostlivosti o krajiny Eu-
rópy – spoločné dedičstvo všetkých Európanov. Európsky významnou 
krajinou sa stane tá krajina, s ktorou (s ktorej kvalitou) sa jej obyvatelia 
stotožnia – identifikujú, a preto si ju chránia, kultivujúc „svoju krajinu“ 
kultivujú i seba! A tomuto snáď porozumejú i v inštitúciách Európskej 
únie. 

 Mikuláš Huba a Dušan Bevilaqua

 

Enviromagazin k výročiku EDoK, 2010
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OUR LANDSCAPE – AN OLD  
PROBLEM IN A NEW CONTEXT

Introduction 

Let me start with one a little bit provocative question: What is the 
landscape? On one hand it is one of the most trivial thinks, like the air 
or water, on the other something very special and even ambivalent. By 
a part of scientists and philosophers it is an objective reality, for others 
landscape is a subjective reflection of the reality. It means, the number 
of landscapes is equal to the number of people. For one group of experts 
the landscape is only visible surface part of the Earth, for other the land-
scape is a very complicated three-dimensional system – diversified in 
the space and dynamic in the time.

The most relevant international pan-European document dealing 
with landscape – the European Landscape Convention (ELC, 2000, MoE, 
2006) understands under the notion landscape all types of our environs 
from natural, through rare and common, to devastated ones. 

What about our vision of the future landscape? Very often we know 
much better what we do not like, but not what we like. ELC introdu-
ced the terminus technicus Landscape quality objective as an important 
challenge for everybody dealing with the landscape.

Concerning landscape understanding, conservation and sustainable 
management my considerations are based on the hypothesis that the ba-
sic problem is to find the adequate position of landscape and its values 
in the frame of the whole complex of reality (including our perception 
of landscape). Despite the fact that landscape is our common and non-
alternative home, the complex of its values is underestimated. The le-
gal, organisational and other tools of the landscapes´ conservation and 
sustainable management are evidently underdeveloped. The reason is 
– in my opinion - our perception of landscape as something obvious, 
accompanied by overestimation of its economic values and underesti-
mation of other (cultural, aesthetic, educational, spiritual, etc.) aspects. 

We have to deal with three basic preconditions of the improvement of 
our relationship to the landscape:

1. Deepening of knowledge on landscape and improvement of our 
reasoning 

Widening, deepening and clarification of our knowledge base concer-
ning landscape is very important, but the lack of scientific information 
on landscape is - in my opinion - not the main problem. In other words, 
the scientific information on landscape is not the only way how to un-
derstand landscape and to improve our care for it. Traditional and em-
pirical (endogenous) knowledge of landscape is sometimes even more 
valuable than the scientific one. However, other ways to understand and 
describe landscape also exist: one of them is art. An equally important 
problem is adequate interpretation of information on landscape and the 
transfer of scientific knowledge into practical life carried out by decision 
makers, planners, developers, entrepreneurs, and others.

2. Wide public participation and responsibility sharing

It is impossible to save landscape without the wide public participa-
tion. The fundamental question is how to share responsibility betwe-
en the authorities, self-governments, private sector and public (NGOs, 
civic initiatives, public at large) in favour of landscape protection and 
sustainable management? 

Voluntary activities in this field have existed in the world for seve-
ral decades. They existed even before the 1989 transition in our region, 
too, and acquired a more systematic and organised character during the 
last (about) 30 years. Activities in this field had not only pragmatic, but 
also symbolic character and played an important role in the process of 
the preparation of political changes in the 1980s. Today, there are less 
administrative barriers and more potential financial sources available 
for the public voluntary initiatives in comparison to the situation befo-
re 1989. But the reality is sometimes even worse than before. Why? To 
find the answer to this question is a challenge for the cross-disciplinary 
research, integrating psychological, sociological, social anthropological, 
behavioural, axiological and other approaches. The conclusion is that 
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the continuation in voluntary (NGO) citizens´ activities in this field re-
presents a challenge not only for conservation, and revitalisation of our 
landscapes, but also for the “revitalisation” of our mentality, spirituality 
and positive patriotism. 

3. Instruments and tools for the improvement of the ELC implemen-
tation. 

Among other: 

- Strengthening of capacities of all subjects, responsible for/in - 
 volved  in the landscape (from ministries, through professional  
 institutions,  to self-governments and NGOs). 

- Improvement of knowledge and awareness of all stakeholders  
 concerning landscape, its values, ways of conservation and   
 sustainable management. 

- Avoiding barriers of democratic involvement in this field. 
- Improvement of PR activities towards the public (education   

 and awareness improvement). 
- Looking for the existing excellent examples of recovery and   

 integration of historical landscape structures into the contem- 
 porary life. 

- Better utilisation of financial resources (including the EU and  
 international funds in general) and to restrict the support of  
 negative (landscape-destructive) steps of the European institu- 
 tions including the financial “assistance” for the new EU   
 member states provided without “cultural landscape or heritage  
 impact assessment”. 

- Support and introduction of the win-win strategies (e.g. culture  
 + hobby + sustainable tourism + sustainable business + higher  
 quality of life). 

- Development of partnership co-operation of different social  
 sectors  and/or stakeholders (government, self-government,   
 business, NGOs, experts, etc.). 

- Strengthening of the international partnerships and co-opera- 
 tion (e.g. via UNISCAPE, CIVILSCAPE and similar networks),  
 and last but not least:

Kapitálny exemplár gaštana jedlého po zásahu developera-mafiána,  
Ulica Boženy Nemcovej, Bratislava, 1998
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- Development of adequate methods and instruments for measu- 
 ring the existing status, monitoring of the developments and  
 forecasting of future. 

Conclusions
The wheel of “technological civilisation” of the industrial era turned 

so violently, that it destroyed nearly everything that does not serve di-
rectly or indirectly the present era and its expansive, all-concentrated 
and all-unified approaches and goals. This applies both to nature and 
to historical-cultural heritage in our landscapes. Parallel to the speed 
of extinction of all “not-present-day” phenomena, their cultural value 
grows. In the same time, the fundamental need within the individual for 
immediate contact with the authentic nature or the traditional historic 
environments as sources of self-identification, inspiration, relaxation, 
physical and mental health is increasing (see also Huba, M. et al, 1988 
and Huba, M., 2000). 
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DOHOVOR NOVEJ GENERÁCIE  
O  VZŤAHU SPOLOČNOSTI  

KU KRAJINE

Rámcový dohovor Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva 
pre spoločnosť (ďalej Faro dohovor) bol otvorený na podpis členským 
štátom Rady Európy v portugalskom meste Faro, 27. októbra 2005. Do 
platnosti vstúpi v prípade desiatich ratifikácií.

Dohovor charakterizuje posun od otázky: „Ako a akými prostriedka-
mi môžeme chrániť dedičstvo?“ k otázke: „Prečo by sme mali zveľaďovať 
jeho hodnoty a pre koho?“ Tento spôsob uvažovania sa zakladá na pred-
stave, že poznanie a využívanie kultúrneho dedičstva predstavuje jedno 
z občianskych práv plnohodnotnej účasti na kultúrnom živote tak, ako 
ich definuje Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN.

Dohovor chápe kultúrne dedičstvo jednak ako zdroj slúžiaci ľud-
skému rozvoju, obohateniu kultúrnej diverzity a podpore medzikul-
túrneho dialógu, ale aj ako súčasť modelu hospodárskeho rozvoja, 
založeného na princípoch udržateľného využívania zdrojov. Napĺňa-
nie cieľov Faro dohovoru predpokladá väčšiu koordináciu a syner-
giu kompetencií všetkých zúčastnených vo sfére verejného, inštituci-
onálneho i súkromného sektoru vrátane mimovládnych organizácií. 
V tomto zmysle Faro dohovor zapadá do rámca priorít Rady Európy, 
stanovených na 3. summite hláv štátov a vlád v máji 2005. Chápanie 
kultúrneho dedičstva v zmysle Faro dohovoru je veľmi široké - pred-
stavuje skupinu zdrojov zdedených z minulosti, ktoré ľudia chápu, bez 
ohľadu na aspekt vlastníctva, ako odraz a vyjadrenie svojich hodnôt, 
nádejí, vedomostí a tradícií. Takýto prístup zahŕňa všetky aspekty ži-
votného prostredia, vznikajúce interakciou človeka a miesta, na kto-
rom žije v priebehu času.

Dňa 20. novembra 2009 sa v Lisabone uskutočnilo kolokvium s náz-
vom „Za hranicami dedičstva“. Hlavnou náplňou kolokvia bola prezen-
tácia knihy ako vysvetľujúceho dokumentu Faro dohovoru. Hlavným 
organizátorom bola Rada Európy v spolupráci s portugalským Národ- Titulná strana programu kolokvia k Faro dohovoru, Lisabon, 2009



68

ným kultúrnym centrom, Ústavom na záchranu architektonického de-
dičstva a za podpory lisabonskej Gulbenkianovej nadácie.

Na podujatí sa okrem iných zúčastnil Robert Palmer, riaditeľ pre kul-
túru a kultúrne a prírodné dedičstvo Rady Európy, Bruno Favel, pred-
seda Riadiaceho Výboru rady Európy pre kultúrne dedičstvo a krajinu, 
bývalý maltský prezident Ugo Mifsud Bonnici, portugalská ministerka 
kultúry Gabriela Canavilhas, či jej partner z Čiernej Hory, Branislav Mi-
čunovič, alebo Manuela de Melo z Parlamentného zhromaždenia Rady 
Európy, ale napríklad aj bývalý portugalský minister hospodárstva prof. 
Mateus, symbolizujúci svojou aktívnou prítomnosťou skutočnosť, že 
kultúrne dedičstvo nie je v Portugalsku len záležitosťou rezortu kultúry.

Charakter podujatia vhodne približujú názvy troch sekcií, v ktorých 
odzneli pozvané príspevky:

1. Dedičstvo a nová kultúra rozvoja: udržateľné využívanie zdro- 
 jov, miestna prosperita a kolektívne prínosy.

2. Dedičstvo a manažment zmeny: hodnoty pre Európu rôznoro- 
 dosti a dialógu.

3. Zdieľaná zodpovednosť, partnerstvo a participácia: dedičstvo  
 ako faktor demokratickej inklúzie.

Faro dohovor určite vnáša nové svetlo do vzťahu kultúrneho de-
dičstva a spoločnosti, teda nás – dedičov – s právami i povinnosťami 
z toho vyplývajúcimi. Možno ho označiť za dokument novej generá-
cie. Celá táto iniciatíva sa zrodila v prímorskom meste Faro (zvyk-
ne sa nazývať aj Faro dohovor) v juhozápadnom cípe Portugalska a aj 
preto majú Portugalci k tomuto dokumentu taký srdečný vzťah. Faro 
dohovor, napriek obrovskej pozornosti, ktorú v odborných kruhoch 
vyvolal, nebol doposiaľ ratifikovaný dostatočným počtom členských 
krajín Rady Európy na to, aby nadobudol účinnosť. Slovenská republi-
ka svojím pripojením sa k nemu môže účinne napomôcť tomu, aby sa 
tento stav zmenil. Za situácie, kedy na Slovensku dlhodobo absentujú 
politici, ktorí by chápali zmysel a význam prírodného a kultúrneho 
dedičstva, môže sa prípadné pristúpenie Slovenskej republiky k Faro 

dohovoru zdať byť čírou formalitou. Lenže, podobne by sme mohli 
spochybniť aj zmysel nášho pristúpenia napríklad k Európskemu do-
hovoru ku krajine či dohovorom z Rio de Janeiro. Skúsenosť, napriek 
všetkým sklamaniam, nás učí, že to celkom tak nie je. Napriek tomu, 
že politická i hospodárska sféra v praxi zväčša ignorujú princípy a zá-
väzky, vyplývajúce z Európskeho dohovoru ku krajine, našiel tento 
dokument v časti kultúrnej verejnosti, na akademických a univerzit-
ných pracoviskách, v prostredí mimovládnych organizácií, ale i u nie-
ktorých pracovníkov verejnej správy a odborných organizácií nielen 
pozitívnu odozvu, ale podnietil aj desiatky aktivít, smerujúcich k jeho 
praktickému uplatneniu. Výborne pripravený piešťanský workshop 
Rady Európy na túto tému v apríli 2008 dokonca vytvoril v zahrani-
čí dojem, že Slovensko je akýmsi - minimálne regionálnym - lídrom 
v tejto oblasti (aj keď každodenná prax je, ako vieme, iná). Podobne 
motivačne by mohlo pôsobiť aj naše pristúpenie k Faro dohovoru.

Terchová-Siheľky, 1985
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K tomuto miernemu optimizmu ma - napriek tomu, ako cynicky sa 
u  nás zaobchádza so vzácnym kultúrnym dedičstvom premietnutým 
do našej krajiny - vedú zahraničné príklady. Nielen to, ako sa poda-
rilo zachovať génia loci toskánskej, provensálskej, škótskej, waleskej, 
korzickej, čiernohorskej, rakúskej či holandskej krajiny. Ale aj to, že 
v mnohých európskych krajinách reálne žijú a na vysokých postoch 
v prospech zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva pôsobia 
skutočne kultúrne, osvietené osobnosti. Niektoré som spomenul v sú-
vislosti s lisabonským kolokviom (už len taký detail, že pani minis-
terka kultúry po svojom úvodnom prejave neodišla, ale aktívne sa na 
podujatí zúčastňovala počas celého dňa, alebo to, že kultúrny človek 
so záujmom o kultúrne dedičstvo môže byť aj minister hospodárstva). 
Ale pre pozitívne príklady nemusíme chodiť až na opačný koniec Eu-
rópy. V  susednej Českej republike sa už viackrát konalo sympózium 
s názvom Tvář naší země – krajina domova. Pozoruhodné je, že jeho 

skutočnými iniciátormi a garantmi sú také kultúrne a mienkotvorné 
osobnosti z radov súčasných či bývalých vrcholných politikov, ako sú 
Václav Havel, Petr Pithart, Martin Bursík, knieža Schwarzenberg či, žiaľ 
už nebohý, Ivan Dejmal. Uvedené osobnosti vo svojich vystúpeniach 
hovoria, napríklad o tom, že zachovanie tváre českej krajiny by malo 
byť prvoradým strategickým cieľom Českej republiky, ešte dôležitejším, 
ako napríklad jej členstvo v NATO.

PUBLIC PARTICIPATION 
AT CULTURAL HERITAGE 

MANAGEMENT: CONTRIBUTION 
TOWARDS THE PARTICIPATORY 
DEMOCRACY DEVELOPMENT 

(WITH EXAMPLES FROM 
SLOVAKIA)

(dedicated to the 20th anniversary of the Velvet Revolution in 
Czechoslovakia and the role of volunteers in it)

Introduction - basic outcome:

Let me start with one general statement: it is practically impossible to 
save cultural heritage without wide public participation.

The fundamental question, relevant in the frame of this colloquy, se-
ems to be:

How to distribute responsibility among the governmental authori-
ties, self-governments, private sector (business, investors, developers) 
and the public (NGOs, civic initiatives, and public at large) in favour of 
heritage?

Horná Mlynská dolina, Bratislava, 2018
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Voluntary activities in the field of the cultural heritage conservation 
have existed in the world for several decades. Also in Slovakia as well 
as in whole Central and Eastern Europe (CEE) they played an impor-
tant role even many years before system changes in 1989. They gained 
a more systematic and organised character during about last 35 years, 
first of all in connection with several categories of endangered historical 
sites and/or areas.

 Different kinds of heritage which has been popular among volun-
teers

* Historical railways (e.g. Crmel, Vychylovka, Cierny Balog...).
* Folk technical installations, like water mills (e.g. Kvacianska  

 dolina, Kolarovo...).
* Other folk historical monuments, e.g. wooden houses/technical  

 structures (Vlkolinec (UNESCO heritage), Podsip, Velke Boro- 
 ve, Kokavka, Osturna, Zahorska Bystrica, and many others...).

* Important technical monuments in cities and towns (in Brati- 
 slava e.g. historical railway stations (today museums), histori 
 cal power station in Poprad (gallery), old railway station near  
 Žilina (gallery, theatre), 

* Mobile technical monuments (mostly old locomotives and   
 cars), 

* Cultural heritage plus relevant infrastructure, such as cultural  
 or natural-cultural-historical landscape structures (Horna   
 Mlynska dolina near Bratislava, Open Air Technical Museum  
 in Bratislava, old mining region Banska Stiavnica and the   
 surrounding landscape (UNESCO heritage), Oblazy in   
 Kvacany valley, complex of water mills in Kolarovo, Open Air  
 Museum in Cierny Balog and  Vydrovo valley...).

* Castles/ruins reconstruction/conservation (Spissky hrad   
 (UNESCO heritage), Trencin, etc.).

* Old churches, chapels, monasteries, cemeteries and other   
 (mostly religious) monuments conservation (Marianka,   
 Sv. Katarinka, Bratislava, Banska Stiavnica). 

* Historical parks/gardens protection (e.g. Horsky park in Brati- 
 slava).

* Pre-historical and/or historical archaeological sites and/or   
 different types of historical landscape structures as a whole  
 (mountain agricultural landscapes, old vineyards, mining   
 regions, historical water management landscape systems, histo- 
 rical cities/villages, etc.) (Huba et al. 1988).
Folklore (folk songs, dances, costumes, crafts, etc.) represents a special 
and large field of heritage addressing the volunteers, too 

Under the communist regime in the CEE region, when basic rights and 
freedoms were repressed, people practically could not travel abroad and 
many of them could not carry out their professions or realise their inte-
rests/hobbies. At the time when apathy and even resignation were the ty-
pical “nation illnesses”, the voluntary activities in the field of reconstruc-
tion, conservation and/or care for historical heritage in CEE countries 
played an important role. It provided an opportunity for self-realisation 
and overcoming of passiveness. Somebody called it “The University of 
Patriotism” – but it means a positively oriented patriotism, which was 
immune against any nationalism or other forms of intolerance. Other 
observers, e.g. social scientists, appreciated these activities as the way to 
combat social pathology and overall nihilism among young people. Inde-
ed, these value-oriented activities served as a medicine not only against 
the destruction of landscape values, but also against the atmosphere of 
passivity and resignation (more see Huba, In: Balteanu et al. 2007). 

Between past and present

Activities in this field in 1980-ties in Slovakia had not only the prag-
matic, but also symbolic character and played an important role in the 
preparation process of the Velvet Revolution. They contributed not only 
to the enlargement and strengthening of the voluntary conservationists’ 
movement, but also to the horizontal networking of different initiatives 
and step by step to the origin of the civic society in Slovakia. 

Several thousands of participants were involved in these activities for 
many years.
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To organise such kind of activities, which require combination of the 
expert approach and enthusiasm of volunteers is a big logistic problem 
and a good training of organisational skills. 

Another challenge is that such kind of activities are not ad hoc acti-
ons, but require a long – term strategy and systemic approach. Usually it 
does not costs take days or weeks, but years or even decades.

But the systemic commitment also requires fight for the protection 
e.g. of historical city/town parts or industrial monuments/areas at the 
territory of Bratislava and other Slovak cities and towns which are under 
the pressure of dynamic development of new functions and constructi-
ons. It is necessary to monitor systematically the state and changes of 
territorial plans, interests of developers, to participate in the Environ-
mental Impact Assessment processes, etc.

Contemporary problems

Today, there are less administrative barriers as well as more potential 
financial sources for the public voluntary initiative in comparison to the 
situation before November 1989.

But in reality, it seems that (from time to time) disadvantages use to 
be even more important than advantages. 

They include e.g.: 
The ”lack of time“ phenomenon.
Lack of both the governmental and private financial support and 

sponsorship. 
Competition of other activities at home and abroad.
Increasing importance of the private ownership. 
Rapid increase of the material, energy, transport and other cost.
All these reasons are compelling us to re-define the situation of vo-

luntarism in the field of the cultural heritage protection. 
Potential outcomes

I see the outcome in several directions, among other:
Strengthening of capacities of all subjects, which are responsible for 

the cultural heritage (from ministries, through professional institutions, 
to self-governments and NGOs). 

Obálka monografie o krajine, 2007
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Avoiding barriers to the democratic involvement in this field.
Improvement of PR activities towards the public (education and 

awareness improvement).
Looking for excellent examples of recovery and integration of 

historical sites/areas and other cultural heritage into contemporary life 
which exist in the world.

Better utilisation of financial resources (including the EU and inter-
national funds).

Support and introduction of Win-Win strategies (e.g. culture+hob-
by+tourism+business).

Partner co-operation of different social sectors and/or stakeholders 
(government, self-government, business, NGOs, experts, etc.). 

International partnerships and co-operation (e.g. via networks in the 
frame of the European Landscape Convention).

Moral satisfaction, e.g. via diplomas, awards, etc.
The most important requirement: strictly oppose all kinds of the EU/

EC financial and other support to the destruction of cultural heritage in 
new member states. To introduce something like the Cultural Heritage 
Impact Assessment.

Conclusions

Continuation in voluntary (NGO) citizens´ activities in the field of 
activities in favour of the natural and cultural heritage is an important 
contribution to the shared responsibility, partnership and participa-
tion and represents a challenge not only for conservation, revitalisation 
and meaningful, sensitive and sustainable utilisation of our traditions, 
monuments and landscapes, but also for the revitalisation of our men-
tality, spirituality and positive patriotism.

Literature

BALTEANU, D., BUSUIOC, A., HUBA, M., POMÁZI, I., SANDULES-
CU, M., WITKOWSKI, Z. (2007). Carpathians Environment Outlook 
ed. Paul Csagoly. Geneva  (UNEP), 232 p. Kapitola v monografii o krajine od prezidenta UNISCAPE, prof. Basa 

Pedroliho, 2007 (pozn: správne má byť Podšíp)



73

HUBA, M., et al. (1988). Historical Landscape Structures /In Slovak/. 
Bratislava (SZOPK), 62 p.

KRAJINA AKO DAR - PÁR SLOV  
NA ÚVOD

Robiac si poriadok v osobnom archíve som narazil na esej starú viac 
ako 35 rokov, v ktorej sa s trochou mladíckeho pátosu a „premúdrelosti“ 
okrem iného píše: „Dnes, v časoch dramatického zápasu s problémami 
tvorby tzv. kultúrnej krajiny, keď sa nám pramálo darí zakomponovať 
produkty ľudskej činnosti do prostredia tak, aby mu výrazne neuberali 
na jeho prirodzenom ráze, aby krikľavo nedisharmonizovali s obrazom, 
ale i zmyslom krajiny, teda dnes, keď veľká väčšina našej architektonickej 
tvorby a vôbec zásahov do krajiny podáva svedectvo o našom nepochopení 
jej zákonitostí, keď mnohé produkty našej činnosti hrajú falošne v symfó-
nii priestoru, v čase, keď človekom narušený prirodzený chod prírodných 
systémov sa stáva hrozbou pre jeho ďalšiu existenciu – začína sa človek po-
maly znepokojovať, Zamýšľať a po očku aj obzerať...“ Čo sa odvtedy zme-
nilo, okrem toho, že už dávno nie som začínajúci vysokoškolák? Dnes 
by som to asi napísal trochu civilnejšie, ale obsah by mohol byť rovnaký 
ako v polovici 70. rokov minulého storočia. Vtedy krajinu menila najmä 
druhá vlna kolektivizácie poľnohospodárstva a výstavba veľkých prie- 
hrad, dnes s nemenším „budovateľským nadšením“ a bezohľadnosťou 
voči krajine staviame diaľnice, hypermarkety a automobilky či logistické 
centrá na zelenej lúke. Pribudlo tých, ktorí to verejne pranierujú, ale aj 
tých, ktorí si môžu dovoliť postaviť doslova čokoľvek a kdekoľvek. Vtedy 
o podobe krajiny rozhodoval autoritatívny režim, dnes peniaze. Virtu-
álnych projektov na záchranu krajiny pribudlo, ale autentickej krajiny 
ubúda ako snehu na jarnom slnku. 

A tak som sa začal zaujímať o to, čo si o vzťahu naša krajina a my 
myslia iní. Ľudia, ktorým krajina – prostredie v ktorom žijeme a ktoré je 
naším domovom – nie je len abstraktným pojmom, ale je niečím veľmi 
konkrétnym, hmatateľným a zároveň posvätným, až mystickým. Nie- Obálka monografie Krajina ako dar, 2010
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čím, čomu chceme nielen rozumieť, ale to aj citovo vnímať, prežívať - ak 
chcete: milovať. A následne aj chrániť.

Ak máte k niečomu blízky vzťah, ak niečo milujete, nebudete s tým 
viesť dialóg iba prostredníctvom chladného rozumu, ale aj cez svoje srd-
ce a  emócie. A preto, hoci ste aj vedcom, nebudú vaše výpovede len 
rýdzo vedeckými, exaktnými, objektívnymi postulátmi, ale aj citovo an-
gažovanými osobnými vyznaniami. Takto nejako vznikol zámer vybrať 
a  zhromaždiť čo najreprezentatívnejší súbor vyznaní krajine od ľudí, 
ktorí sa krajinou - najmä na území bývalého Československa - v uply-
nulých desaťročiach zaoberali a zaoberajú.

Medzi menami autorov a autoriek výrokov či vyznaní, ktoré citujeme 
v tejto publikácii, nájdete vedcov, umelcov, filozofov, teológov, bývalých 
i súčasných politikov, občianskych aktivistov ako aj zástupcov ďalších po-
volaní a poslaní. Sú medzi nimi mená všeobecne známe, ako napríklad 
Václav Havel, Petr Pithart, Karel Čapek, Karel Kryl, Karol Plicka, Lud-
vík Vaculík, Dominik Tatarka, Zuzana Kronerová, Milan Rúfus, Ladislav 
Chudík a ďalšie, ale aj mená menej známe, alebo známe len okruhu za-
svätených. Každý citovaný autor alebo autorka pristupuje k téme osobi-
tým, jemu či jej vlastným spôsobom. Každý a každá vníma a akcentuje 
v krajine trochu iné vlastnosti, trochu iné hodnoty, trochu iné problémy. 
U niekoho prevažuje obdiv ku krajine, u iného obava o jej osud. 

Na záver sme zaradili úryvky z desiatich študentských esejí, ktoré sa 
týkajú krajiny. 

V roku vydania tejto knihy uplynie práve desať rokov od podpísania 
kľúčového medzinárodného dokumentu Rady Európy na tému KRA-
JINA: Európskeho dohovoru o krajine, a tak monografia Krajina ako 
dar chce byť naším skromným príspevkom k tomuto okrúhlemu výro-
čiu. Krajina je skutočne dar a táto knižka vyznaní krajine chce byť tiež 
darom. Darom všetkým, ktorí napomáhajú zachovaniu hodnôt krajiny.

Som rád, že ako dar chápali svoju nezištnú aktivitu na príprave tejto 
knižky všetci zúčastnení a zo srdca im za to ďakujem.

 
Mikuláš Huba

august 2010 (vyšlo ako úvod k monografii Krajina ako dar, 
Vyd. Ekopolis, Banská Bystrica) 

Zborník na CD -nosiči k 10. výročiu EDoK, 2010
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HUBA, M. (ED.): KRAJINA AKO DAR 
(10x10+10 vyznaní krajine), Bratislava, 2010

Božie muky v krajine

Na rázcestiach, na hranici chotára, na kraji obce, alebo len tak v poli 
vídavame dodnes kaplnky, alebo kríže, nazývané božie muky... Podľa 
nášho názoru božie muky majú úzky vzťah ku kultu mŕtvych a upomí-
najú, hoci už v kresťanskej forme, na niekdajšie kultové miesta na ráz-
cestí, kde sa pochovávalo...Tieto božie muky v podobe drevených krížov 
sú, ako uvádza J. Vydra, nápadne vysoké v okolí Detvy, Banskej Bystrice, 
v doline horného Hrona, Hornádu, ako aj v okolí Stropkova na východ-
nom Slovensku... Dole pri kríži býva malá záhradka z latiek ako ochrana 
pred dobytkom, idúcim na pašu. Inde majú podobu kamenných krížov 
s plastikami, alebo malých kaplniek... 

Rudolf Bednárik (Cintoríny na Slovensku, SAV, 1972)

Spiš - krajina detstva (mať sa kam vrátiť)

Pocity návratov z diaľok; jedno je či v hmle za brieždenia, alebo za 
tmy v  letnej noci, v snehovej metelici... Pripomína sa silueta zvonice 
v údolí, obrysy brál hradu na obzore, staré lipy objímajúce drevený kríž 
na križovatke poľných ciest, oblúk lesa, klania sa ohnutá vŕba pri poto-
ku, prihovárajú sa známe zvuky, cítiť známe vône, prúdenie ihličnatého 
vzduchu, blikajú svetielka... Tušenie súvislostí domova, tušenie krajiny 
detstva... 

Prvým a prirodzeným dôvodom ochrany – aj krajiny – je kritérium 
hodnoty: vzácnosť, významnosť, jedinečnosť a autenticita. Ďalším ochra-
nárskym účelom starostlivosti o krajinu je kritérium ohrozenosti: riziko 
straty týchto hodnôt. 

Slovensko je stretom dvoch prírodností: alpsko-karpatskej a panón-
skej; je brehom dvoch kultúrností: z východného i západného prílivu; 
od nepamäti je dúhovou križovatkou vplyvov zo všetkých sveta strán. 
Niet divu, že je pokladnicou prírodno-krajinných a kultúrno-histo-
rických krás: je to priam zákonité. Všetky ekotóny: územia okrajov 

a stretov, sú bohaté - na informácie, biodiverzitu, hmotu a energiu. 
Ekotónom Slovenska a nebies sú Snežné hory na Spiši – Vysoké a Be-
lanské Tatry.

Spiš: cezhraničný región na vrchole klenby Západných Karpát. Naj-
mä ich geologický vývoj predurčil krajinnú, biologickú a napokon aj 
kultúrnu rôznorodosť tunajšej krajiny. Najviditeľnejšia je členitosť re-
liéfu krajiny. Tu, na Spiši, sa začína aj delenie tokov povrchových vôd 
Slovenska do úmorí Baltického a Čierneho mora. Máme tu najkrajšiu 
časť bradlového pásma: pieninské a ľubovnianske bradlá. To nie sú iba 
krajinárske štafáže, to sú prepestré kapitoly živej knihy, ktorú radno ob-
javovať, čítať... Spišské živé laboratórium žiari na mapách ochrany sve-
tového prírodného i kultúrneho dedičstva, svieti v zoznamoch turistic-
kých destinácií. Ale dokedy? 

  Dušan Bevilaqua (Krásy Slovenska 3-4/2010)

Krajina není předmět, ale věc

...Neznámý hirošimský básník popsal výbuch atomové bomby nad 
svým městem slovy „všechna zeleň světa zmizela“. V jediném zablesk-
nutí zmizely ze světa věci.. Jediné zablesknutí, které spálilo zeleň světa, 
je jen posledním stadiem tohto vytrácení věcí. Toto pustnutí světa popi-
suje Heidegger jako důsledek toho, že člověk neumí „myslet věci“ jinak, 
než jako předměty, které před námi poslusně stojí a čekají na použití. 
Věc je ve skutočnostosti to, v čem pobývá blízkost světa...Zeleň světa 
znamená, že svět lze stratit, že jeho obyvatelnost je křehká, že muže 
zmizet. V epoše technické vlády je zeleň světa stlačována do rezervací, 
mimo něž se svět stáva neobyvatelným. Zeleň světa je to, co nám ze 
světa může být blízké...Věci patří k zeleni světa, skrze věci zeleň zůstává 
s námi, skrze věci se ustavuje jako domov. Čím více je člověk pánem 
všech předmětu, a všemu vnucuje podobu předmětu, tím více od něho 
odstupují věci a svět se stává pouští...

Václav Bělohradský (Myslet zeleň světa, Mladá fronta, Praha 1991) 
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Vrchári a ich odchádzajúci svet

Odborníci označili knihu Martina Martinčeka Vrchári za mýtus slo-
venskej krajiny a ľudí, vedecko-umeleckú výpoveď, genetický záznam 
slovenskej dediny...Iní za najnežnejšiu báseň, vyznanie o duši Slovenska.

Áno, je predovšetkým krásna: čiernobiely rytmus veršov políčok, 
zrubení, šindľových striech. Zákutia plné svetla a nedeľného ticha. Záti-
šia a detaily vecí, z ktorých ešte cítiť dotyk a teplo ľudskej dlane. Takmer 
pokrvná príbuznosť chalúp a živých tvorov. Prostá trojjedinosť zeme, 
zvierat a ľudí..., od Benkovských epicky krásnych horalov až po storaké 
stvárnenie ľudí Povstania.

Nášho vrchára stretáme vlastne od detstva. Od prvého povinného 
dotyku so Sládkovičovým Detvanom až po hlboké brázdy Rúfusových 
veršov... Tu prichádza Martin Martinček, aby v nás oživil prastaré putá 
a po novom, plne umelecky a dôverne ľudsky nás voviedol do sveta vr-
chárov. My, bývalí dedinčania, poznávame v nich svojich dedov a prade-
dov a malo by nás mrzieť, že tak málo z toho rýdzo slovenského vieme 
pretaviť do našich snažení o návrat k prírode a do prírody...

V zamyslení a tichu večera usedám a láskam stránky Martinčekových 
kníh, verše políčok a tváre vrchárov, premeny hory i záblesky bystrín... 
A to autorovo posolstvo krásy si už navždy ponesiem v sebe po všetkých 
cestách návratov...

Jozef Boško (Krásy Slovenska 1/1983) 

Hodnota krajiny ako prostredia človeka a pre človeka

Vnímanie hodnoty krajiny Františkom z Assisi (presnejšie v jeho 
slovníku jednotlivých a konkrétnych stvorení) má svoj základ v tom, 
že sú Božím darom... Františkovo vnímanie hodnoty krajiny, ktorá ho 
obklopuje a ktorá k nemu patrí napriek skutočnosti, že je v nej iba pút-
nikom a cudzincom..., je hlboko kresťanské. Akýkoľvek egocentrizmus 
v tomto prostredí... sa mu javí ako čosi absurdné a neprijateľné, skôr 
opačne, cíti sa byť v biblickom zmysle... služobníkom a dáva sebe i svo-
jim spolubratom názov „menší“. Vytyčuje tak životný program, ktorý 
má perspektívu stať sa univerzálnym. Františkoví nejde ani tak o to „ne-Na salaši pod Rozsutcom, 30. roky 20. storočia
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privlastňovať si”, ako skôr “privlastniť sa“, čiže dať v sebe a sebou čo ži-
votnému prostrediu chýba a čo mu práve ako človek môže dať... Tento 
pohyb nie je jednosmerný. Krajina predstavuje akýsi kontext, v ktorom 
človek prebýva a ktorým je človek spoluurčovaný. Vzhľadom k tomu, že 
človek ako tu-bytie pretvára krrajinu podľa toho, čo sa nachádza v jeho 
srdci, je aj on akýmsi kontextom krajiny, v ktorom krajina prebýva a kto-
rým je spoluurčovaná...

Cyril Jaroslav Brázda (STUŽ/SR, L.J., 2001)

Čaro krajiny a ľudí v nej
Slovensko je veľmi fotogenická krajina. Videl som kus sveta, a tak azda 

môžem povedať, že je naozaj zaujímavé a pekné. Je rôznorodé – tiahne sa 
od južných rovín až po veľhory na severe. Takých krajín nie je na Zemi 
veľa... Zmeny od mojich študentských čias sú obrovské. Ešte v 70. rokoch 
mnohí ľudia na Orave žili na lazoch a v roztrúsených osadách. Pôvodný 
charakter ich krajiny s terasovitými políčkami poznačila kolektivizácia, 
ktorá – hoci o niečo neskôr – zasiahla i tento kraj. Spoločné hospodárenie 
zlikvidovalo osobitý ráz oravskej krajiny a ľudia sa z lazov postupne pre-
sťahovali do dedín a miest. Nenávratne sa stratil tradičný spôsob života 
a z jeho hodnôt sa zachovalo len veľmi málo... Ale nielen tam. Mnohé 
slovenské dediny a mestá sa budujú bez akejkoľvek koncepcie. Ich priro-
dzený vývoj sa zastavil, alebo narušil a v posledných desaťročiach sa ich 
vzhľad živelne mení bez toho, aby sa mu dala nejaká tvár... 

Pavol Breier (Krásy Slovenska 5-6/2005)

Krajinný ráz v období globalizace

Pro krajinné plánování a krajinnou architekturu v období globalizace 
je typický “moderní přístup”. Jedná se o fukcionalistický přístup, krajina 
je považována za nositele jednotlivých, lidskou společností preferova-
ných funkcií. Díky tomuto přístupu vzniká v krajine mozaika striktně 
monofunkčních ploch. Přitom velmi často dochází k jevu, který Vác-
lav Cílek nazývá “krádež krajiny”: je privatizován a urbanizován veřej-
ný prostor, jehož nezastavěnost je významná v hierachii horizontů, je 
veřejným statkem a sama o sebě je dostatečnou hodnotou, zasluhujícií 
ochranu.

Antonín Buček (Krajinný ráz…Sb. Ekologie krajiny, ČSKE, Brno, 
2005) 

Štúdium zmien krajiny a krajinnej pokrývky

Štúdiu zmien krajiny sa venuje v súčasnosti zvýšená pozornosť, na-
koľko vplyv človeka prostredníctvom jeho aktivít sa stále intenzívnejšie 

Podšíp, 1969
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premieta do pretvárania krajiny. Zmeny v krajine, ktoré sa na Slovensku 
udiali od 50-tych rokov minulého storočia, nemajú z hľadiska rýchlosti, 
intenzity a rozsahu obdobu v žiadnej historickej dobe. V období globál-
nych výziev, plánovania a prognózovania vývoja krajinnej sféry sa otáz-
ky poznania súčasného stavu krajiny posunuli do polôh interpretácie 
zmien krajiny a dynamiky jej zložiek...

... Krajinná pokrývka identifikovaná na podklade leteckých snímok 
zachytáva súčasnú alebo historickú štruktúru krajiny v určitom časo-
vom horizonte. Identifikované triedy krajinnej pokrývky reprezentujú 
typy súčasnej krajiny v čase snímkovania a svojím charakterom pouka-
zujú na mieru vplyvu človeka v krajine...

... Práve v rovine interpretácií zmien meniacej sa krajinnej štruktú-
ry rastú požiadavky v kontexte európskej i národnej environmentálnej 
stratégie tvorby a ochrany životného prostredia na hodnotenie dyna-
miky zmien, ich charakteru a spoločenského vplyvu na krajinu. Tento 
trend si vyžaduje aplikáciu konvenčných postupov hodnotenia krajiny, 
ako aj použitie nových postupov... 

Martina Cebecauerová (Analýza a hodnotenie zmien štruktúry 
krajiny, Geographia Slovaca 24, 2007)

Určující atributy krajiny

V evropské krajině, která stojí někde mezi přírodním a kulturním 
fenomenem, je zapotřebí kromně základních a obecně známých (což 
neznamená resektovaných) funkcí, jako je ochrana podzemních vod, 
půdního fondu, lesních porostu atd., zavést také určitý management, či 
hodpodaření s prostorem, krásou, autenticitou a pamětí krajiny. Každý 
z těchto čtyř bodu by vydal za monografii, ale pokusme se stručne de-
finovat jádro věci:

1. Prostor krajiny. Evropa byla již v nekterých pravěkých obdobích 
- zejména po středověké revoluci druhé poloviny 13. století - v úrod-
ných oblastech relativně přelidněná. To vedlo k hospodaření s půdou 
a k jasnému oddelení zastavěné plochy a zemědelské, pastevní či lesné 

krajiny. Sídla byla koncentrována na malé plochy a existoval jasný kon-
trast medzi sídlem a okolní krajinou. Různé formy suburbanizace vedou 
k přeměne krajiny v něco, co není ani městem, ani venkovem, ani tra-
diční krajinou. Takovéto prostory pociťujeme jako degradované. Mizí 
z nich nejenom příroda, ale také pocit uspokojení a kulturní hodnoty 
jako takové...

2. Autenticita krajiny souvisí s tím, že v globalizovaném světě se věci 
– tedy výrobky, materiály, stavby a dokonce i situace, mladí lidé, rostliny 
a zvířata (pajasan, netýkavka, americký norek, rak a veverka) – sobě čím 
dál víc podobají. Dobře cítíme, že je zapotřebí zachovat barevnost světa 
a  jeho „místní chuť“, je velmi obtížné poposat, co jsou původní, ryze 
české, slovenské či valašské hodnoty, ale v reálném živote dobře rozer-
náváme, co do daného kraje paří a co je v něm cizí.

3. Krása krajiny vznikla jak nevědomě tím, že krajina byla využívána 
a kultivována, tak i vědomými zásahy, jako byly např. barokní „koruno-
vace“ krajiny. Nevědomě vytvořená krása krajiny (systémy terasových 
polí na Spiši, lukaření, vodní hospodářství) má svůj původ ve zvýraz-
není přírodních charakrterstik. Lidé záviseli na půdě a snažili se přijít 
na způsob, jak ji maximálně využít za použití minimálních technických 
úprav. Krásné krajiny a krásna města, kam se sjíždejí turisté, žijí z ge-
neracemi nashromažděné pokladnice krásy. Krajinná krása je z tohoto 
pohledu i ekonomická kategorie.

4. Paměť krajiny – na úrovni prírody je to schopnost návratu 
k původnímu stavu (na místě smrkového porostu sa opěť časem objeví 
bučina), na úrovni kultury je pak schopností vyvolávat staré historie, 
pohádky, pocity a okouzlení... 

Václav Cílek, 2008

Krása je stav duše a schopnosť vnímať celok

Tak, ako básnik hovorí o ľude špatnokrásnom, tak môžeme i našu 
krajinu raz pochváliť a inokedy haniť. Aj objektívne nepekné miesta 
môžu byť subjektívne nenahraditeľné, dôležité, a teda v istom zmys-
le krásne. Kedysi som napísal Vilme: „Aj tak sú najkrajšie tie mestá, 
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ktoré sme videli spolu...“ O zážitky sa oplatí deliť. Nachádzanie krásy 
je veľmi individuálne. Stupňovanie idylických, efektných alebo dojí-
mavých obrazov vedie bezpečne ku gýču. Krása, to je stav duše, stav 
myslenia, schopnosť vnímať celok. Nestačí len krása sama o sebe. Ona 
nemôže nikdy stáť osve, osamelo. 

Nášmu mestu chýba ucelená predstava o budúcnosti... Poloha mes-
ta na brehu veľkej rieky a na úpätí vinorodých kopcov lemovaná hlbo-
kými lesmi a úrodnou rovinou je skvelá...Etnografická členitosť okolia 
dodáva Bratislave nevídanú pestrosť. Bratislava však nezužitkovala 
svoje možnosti. Dunaj cez mesto tečie ľahostajne, mesto rozdeľuje, 
hoci by ho mal spájať. Aby sme Petržalku ešte viac izolovali, vybudo-
vali sme popri Sade Janka Kráľa diaľnicu, ktorá Petržalku brutálne od-
rezala od zvyšku mesta. Stavia sa tu azda viac ako v Berlíne, ale mestu 
je jedno, čo je cenné a čo nie. Ubúda zelene. Búrame aj to, čo Bratisla-
vu charakterizovalo, napríklad technické a priemyselné pamiatky. Niet 
záväzných predpisov a aj tie, ktoré máme, sa nedodržiavajú. Chodci, 
bicyklisti, seniori a mamičky, ktorým sa ešte chce a vedia chodiť, sú 
vytlačení z meste... 

Vilma a Miro Cipárovci (Krásy Slovenska, 5-6/2009)

Prosba o milost

Je to zvláštní: máme státní hymnu, která s důrazem trochu naiv-
ním, ale něžným opěvuje tento zemský ráj, kde hučí hory po skali-
nách, voda šumí po lučinách, v sadě skví se jara květ, - snad každý 
z nás trochu zjihne, když tato slova slyší. Ale vždyť je to přímo vý-
směch naší státní hymně, když necháme devastovat bory, vylámat 
skaliny a vyplenit květ vzácný...Vždyť je to, jako bychom balili buřty 
do listů Vyšehradského kodexu, nebo dláždili ulice kameny vyláma-
nými z baziliky svatého Jiří...Ochrana vzácných přírodních památek 
není otázka sentimentality, nýbrž povinné úcty: tyto památky, ať je to 
prastarý strom, předvěký porost nebo vzácný geologický útvar nám 
představujú něco ctihodnějšího než podnikatelský zájem pana Petra 
nebo pana Capla...

Bratislavské podhradie, 40. roky 20. storočia
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Je nesmírně težké najít instanci, která by opravdu cítila odpovědnost 
za tyto hodnoty a které bychom mohli předestřít prosbu o milost...

Karel Čapek (Lidové noviny 2. 12. 1928)

Slovensko je kondenzovaná krajina

Prídeme na Podšíp. Nádhera. Dreveničky sú miniatúrne, len pitvor 
a izbica. K tomu nejaká malá maštaľ. Rozvíjame úvahy o tom, ako sa tu 
kedysi muselo ťažko žiť. Aj charakter kraja je tak nejako veľmi prísne 
uzavretý. Dve rieky, dve doliny, dve cesty, čo sa spájajú. Hlboké doliny 
a strmé, neprístupné kopce...

Zbehneme do Žaškovského sedla. Krásne miesto. Ležíme, vypeká-
me sa na slniečku a varíme si obed... Je mi strašne dobre. V srdci mojej 
rodnej krajiny, cítim sa tu bezpečne, spokojne uložený medzi horami. 
Milujem tento kraj!

Miro Čársky (SME, 12. decembra 2009)

Odkud a kam jde naše kultura nakládání s prostorem ?

Namísto pýchy novověkého člověka jako pána tvořitele světa, ztěles-
něné v našem století právě architekturou, leží před námi naléhavá vý-
zva odpovědnosti a pokory. Vždyť všechny globální hrozby, jako pře-
lidnení, hlad, žízeň, vyčerpaní zásob a zničení životního prostředí, jsou 
veličiny až druhotné a ke slovu přijdou až tehdy, když zapomeneme, že 
především sám prostor je nenahraditelný zdroj. Architektura a urba-
nizmus jako věci každodenního užití proto napříšte nesmějí jako do-
sud vyhovovat především vkusu a potřebám doby, ale musejí se tázat, 
jakýmže směrem se bude ubírat člověk, pro kterého jejich dílo svou 
strukturou a tvařem vytvárí každodenní předpis. Hlavě se však musíme 
ptát, jaká urbanistická struktura a architektonický tvar jsou v minimě 
slučitelné s konceptem trvale udržitelného rozvoje a v maximě jeho 
předpokladem...

Ivan Dejmal (TNZ, 2001)

Jazvy na tvári mesta

Bohatá história Bratislavy,...pozoruhodná architektúra, jej krásna 
prírodná scenéria po stáročia priťahovali pozornosť výtvarníkov a stali 
sa inšpiračným zdrojom pre nespočetných maliarov a fotografov, ktorí 
zaznamenali jej tvárnosť do mnohorakých podôb...

...Predpokladá sa, že ľudskú tvár vnímame ponajprv ako celok a až 
potom si všímame jej jednotlivé časti... A nie inak je to i s mestom. Aj na 
ňom si všímame najprv jeho panorámu a až potom prechádzame k jed-
notlivým častiam, k uliciam, námestiam a charakteristickým budovám. 
Krajinný ráz, poloha a urbanistický plán mesta tvoria síce nerozlučnú 
jednotu, ale iba analýzou tejto jednotnej štruktúry pochopíme jej zvlášt-
nosti a – možno povedať – aj bytostný charakter mesta...

...Nie je vinou fotografa, že mnoho z toho, čo nám jeho kamera 
zachovala, je pre súčasného Bratislavčana už navždy stratené. A tak sa 
nám aj mimovoľne vynorí bolestná otázka: ako sa to mohlo stať? Boli 
sme vari nevšímaví k hmotným statkom predchádzajúcich stáročí, ale-
bo oslepení vidinou veľkolepejšej budúcej Bratislavy?...

...Obeťou nepremyslenej výstavby Mosta SNP sa ...stalo dovtedy ži-
votom pulzujúce Rybné námestie so synagógou postavenou v pseudo-
maursom štýle, takmer celá Vydrica a Podhradie okrem dvoch kúrií 
na Žižkovej ulici s blízkym kostolíkom a reštauráciou a celá „Židovňa“ 
s výnimkou rokokového domu „U dobrého pastiera“...

Ján Dekan (In: Eugen Lazišťan, Bratislava dávnych čias, 
OSVETA, 1990) 

Rôzne chápanie pojmu krajina

Profesor Lukniš pred 30 rokmi otvoril v našej geografii dvere rozvoju 
výskumu krajiny.

Absencia domácej tradície v tomto výskumnom smere nútila autorov 
obracať sa predovšetkým na sovietske landšaftovedenije, alebo na ne-
meckú náuku o krajine, z ktorej sa po II. svetovej vojne vyvinula krajin-
ná ekológia. Posledne menovaná, ako progresívne integrované štúdium 
prírodných systémov z hľadiska ich procesov a dynamiky, sa presadzo-
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Podšíp, 2009
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vala postupne aj u nás, hoci s akcentom na aplikáciu v spoločenskej 
praxi a s určitými špecifickými domácimi črtami…Treba povedať, že 
v slovenskej geografii sa termín krajina používal najmä z aplikačných 
dôvodov a s ohľadom na spoločenskú prax,…ale aj preto, lebo termín 
prostredie (v zmysle anglosaského pojmu environment) sa u nás vždy 
vzťahuje k pojmu životného prostredia s užším obsahom…Na rozdiel 
od našej geografie (ale aj geografie ostatných býv. socialistických štátov) 
sa v západnej časti sveta operuje s termínom prostredie (environment, 
l´environment, Umwelt) a termín krajina (landscape, paysage) je vyhra-
dený pojmu krajinnej scenérie.

Ján Drdoš (Geografický časopis 1/1992) 

Krajina ako metafora

V kontaktu s „ideální krajinou“ pociťuje člověk více než jen estetické 
uspokojení – cítí se skrze kosmické symboly vtahován do harmonicky 
uspořádaného kosmu. I když náboženské porozumění symbolům není 
přítomno, je takový krajinný celek pociťován jako celek naplněný hlu-
bokým (byť skrytým) významem....Zdevastovaná krajina se stává meta-
forou chaosu, jenotvárně uspořádaný životní prostor metaforou nudy 
a fádnosti...

Wendy Drozenová (TNZ, 2001)

Česká a slovenská krajina

Na českom nástennom koberci romantika vyviera zo sopečných zna-
kov stredočeskej krajiny, z plôch rozkvitnutých lúk a zlatých polí, na 
juhu zo šrafovaného rákosia s utišujúcou hladinou rybníkov a stojatých 
vôd. No dunajský juh Slovenska hrozí drámou. Ale tu i tam strmosť osa-
melých kmeňov stromov pretína modrastú nehu oblohy i diaľok, zemi-
tosť orníc životodarne dopĺňajú clivé žlté vlaňajšie strniská a zlatookro-
vé planiny večnosti odhaľujú vybielenú kostru krasových skalísk. Pyšné 
stavby minulosti snívajú nekonečné sny o svojej budúcnosti...

Karel Dvořák (In: Jiří Havel – Príroda a umenie, Osveta, 1989)

Kremnica a okolitá krajina

Ojedinelý urbanisticko-architektonický súbor bývalého slobodného 
kráľovského mesta, tzv. zlatej Kremnice, sa rozkladá v členitom teréne 
na úpätí Kremnických vrchov. Historickú Kremnicu...malebne lemujú 
lesy a horské lúky. Opevnené stredoveké mesto spolu s ostatnou histo-
rickou zástavbou, ale aj rozsiahlymi zvyškami banských diel, roztrúse-
nými po širokom okolí, vytvára charakteristický urbanistický komplex. 
Priaznivé prírodné podmienky, výskyt rúd bohatých na drahé kovy, naj-
mä na zlato, na ďalšie spracovanie hornín nevyhnutná hnacia sila prud-
kých horských potokov a množstvo dreva v okolitých lesoch podmienili 
koncentráciu obyvateľstva a následný dynamický rozvoj...

 Viera Dvořáková (Krásy Slovenska 3-4/2007)

Česká krajina v evropských souvislostech

Odpovídá součaný stav české krajiny slovům státní hymny?
Dovolím si tvrdit, že současná česká krajina dojem „zemského ráje 

na pohled“ nebudí. Je to sice krajina krásných dalekých výhledů, s jaký-
mi se člověk setká jen málokde jinde v Evropě. Ale při bližším pohledu 
je to krajina temná smrkovými lesy na místě původních lesů listnatých, 
krajina rozlehlých uniformních polí bez rozptýlené zeleně, krajina plná 
odvodňovacích drenáží, zatrubněných potoků a vysušených mokradů, 
řek s vybetonovanými břehy a rybníků s kalovou vodou, krajina ilegál-
ních skládek odpadů na okrajích lesů a rozlehlých neupravených tažeb-
ních prostorů. A  také krajina zanedbaných a neupravených vsí trvale 
poznamenaných „stavebními skvosty“ totalitní architektury i podnika-
telského ducha současné doby, krajina rozježdených cest, které končí 
nekdě a nevedou nikam.

A zdá se také, že je to krajina lidí, kterým to nevadí, kteří se nestarají, 
natož aby usilovali o nápravu...

Důsledky tohto počínání vidíme všude ve svém okolí. Zdá se, že ke 
dvěma v Evropě tradične rozlišovaným kategoriím krajiny – krajine pří-
rodní a kulturní – přibyla v ČR kategorie třetí: krajina nekulturní. Kraji-
na, v niž nejestvuje jednota lidského ducha a přírodní podstaty krajiny, 
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krajina bez identity a bez lidské péče, schizofrenická krajina bez charak-
teru a lidské dimenze.

Můžeme takovou krajinu nazývat „zemským rájem na pohled“? Jsme 
spokojeni s tím, že toto je krajina našeho domova?

Josef Fanta (TNZ, 2001)

Krajina a stav pamäte národa

Pil som vodu z tej istej studničky, z ktorej pili Hurbanovci pri prechode 
cez myjavskú Poľanu. Behal som pod hruškou, pod ktorou pobili opitých 
revolucionárov v merôsmom roku. Hral som sa v dome pani Kolényo-
vej na skrývačku, kým z neho neurobili Múzeum Slovenských národných 
rád, teda v jednom z myjavských domov, v ktorom v roku 1948 zasadala 
prvá Slovenská národná rada. Na Bradlo sme tiahli v roku 1968 a aj po 

ďalšie roky, keď tieto “púte” už “bezpečáci” rozháňali. V Čachtickom hra-
de sme boli doma, neskôr som tam sťaby Záborský nadával Štúrovi, keď 
sme nakrúcali Národného hriešnika. Celé detstvo som prežil v okolí My-
javy… Mám ten kraj pod kožou… Pamätám si domce z hliny s typickými 
bránami a priečeliami. Teraz ich ešte možno nájsť na kopaniciach v okolí 
Myjavy. Domce z čias Zuzky Zgurišky… Doba sa zdanlivo zmenila, ale 
ľudia tu zostali. Ak boli pre krajinu a jej kultúru nebezpeční v minulosti, 
tak sú aj teraz, lebo sú to tí istí ľudia. Nemajú tendenciu vytvárať zákony 
na jej ochranu. Tie, ktoré vytvárajú, majú slúžiť ich koristníckym chúť-
kam… Kultúra je podfinancovaná na polovicu oproti okolitým štátom. 
A tak strechy padajú, majere a zámočky odchádzajú, lesy sa rúbu, “papa-
láši” a ignoranti sa tešia, lebo oni milujú seba v krajine, a nie krajinu ako 
takú… Toto je moje najväčšie sklamanie po roku 1989…

Marián Geišberg (Krásy Slovenska 3-4/2008) 

Čriepky slovenskej krajiny ponúknuté svetu

Cesta vybieha na nevysokú terénnu vlnu, z ktorej sa otvára veľkolepá 
panoráma, akých niet na Slovensku veľa. Kopcovitá krajina obohatená 
hneď v prvom pláne barokovou kaplnkou nad pastvinami, za ňou silu-
eta rozľahlej hradnej ruiny s dominantným donjonom a v pozadí kom-
paktný horský chrbát, chrániaci tento kus malebnej krajiny od východu. 
Postupne sa vynára biele dvojvežie nad hradbami obopínajúcimi zom-
knuté kanónie, mestečko v údolí, akoby pritlačené stále mohutnejším 
hradom, všade navôkol polia a dediny s prstami veží uprostred venca 
hôr. Za dramaticky sa dvíhajúcim hradným bralom, z ktorého úplne pri-
rodzene vyrastajú múry opevnenia i paláca, skĺzne pohľad na travertí-
nové bralá a za nimi sa v diaľke od oblohy odráža nádherne neproporč-
ná cibuľa gotického kostolíka.

Cesta vchádza do starej aleje, aby sa potom vynorila vysoko na svahu 
a ešte raz umožnila zhliadnuť až neskutočnú panorámu krajiny oboha-
tenej ľudskou činnosťou…

Ivan Gojdič (Životné prostredie 4/1996)

Krajina hriňovských lazov, 2008
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Byť citlivý k okoliu

Kláštor v Marianke má hlboký rozmer, rovnako ako jeho záchrana 
slušnými ľuďmi – altruistami v inej hlbočine – totalite. Zvláštny druh 
radostnej odvahy a istoty v kontinuite. Storočiami vrstvený duchovný 
pútnický rozmer tamojšieho lesa je neopakovateľný... Pripadá mi to ako 
trvalý sen, na ktorý čas nemá žiadny vplyv. Človeka tu zastihne sila Bo-
žej prítomnosti...

 František Guldan (Krásy Slovenska 1-2/2010)

Já se tam vrátím

Až jednou na velikém sněmu ptačím v čase mezi skřivánkem a sovou 
bude jednohlasně přištebotáno jaro, já se tam vrátím. Ty můj kraji, ty 
mé bezpečí, ty má zatvrzelosti, ty má věčnosti. Tvá hlína, mnuta v prs-
tech, voní po zetlelých vlasech dávno pohřbených tkalcovských dědu a 
báb a je přísadou mé krve. Ty můj kraji!

František Halas (Knižní nakladatelství Havl. Brod, 1939) 

Krajina mlynov – Mlynská dolina

Dolná časť údolia Vydrického potoka pri západnej hranici bratislav-
ského chotára dostala koncom 15. storočia pomenovanie Mlynská doli-
na. Stálo tu deväť vodných mlynov, ktoré tejto malebnej krajine vtlačili 
charakteristické znaky. Pôvodný prírodný ráz si dodnes zachovala iba 
tzv. Horná Mlynská dolina povyše Červeného mosta. Pre svoj roman-
tický pôvab, velebné ticho a blízkosť k mestu bola oddávna obľúbeným 
miestom vychádzok a rekreácie obyvateľov Bratislavy. Dnes je súčasťou 
chráneného územia Bratislavského lesného parku v rámci širšej chráne-
nej krajiny Malých Karpát. 

Ekologická hodnota tohto územia je všeobecne známa. Podstatne 
menej známa je kultúrno-historická hodnota Mlynskej doliny. Sú to 
jej dejiny, civilizačné dielo, ktoré tu človek v súlade s prírodnými da-
nosťami vytvoril a dodnes sčasti zachoval. Mlynská dolina je najstaršou 

priemyselnou zónou Bratislavy. Súbor zachovaných kultúrno-historic-
kých objektov dáva tomuto priestoru charakter živého múzea, rezervá-
cie technických pamiatok. Len komplexný pohľad na Mlynskú dolinu, 
v ktorom je obsiahnutý integrálny fenomén prírodovedný a antropolo-
gický, dáva solídne východisko pre úvahy o jej využití a režime ochrany.

Ján Hanušin st. (Ochranca prírody, 2-3/1984)

Letní přemítání (úryvok)

Především z vesnice by se měla stát, pokud to lze, opět vesnice, sa-
mozřejmě moderní a úhledná. To znamená, že by měla být postupně 
obnovována přirozená provázanost jejích tradičných funkcí: lidského 
života, chovu dobytka a obdělávání polí... Našemu prostředí se musí na-
vrátit tradiční merítko a je v něm třeba obnovit osvědčené vzájemné 
vazby jeho polí a lesů, ale také zemědelských stavení, kostelíků, kapliček 
a božích muk. Netoužím staromilsky po návratu do dob mého mládí, 
kdy práce na poli znamenala neuvěřitelnou dřinu. Zcela by mi stači-
lo, kdyby venkov u nás za dvadset let žil, vypadal a hospodařil podob-
ně jako dnes venkov například dánský (Vždy znovu jsem šokován, jak 
ostře je poznat – ze vzduchu i ze země – naše západní hranice: na jedné 
straně úhledná políčka, cesty, pěšiny, sady a mezi nimi perfektně udržo-
vané statky či farmy, každý meter čtvereční – opět! – je nečím určitým 
a je na něm videt lidská péče, založená na úcte k půde: na strane druhé 
velké lány s lehlou úrodou, hromady chemikálií, nevyužitá či rozježděná 
půda, zanedbané cesty, žádná stromoradí, lesíky, nic. Vesnice jsou jen 
zbytky vesnic, porostlé čímsi, co připomíná tovární dvory a haly, všude 
rozježděné bláto, občas – jako pěst na oko – takzvaná nová výstavba. 
Krajina je přitom ozdobena obludnými lesklými silážními věžemi, rov-
něž potřenými jedem.).

Václav Havel (Letní přemítání 1991)

Kultúrna krajina a jej ochrana
Skutočnosťou...vždy zostane, že ani zákon neuchráni krajinu, ak nad 

záujmom o ňu bude víťaziť ľahostajnosť. A práve preto je nevyhnutné 
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vzbudiť záujem predovšetkým u tých, ktorí v danej krajine žijú, dispo-
nujú s jej pozemkami, alebo z titulu svojej funkcie o nej rozhodujú. Keď 
o kultúrnej krajine budú premýšľať, pochopia, že do zničenej krajiny 
nebude prúdiť turistický ruch, bude sa v nej zle žiť a nakoniec obyva-
telia (často tí najaktívnejší) krajinu opustia, aby sa presunuli do inej, 
nezničenej – hoci aj do zahraničia. V snahe chrániť pamiatky a krajinu 
ako celok nech nám preto pomáha zákon, ale nech nás vedie naša láska 
k hodnotám kultúrne vyspelej spoločnosti!

Aleš Hoferek, Oto Makýš (Ochrana zrúcanín v kultúrnej krajine, 
ZnZLH Lietava, 2006)

O ničení kultúrnych hodnôt v krajine

Obávam sa, že „moc“ v dnešnom zmysle slova je úbohá - dokáže veľ-
mi rýchlo zničiť, zmazať nenahraditeľné hodnoty a ničím neprispieť na 
ich obnovu či záchranu. Prejavuje sa neúctou k tradíciám, ktoré vznikali 
veľmi dlho, šmahom ruky ich zotrie a, čo je ešte horšie, zotrie ich aj z 
hláv. Keby som mala takú moc, chcela by som vrátiť do hláv vedomie 
kontinuity (hoci v Slovákoch sa nestihlo ani poriadne vyvinúť), ktoré 
vytlačilo náhle opičenie sa po cudzích vzoroch, bombastických „výdo-
bytkoch“ civilizácie a s tým súvisiacich neduhoch... Stále platí „rozborí-
me sveta starý základ...“? Pravdaže, ak ide o lukratívny pozemok a vidi-
na zisku je na dohľad... Vôbec to nie je len pesnička minulosti, ktorou sa 
ospravedlňovala devastácia historických jadier miest... 

 Zuzana Homolová (Krásy Slovenska 3-4/2007)

Krajina – sídlo – tvorba životního slohu

Celkem můžeme říci, že tradiční vesnice měla ve své skladbě, ve své 
fyziognomii řadu předností oproti městským čtvrtím. Ať už to byl vý-
sledek tvořivé a záměrné činnosti či prostě šťastných okolností, byla 
harmoničtejší, jednotnejší, slohově jasnější, měla teda vlastně vyšší sta-
vební kulturu nežli město, které se pyší svým technickým, hygienickým 
a krátce: civilizačním pokrokem. Všechny chyby, které jsme poznali na 

městských vilových čtvrtích, jsou zanášeny na venkov výstavbou letních 
vil, chat a celých letovisek. Tato letní sídliště se rozlévají neorganizovaně 
a neomezeně po všech stráních a rovinách naší země.

Biele Karpaty, Haluzice, 2010
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Bije to do očí, když projíždíme cizinou a vracíme se domů. Již pohled 
z vlaku nás poučuje, že anglické, francouské či německé obce mají jed-
notnejší výraz, že se více přidržují krajinného typu stavby než obce naše, 
které jsou jakoby rozhárány...

V případech, kdy byly venkovské obce už zanešvařeny špatným měst-
ským paslohem, je třeba nějaké nápravy. Někdy může pomoci milosrdná 
zeleň. Rychle rostoucí druhy kerů a stromů mohou zakrývat ohavné for-
máty a vzájemné vztahy budov. Někde však by měl zasáhnout i příkaz ke 
zbourání...

 Karel Honzík (Tvorba životního slohu, Horizont, 1976)

Historické krajinné prvky a mozaiky – súčasť diverzity kultúrnej 
krajiny

...Významným fenoménom kultúrnej krajiny sú historické krajinné 
prvky a mozaiky s tradičným spôsobom hospodárenia, ktoré svojimi 
hodnotami sú veľmi cenné nielen z národného, ale aj z medzinárodné-
ho hľadiska (tradičná vinohradnícka, agrárna a banícka krajina, krajina 
s rôznymi formami osídlenia, stavieb a pod.). Je potrebné identifikovať 
lokality so zachovanými tradičnými formami hospodárenia, historický-
mi krajinnými mozaikami, dokumentujúcimi jednotlivé vývojové etapy 
rozvoja spoločnosti, ktoré si vyžadujú špeciálnu pozornosť. Historické 
krajinné prvky a mozaiky tvoria fragmenty kultúrnej diverzity krajiny, 
môžu veľmi ľahko podliehať zmenám a narušeniu, čím dochádza k ich 
zániku (procesom antropgénnym, ale aj prirodzeným sukcesným pro-
cesom). Navyše, často je nedostatočné ich legislatívne zabezpečenie. Na 
území Slovenska sa historické krajinné prvky a mozaiky nachádzajú, pre-
trvávajúc z minulosti až do súčasnosti, pričom sa v nich prelínajú ako 
kultúrne, tak aj prírodné prvky krajiny, čím tvoria jeden neoddeliteľný 
krajinársky, ekologický a harmonicky vyvážený celok, pre ktorý je po-
trebné zabezpečiť zvýšenú starostlivosť...

Tatiana Hrnčiarová (In: Izakovičová, Z. (ed.). 
Zb. príspevkov Smolenická výzva IV, ÚKE, 2008)

Kopaničiarske oblasti a ich krajinný ráz

Všetky kraje roztratených osád majú osobitný zemepisný ráz, 
podmienený povrchom pôdy, pomerom lesa k ostatným rastlinným 
kultúram, a  najmä rozdelením a usporiadaním sídiel. Základňa 
roztratených osád sú podhoria a vrchoviny…

 Všade vidieť, ako človek bojoval proti lesu, ako menil pôdu najskôr 
na pasienky, tieto neskôr zčasti na polia. S tmavými plochami malých, 
často biedne vyzerajúcich lesíkov sa striedajú zelené pásy lúk a pasien-
kov a hnedé škvrny roličiek. Medzi tým všetkým sú skupiny domčekov, 
tu biele, tam šedivé až tmavé, často obkolesené kyticami stromov. Hustá 
sieť plotov, rozličných podľa materiálu, z ktorého sú urobené a ktoré 
chránia role a lúky pred dobytkom, úzke cesty a početné chodníky, od-
bočujúce od ciest, dopĺňajú krajinný obraz…

Ján Hromádka (Všeobecný zemepis Slovenska, SAVU, 
Bratislava, 1943)

O pomníkoch, megalománii a identite 

Pri dumaní o sochách, pomníkoch a národnej identite mi nedá ne-
spomenúť si na Dominika Tatarku. Jeho hlas tu dnes nenahraditeľne 
chýba. Spomínam si, ako neúnavne zapaľoval priateľov umelcov. Nech-
cel výtvarné frázy, chcel zhutnené Slovensko vo výtvarnom znaku. Nad-
šene vravieval o slovenských totemoch Vlada Kompánka, o kaplnkách 
Andreja Rudavského. Neraz ma tiež nahováral: “Marko, urob sochu na 
daktorom slovenskom kopci!”

Vedel som, že tých umelcov, ktorým sa podarilo Slovensko hlbšie 
nahmatať a zaznačiť, nebolo až tak veľa, a že ja, hoc nadšený obdivo-
vateľ svojej krajiny, som na to ešte nedorástol. Čo ak by som ten kopec 
svojou sochou zranil? A tak som mával pri stretnutiach s Dominikom 
pocit, že som neurobil domácu úlohu. Pri poslednej návšteve, nedlho 
pred jeho smrťou, som mu vyrozprával, ako som na neho myslel, keď 
sme s priateľmi opravovali senníček na Kútnikovom kopci vo Veľkej 
Fatre. Ako mi bolo jasné, že žiadnu lepšiu sochu by som sem nevedel 
postaviť. Že toto je jeden z tých znakov, ktorých tvary po stáročia zras-
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tali s týmto národom a prírodou. Hoci vznikali v pokore a anonymite, 
bez snahy o originalitu, sú neporovnateľne umeleckejšie a jedinečnej-
šie, ako väčšina súčasnej “výzdoby” našej krajiny. Dominik už vtedy 
hovoril málo. Mám však pocit, že moju výmenu tvorby za ochranu mi 
uznal.

Marián Huba (Národná obroda, 25.5.1990)

O historických štruktúrach krajiny

Koleso „technologickej civilizácie“ industriálnej éry sa otočilo tak 
prudko, že pod sebou zadlávilo všetko, čo mu stálo v ceste. A v ceste mu 
stálo všetko, čo priamo či bezprostredne neslúži tejto dobe, jej expan-
zívnym, exploatačným, megalomanským, všekoncentrujúcim a všeuni-
fikujúcim prístupom a cieľom. Máločo z produktov iných dôb sa ubrá-

nilo, a ak, tak skôr prispôsobením sa, než v pôvodnej podobe a funkcii. 
Platí to o prírode, ako aj o kultúrnom dedičstve, teda o základných hod-
notách, ktoré sú predmetom nášho ochranárskeho záujmu.

Priamo úmerne s rýchlosťou zániku všetkého „nesúčasného“ ras-
tie jeho kultúrna hodnota a zároveň v človeku samom narastá priam 
bytostná potreba bezprostredného kontaktu s prírodou a historickým 
prostredím ako so zdrojmi fyzického a psychického zdravia.„Prírodné“ 
a „kultúrne“ predstavuje dve dialekticky späté stavebné a výrazové zlož-
ky našej krajiny, nachádzajúcej sa v stredoeurópskom – na historické 
kultúrne premeny prírodnej krajiny prebohatom – kontexte. Potrebuje-
me chrániť (aj) krajinu modifikovanú v priebehu stáročí predchodcami 
dnešných obyvateľov Slovenska, krajinu, (či jej fragmenty), ktorej ráz 
ešte nevygumovala „moderná“ doba strojov, chemikálií, umelých hmôt 
a betónu. Ide nám o krajinu výsostne našu – karpatskú a podkarpatskú 
– tradičné prostredie slovenského vidieka, starobylých miest, historic-
kých ťažobných a ranopriemyselných oblastí, historických parkov, záh-
rad, cintorínov...

Nevyhnutnosť mobilizácie síl v tomto smere uznávajú nielen profesi-
onáli, ale aj angažovaní občania – ochranári – so silným kultúrnym po-
vedomím a pocitom osobnej spoluzodpovednosti za veci nadosobné...

Mikuláš Huba (Historické štruktúry krajiny, OP, 1988)

Krajina, človek a kvalita života

Kvalitu života môžeme vnímať ako fenomén, ktorého komplexnosť 
a  zložitosť vytvára množstvo rozličných oblastí a aspektov, ktoré sa 
môžu navzájom prekrývať a existujú medzi nimi rôzne druhy väzieb. 
Krajina, alebo inak povedané krajinné prostredie - či už ide o prírodné 
alebo ľudskými generáciami formované kultúrne prostredie - tvorí jed-
nu z dôležitých sfér kvality života človeka. ... 

Krajina vytvára nielen rámec základných existenčných podmienok 
života, ale podieľa sa aj na formovaní ľudských pocitov, prístupov, hod-
notení a činností. Jej fungovanie a estetická kvalita prispievajú k for-
movaniu kvality života konkrétneho človeka, ktorý v nej žije. Na dru-

Lietavský hrad, 2017
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hej strane krajina prispieva k upevňovaniu jeho miestnej a regionálnej 
identity. Krajina je teda dôležitou súčasťou kvality života človeka, či už 
žije v mestskom alebo vidieckom prostredí, v miestach s kvalitným, 
alebo s narušeným prostredím, či už kontakt s ňou vníma len spora-
dicky, alebo je bezprostrednou súčasťou jeho každodenného života...

Vladimír Ira (Z príspevku vedeckého seminára 
„Trendy vo výskume krajiny: teória, prístupy, metódy a aplikácie“,  

Geografický ústav SAV, 2009 

Kultúrna krajina ako objekt výskumu

... kultúrna krajina vzniká a vyvíja sa spolupôsobením prírodných 
a socioekonomických pochodov. Predstavuje krajinu ovplyvňovanú 
a  pretváranú človekom podľa jeho potrieb a požiadaviek, v ktorej sa 
mení charakter prírodných zložiek a pôvodná štruktúra krajiny je po-
stupne nahradzovaná druhotnou.

Prístupy k pojmu ako i výskumu kultúrnej krajiny sú rôznorodé. 
Krajinu ako celok i jej jednotlivé prvky možno chápať a vnímať najroz-
manitejším spôsobom, ako obraz, ako objekt nášho rozjímania, ako ob-
jekt našich materiálnych záujmov, ako objekt na využívanie človekom, 
ako prostredie života, ako scénu vzniku environmentálnych problémov. 
Každé takéto chápanie uprednostňuje určité špecifické črty krajiny. (Prí-
lišné) uprednostňovanie určitých aspektov často vedie ku vzniku prak-
tických problémov v kultúrnej krajine. Škála a intenzita týchto prob-
lémov závisí od stupňa využívania a ovplyvňovania prírodnej krajiny 
človekom...

Zita Izakovičová (In: Izakovičová, Z. (ed.). 
Zb. príspevkov Smolenická výzva IV, ÚKE, 2008)

Čitateľnosť krajiny

“Čitateľnosť” krajiny je možná preto, lebo krajina sa skladá z ob-
jektov, ktoré môžeme vnímať a interpretovať ako znaky. Krajina sa 

javí ako sústava charakteristických znakov. Znak je nositeľ informácií 
o krajine. Môže to byť dom, strom, kaplnka, úvoz pri ceste, či rieka za 
dedinou. Môžeme hovoriť o „jazyku znakov” v krajine. Krajina obsa-
huje tvary, formy, štruktúry, objekty, ktoré môžeme vnímať a interpre-
tovať. Usporiadanie tvarov zeme a skál, na nich je ako keby položený 
„obrus“ polí, ciest, obydlí. Podobne ako sa veta skladá zo slov a slová 
z písmen, sa krajina skladá zo znakov. Vnútorné aj vonkajšie v krajine 
sú súčasťou jej príbehu. To, čo v krajine vidíme „zvonku“, sú výsledky 
procesov, ktoré krajinu formovali. Čo je súčasťou toho vnútorného? Sú 
tam hodnoty, „neviditeľné“ príbehy, odkazy, tajomstvá. Ten, kto kra-
jine rozumie, ju číta „mlčky“. Príbeh krajiny je rovnako skrytý v stro-
moch, lúkach, riekach či sídlach. Nie je to text v zmysle ľudskej reči, 
ale je rovnako čitateľný. Často sa prejavuje ako príznaky, stopy ľud-

Terchová - Siheľky, 1981
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ských činností v krajine, zaniknuté sídla, staré stromy, prales, reliéfna 
anomália, zabudnuté miesta usadlostí či stratený čas...

Peter Jančura (Enviromagazín 1/2007)

Do valašské krajiny se vrátili ovce

Od počátku 90. let klesaly nejen v regionu Valašska, ale v celé České 
republice, počty dobytka, především ovcí. Ne(jen) kvůli romantickým 
představám, ale především z důvodu údržby a využití chráněných hor-
ských luk a karpatské krajiny jako celku začali ochránci přírody z ČSOP 
Kosenka ve Valašských Kloboukách tento trend měnit. Kosenka ve spo-
lupráci se širokou veřejností a se zemědelskými odborníky prišla s ná-
padem vrátit do krajiny ovčí pastvu a za podpory Nadace Partnerství 
rozběhla v roce 1997 unikátní akci „Přiveď ovečku do valašské krajiny“...

Kromě ekonomických projekt splňuje i další funkce. Jak počet ekolo-
gických zemědelců, tak i počet chovaných ovcí v regionu narostl...Louky 
jsou pravidelně udržovány způsobem, jakým se tomu dělo v dřívějších 
dobách....Hnojí se pouze dobytčím trusem a tak je druhová rozmanitost 
luk zachována, někde se stav jestě zlepšuje. Ohrazení chráněných území 
je jen sezónní, aby nenarušilo jejich jedinečný krajinný ráz.

Miroslav Janík a Jan W. Jongepier (Bílé/Biele Karpaty 4/2005) 

Príbehy, ktoré skameneli 

Veď koľko významov má len ten prostý geometrický útvar, zvaný 
kríž? Koľko rozličných podôb! Každý z dávnych kameňov zmierenia, 
ktorý výtvarník Preclík našiel na mnohých miestach českej krajiny 
a ktorý popisuje, má iný tvar, jedinečný: to otvára široké pole pre do-
hady a záhady – a toto výrečné ticho znamená viac ako hocijaký uzav-
retý príbeh...No isté potom je, že v lese, pri vode, pri ceste, na krížnych 
cestách neleží náhodne obyčajný kus prírodného materiálu, ale je tam 
prítomná čiasi stopa, dielo: ono poľudšťuje prázdnu a cudziu krajinu, jej 

nudnej nepretržitosti dáva rytmus, delí ju (ako láskavý sviatok rozdeľuje 
monotónne plynutie nezmyselného času) na intímnejšie časti a úseč-
ky, nežné krivky a body pre oddych, útechu a zadumanie, zdôverňuje – 
a známa dôvernosť zaháňa strach z priestoru i nekonečného času. Taký 
je zmysel psychologický. Aby sme nestratili orientáciu v temne.

A je tu aj zmysel estetický, keďže ide o výtvarné dielo zasadené do 
krajiny ako mlčanie alebo ako výkrik: tu sa čosi stalo!...Stáročiami vy-
blednuté zlo a vina sa v daždi, snehu a v čase a vetre a slnku premenili 
na insitné výtvarné dielo, ktoré trvá ako príbeh, ako krása. Netýka sa to 
len krížov. „Zapoměnuté a neplatné rozcestníky, mílniky, osamělé pat-
níky, staré mostky, které stratili svou původní služebnost, ale v žádném 
případě neztratili nic ze své kamenné opravdovosti a výtvarné krásy.“ 
Patria do kultúry.

Ivan Kadlečík (Epištoly, Archa, 1992) 

Muránska Zdychava, 1985
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Trápení krajiny

 Je banální skutečností, že člověk pozměňuje krajinu, ve které žije, 
přizpůsobuje ji svým vlastním potřebám. Je to součástí jeho civilizač-
ního působení a nepřekročí-li to určitou míru, zvyšuje to kvalitu živo-
ta. Problém je v tom, že člověk je tvor, který s oblibou správnou míru 
překračuje. Ke krajině, ve které žije, se pak nechová jako k životnímu 
partnerovi, ale jako k bezmocné oběti. Našel si přitom spoustu hezkých 
slov, která mají rostoucí utrpení krajiny zakrýt.

 Existuje velice tenká hranice mezi přetvářením krajiny a jejím mr-
začením. Mnozí lidé ji prostě nevidí a zcela bezstarostně ji překračují. 
Někdy je jednoduché to poznat. Krajina má po takových zásazích po-
dobu otevřených ran, jako je tomu po povrchové těžbě uhlí. Krabatým 
strupům po těchto ranách říkáme vznešeně „rekultivace“. Jindy je kra-
jina rozryta jizvami, do kterých lijeme vřelý asfalt nekonečných a stále 

širších pruhů dálnic. Říkáme tomu „budování moderní infrastruktury“. 
Zvlášť malebná zákoutí krajiny jsme se naučili vystříhat dohola a po-
mocí jedů v nich systematicky paralyzujeme veškeré známky života. 
Výsledkem je golfové hřiště, bez něhož se vyspělá společnost v žádném 
případě nemůže obejít.

 Nestačí nám, že krajinu jen důmyslně znásilňujeme ve jménu pokro-
ku. Zároveň máme potřebu využívat ji v rámci reklamy. Proto automo-
bily, jejichž provoz přírodu neskutečně devastuje, vystavujeme s oblibou 
na běloskvoucích plážích pod palmami, anebo je necháváme pózovat 
s pozadím hrdých štítů velehor. Neodolatelná kulisa nedotčené krajiny 
má sama lákat k ještě větší a bezuzdnější spotřebě všeho toho, čím pří-
roda trpí. Když tímto způsobem trápenou oběť donutíme navíc k prosti-
tuci, přináší to více peněz. Čím větší množství peněz, tím více možností 
přesunovat se sezónně ve stále větších počtech do krajin natolik vzdále-
ných, že jsme je ještě nestačili zničit. Také tomuto postupu říkáme velice 
hezky. Je součástí „zvyšování prosperity“.

 Jan Keller (rukopis, 2010)

Tvář krajiny – obzory představivosti
Jsme lidé této země. Vím, že obvykle to chápeme opačně. Navykli 

jsme představě, že tato země náleží nám a my že s ní můžeme naložit, 
jak se nám namane. Můžeme jí vyrubat dohola, otrávit pesticidy, vyas-
faltovat a zastavět hypermakety a dálnicemi. Byť škodíme sebevíc, zdá 
se nám, že poškozujeme jen svůj majetek, k tomu majetek nevelké ceny. 
Nás samých že se to netýká...Doufám, že si uvědomíme, že my jsme lidé 
této země. Jsme s ní důvěrne spojeni. Když ničíme svou zemi, ničíme 
sami sebe...

...Nekonečně budujeme. Jenže – šestiprudové dálnice lemované hy-
permarkety ...to že je štestí?

Není, a sami to víme... Přesto dál děláme, co nás k tomu přivedlo. Nic 
jiného si nedvedeme představit. Obzory představivosti mi dnes připa-
dají uzavřené jako snad nikdy od dob první světové války...Zas bez pře-
svědčení věříme, čemu jsme dosud věřili. Zas bez nadšení konáme, co 
jsme dosud konali, protože nás nic jiného nenapadá...Zas je to marnost 

Hubová - Kútnikov kopec, 1982
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nad marnost. Jenže ani nás nenapadá nic nového. Tentokrát neumírají 
jen vojáci. Umírá Země a s ní my, její lidé – protože si nedovedeme 
představit nic jiného.

Erazim Kohák (Mosty, 6.3.2001)

Sudkova fotografie krajiny není jenom obraz

Byl jsem jednou...u pana Sudka. Oddcházeli jsme z jeho atelieru spo-
lečne...Zamykal, obhlédl oblohu a já jsem se jen tak zeptal: „Kam vlastně 
jdete, pane Sudek?“ „Ale na Petřín, já tam mám motiv,“ odpověděl. A já 
žasnul. To bylo nejakých třicet let potom, co se nastěhoval na Újezd, 
ještě víc roků znal Petřín a pořád tam měl – motiv.

Musím se hned odvážit říci, že u pana Sudka „mít tam motiv“ ne-
znamenalo vracet se k náhodností, která šikovně fotografována, dala by 
tak zvaný zajímavý snímek. Sudkův motiv byl souznením jeho nálady 

– s náladou té cesty, která se po dešti leskla vzhůru travinami Seminá-
řské zahrady, nebo stejně tak v mladých, pokroucených ovocných sadech 
tam, za nimiž čněly nahoře věže katedrály jednoho našeho období dějin 
a dole se klenula barokní kopule docela jiného, všecko v jednom obraze...

Sudkovy fotografie nejsou jenom obrazy,...ale také jeho poznání, ře-
šení, videní a vědení...

Zdeněk Kirschner (In: Michal Bartoš (ed.). Krajinou pochybností, 
Sb. úvah z EDO, Olomouc, 2007) 

Dom a strom v krajine

Na našich dedinách takmer nevidíte dom, gazdovstvo alebo kostolík 
bez ozdobného či ovocného stromu. Nezabudnem na prekrásne staré 
stromy, ktoré stoja vedľa dreveného artikulárneho kostola v Hronseku, 
alebo pri kostole v Granč-Petrovciach neďaleko Spišského hradu. Strom 
síce môže stáť celkom dobre sám (lipa na rázcestí alebo hruška v šírom 
poli), ale bolo by takmer neprirodzené, keby dom stál osamotený, bez 
stromu. Strom prináša osoh, aj keď nenesie ovocie, alebo sa s jeho dre-
vom nepočíta v budúcnosti. Dom ho citovo potrebuje, má v ňom citovú 
oporu, získava ním lyrizmus, ako nevyhnutný doplnok ľudského diela, 
bez ktorého by bol náš život bezútešný.

Takou cennou zeleňou sú aj početné parky, založené už dávnejšie pri 
kaštieľoch v rozličných krajoch Slovenska. Keby nejestvovala táto vege-
tácia, boli by celé časti južného Slovenska vyprahnutou, nudnou rovi-
nou, ktorú krášlia len aleje prekrásnych starých orechov...

Zeleň je vzácna hodnota a nezískava sa ľahko a rýchlo, lebo stromy 
rastú oveľa pomalšie, ako domy...

J.E. Koula (Pozerám sa na architektúru, SFVU, 1965) 

Regionálne zvláštnosti a multikultúrnosť Slovenska

Odlišnosť regionálnych štruktúr kultúry závisela od rôznych činite-
ľov, pričom dôležitá úloha pripadala príslušnosti k etnikám, nábožen-
stvám a spoločenským vrstvám...Liptovská krajina, 2010
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...Kultúru Slovenska necharakterizuje veľkoplošná monolitičnosť, ale 
pomerne značná regionálna diferencovanosť, ktorá po tisícročia vznika-
la na základe sily mnohoetnickej, viacnáboženskej a stavovsky členenej 
spoločnosti, mala schopnosť rôzne popudy nielen podľa svojich potrieb 
pretvárať, ale aj vzájomne obohacovať a zbližovať.

Soňa Kovačevičová (Ponovembrové Slovensko I – II, 1994)

Slovensko, jeho regióny a kultúrne dedičstvo

My, domáci, občas hodnotíme a porovnávame úroveň kultúrneho 
dedičstva na Slovensku s inými krajinami. Hovorí sa, že najobjektívnej-
ším odzrkadlením krajiny, v ktorej človek žije, sú pohľady návštevníkov 
z cudziny. O umeleckých pamiatkach Slovenska sme sa nedozvedeli nič 
zaznávajúce. Ani od tých, ktorí pochádzajú z Íle de France, Toskánska, či 
Viedne, teda tých častí Európy, kde sa rodilo a tvorilo novátorské ume-
nie gotiky, renesancie či baroka. Slovensko je pre nich fascinujúca časť 
Európy, kde umelecké dedičstvo má dramaticky rozdielne prejavy, čas-
to už vo vzdialenosti pár kilometrov medzi dvoma obcami či mestami, 
dokonca medzi jednotlivými stavbami... V tejto krajine bol pre každého 
nablízku niekto iný, čo ľudia dávnejších storočí vnímali s obohacujúcou 
samozrejmosťou... Každý doklad kultúrneho dedičstva, hodný našej po-
zornosti, má svoje korene spojené s konkrétnym priestorom...

Peter Kresánek (Ilustrovaná encyklopédia pamiatok,  
Slovensko, 2009)

Na postati

V bohato štruktúrovanej slovenskej krajine sa ľudová architektúra 
vyvíjala viac ako pol druha tisícročia – veľkomoravské rekonštrukcie 
dokazujú pozoruhodné štádium vývoja. Okrem toho charakeristická 
forma slovenského trojpriestorového domu – taká jednoduchá forma – 
poskytla bohatú možnosť variácií, ktorej šírku si na takom malom území 
ani neuvedomujeme, a ktorej príčiny sú zakliate jednak v geomorfolo-

gickej členitosti Slovenska, ale aj vo feudálnom pripútaní človeka k regi-
ónu (hoci sme v minulosti mali aj mnohé cestovateľské zamestnania)…

Nazdávam sa, že predovšetkým malebnosť krajiny bola príčinou veľ-
kého výtvarného potenciálu slovenského národa – prostredie formuje 
– veď výšivky, kroje, tance i architektúra to dokazujú…

Jana Krivošová (Projekt, 1/1994)

Technické pamiatky – záchrana a využitie

Skúsenosti potvrdzujú, že náš národ nikdy nevynikal snahou ceniť si 
a uchovávať významné hodnoty svojej histórie. V oblasti techniky, ktorá 
je a zostane kľúčovým meradlom vyspelosti národa, je uvedená črta ná-
rodného charakteru azda najvypuklejšia. Z laického pohľadu na dejiny 
techniky sme si preto vyslúžili dehonestujúce „omen“ apriorne netech-

Na liptovskom salaši, 2005
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nického národa. To, že v mnohých odboroch techniky nedávnych stá-
ročí sme patrili medzi významné etnikum sa azda práve z tejto nevedo-
mosti zamlčiavalo. Kto u nás vie, že „Hronecký metalurgický komplex“ 
s prevádzkami v Hronci, Troch Vodách a Osrblí vyrábal strojné súčias-
tky a valcované koľajnice už v 18. storočí a bol jedným z najvyspelejších 
v Európe? Vie sa, koľko vzácnych technologických zariadení sa u nás 
pri asanáciách pochovalo v zemi, alebo skončilo v „Kovošrote“? ...Išlo 
o pamiatky, ktorých historická hodnota je pre ich jedinečnosť a neopa-
kovateľnosť obrovská. V hodine dvanástej sa zásluhou občianskej inicia-
tívy podarilo zachrániť pred priamou likvidáciou prvú železničnú sta-
nicu v Bratislave (už bol vydaný asanačný príkaz), časť lesnej železnice 
v Čiernom Balogu, areál vodnej elektrárne v Ľubochni, či monolit od-
lievaného mosta cez Hron z roku 1811. Zásluhou nadšených dobrovoľ-
níkov a vedenia Správy východnej dráhy vznikol Pamätník železničnej 
dopravy v Bratislave...

Ladislav Križan (In: M. Huba a kol., HŠK, MV SZOPK, 1988)

Krajina Spiša

Zvláštne čaro zvlnenej hornatej spišskej krajiny s dominujúcim ma-
sívom Vysokých Tatier je zvýraznené historickým osídlením, ktoré sa tu 
po stáročia formovalo v malebných skupinách, vytvárajúc tak pôsobivé 
siluety opevnených miest, rozložitých hradov a drobných pôvabných 
dedinských kostolíkov... 

Eva Križanová (Krásy Slovenska, 7-8/1991)

Čriepy zo slovenskej krajiny

Rodičia a ich rodné miesta. Moji rodičia milovali folklór, a keďže boli 
každý odinakiaľ, ich repertoár bol zo všetkých kútov Slovenska. Mama, 
Záhoráčka z Malaciek, sa narodila v Gajaroch. Otec, po rodičoch Lip-
ták, uzrel svetlo sveta v Staškove na Kysuciach.

Rodný Turiec. Narodila som sa v Martine. V Turčianskej záhradke, 
a som na to patrične hrdá. Veď tu sa v minulých storočiach písala naša 

- rozumej slovenská - história. Na Národnom cintoríne odpočívajú naši 
najväčší duchovia. Spisovatelia, básnici, výtvarníci, národovci... Mala 
som vždy tú výsadu, že ma na tomto pamätnom mieste sprevádzala 
osobnosť najpovolanejšia, Pani Naďa Hejná – Pietorová, najbližšia pria-
teľka mojich rodičov. Naďa Hejná bola vnučkou a dcérou významných 
slovenských osobností – Ambra a Miloša Pietora a mnohých slávnych, 
ktorí na cintoríne ležia, osobne poznala. Milujem pohľad na Kriván-
sku Malú Fatru i na Martinské hole. Chodili sme tam s rodičmi na pre-
chádzky, na holiach stála aj legendárna divadelná chata. 

Za živa v Bystrici... Hneď po mojom rodisku mi je najbližšia Ban-
ská Bystrica a v nej prekrásne lúky pod Urpínom. Tam ma rodičia 
zväčša „odložili“ na prázdniny. S tetou a ujom sme chodievali často 
na výlety. Vďaka nim som prežívala detstvo ako dedinčanka, v lone 
prírody. 

Liptovská krajina pri Ludrovej, 2010
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Iné krásne miesta. Čím som staršia, tým intenzívnejšie vnímam, koľ-
ko je ešte krásnych miest na Slovensku, ktoré málo poznám. Rada spoz-
návam cudzie krajiny, i tie exotické, ale čoraz častejšie si hovorím, že je 
to hanba nepoznať svoju vlasť. Okrem Turca a okolia Banskej Bystrice 
milujem i drsnú kysuckú a oravskú prírodu a krajinu, či Liptov, ale i bo-
rovicové lesy rodného Záhoria mojej mamy. A nesmiem zabudnúť na 
Veporské vrchy v Slovenskom rudohorí. Z našej tamojšej krásnej dreve-
nice je úžasný pohľad na majestátny Vepor i na celý šíry svet. 

Ohrozené Tatry. Pre investorov zrejme spočíva hodnota Tatier pre-
dovšetkým v lukratívnych stavebných pozemkoch, preto vždy budú vy-
víjať tlak na ďalšiu urbanizáciu. Pre návštevníkov a turistov však najväč-
šia hodnota Tatier spočíva v (takmer) panenskej prírode. Ide teda skôr 
o to, koho tlaku podľahneme. Mne sa zdá najlogickejšie, ak sa (citlivá 
a rozumná) urbanizácia bude týkať predovšetkým podtatranských obcí. 

A ešte viac sa prihováram za rekonštrukciu a využitie už jestvujúcich 
historických budov. Z takého riešenia by mali najväčší osoh nielen tu-
risti, ale aj samotní obyvatelia regiónu. 

Ťažko skúšaná Bratislava. Bratislava je oveľa menšia a snáď i zra-
niteľnejšia ako Praha. Preto aj tlak investorov na lukratívne územia je 
tu „ničivejší“ ako v Prahe. Netrúfam si porovnávať, ale mám pocit, že 
v Bratislave chýbajú pravidlá, ktoré by sa aj dodržiavali. Napríklad ne-
schopnosť vyrovnať sa s nelegálnymi stavbami je priam absurdná... 

 Zuzana Kronerová, rukopis, 2009

Bílá hora

Osmého listopadu šestnáct set dvacet u letohrádku Hvězda na Bílé 
hoře zůstal poslední praporec vojsk Království českého, moravský pra-
porec Šlikův. U zdí letohrádku padl do posledního muže.

Píseň nazvaná Poslední Moravan.
Pod bílou zdí
má bláto
barvu perleťovou
a zvony odletěly
za větrem do Říma
Obzor se rdí
můj táto
hanbou šarlatovou
Už jsme tu osaměli
z kříže se nesnímá...
(úryvek)

Karel Kryl (In: Kníška Karla Kryla, Mladá Fronta, 1990)

Historické štruktúry dopravy – úzkorozchodné železničky

V oblasti záchrany úzkorozchodných železníc na pôvodnom mieste 
veľký kus práce odviedlo Kysucké múzeum v Čadci, ktoré za pomoci 
nadšencov uviedlo do prevádzkyschopného stavu úvraťový úsek bý-

Vodný mlyn na Malom Dunaji, 2016
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valej Zakamenskej lesnej železnice medzi Vychylovkou a Tanečníkom 
v  rámci Múzea kysuckej dediny. Cenná zbierka tratí, úzkorozchod-
ných vozidiel a ďalšej techniky v prevádzkyschopnom stave sa zacho-
vala v rámci Čiernobalockej lesnej železnice, a najmä v prípade expo-
zície na Čiernom Balogu. Ďalší depozitár úzkorozchodných železníc 
sa vďaka nadšencom podarilo vybudovať v Štiavničke pri Podbrezovej. 
V Banskej Štiavnici pamiatky tohto druhu spravuje Slovenské banské 
múzemu. Ďalšie sa nachádzajú v rámci Agrokomplexi v Nitre a v Lip-
tovskom Hrádku.

Juraj Kubáček (In: M. Huba a kol., Historické štruktúry krajina, 
MV SZOPK, 1988)

Iniciatíva zdola

Iniciatívou zdola, v prostredí ekologických občianskych ochranár-
skych aktivít, sa prvýkrát objavilo syntetické environmentálne chá-
panie architektúry ako integrálnej súčasti životného prostredia. Od 
polovice 70. rokov 20. storočia to bolo moderné ochranárstvo príro-
dy a krajiny so svojím globálnym systémovým prístupom. Amatérske 
(v zmysle angažovanej odbornej nadinštitucionálnosti) ochranárstvo 
veľmi rýchlo, najmä v konkrétnej činnosti, rozpracovalo systémovú 
teóriu historických štruktúr krajiny, v ktorej sa objavila logika vnútor-
ných (i historických) vzťahov, najmä perspektívy nových významov 
pôvodných prvkov v nových podmienkach… Súčasťou ekologického 
občianskeho hnutia sa stala nielen aktivizácia proti vzniku novej ar-
chitektúry, ale najmä aktívna pozitívna iniciatíva na záchranu a obno-
vu starých, neudržiavaných, resp. zánikom ohrozených historických 
stavebných štruktúr v krajine…

Magda Kvasnicová (Životné prostredie, 3/2009)

Krajina ako obeť
Súčasný stav slovenskej krajiny lapidárne dokumentuje a prezentuje 

vývoj spoločnosti, jej ekonomickú silu a štruktúru, jej hodnotový sys-
tém. Zo systému, preferujúceho tradičnú schému primárneho, sekun-
dárneho a terciérneho sektoru vyplývala aj hodnotová štruktúra a kate-
gorizácia sídelnej siete. Krajina bola už len pozadím. Pritom práve v nej 
sa celý proces realizoval, na jej kvalitatívne najhodnotnejšie prvky mal 
výrazný negatívny a regresívny dopad…

Mária Kozová (Krajina, človek, kultúra, SAŽP, Banská Bystrica 2001)

Harmonická kulturní krajina

Kulturní kajina je harmonická, jsou-li v ní v souladu přírodní kraji-
notvorné prvky s prvky do různé míry změněnými, resp. vytvořenými 
člověkem. V harmonické kulturní kajině jsou plochy destabilizovaných 
ekosystémů (pole, intenzivní louky a pastviny, hospodářské lesy, síd-

Lúčna krajina v Turci, 2017
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la) vyváženy plochami ekologicky stabilnejších přirozených a přírodě 
blízkých ekosystémů. Taková krajina je dobrým domovem nejen lidí, 
ale i  rostlin a  živočichů, žijících v rozmanitých spoločenstvech, pro-
pojených složitou sítí vzájemných vazeb a vztahů. Antropogenní vlivy 
v harmonické kulturní krajině nesmí překročit únosnou mez, jinak by 
přestala být nejen trvale úživnou, ale i psychicky libou...

Jan Lacina, Antonín Buček (TNZ, 2001)

Příběh krajiny a krajina jako příběh

...V příběhu krajiny je něco navíc, něco, co nemůžeme vytěžit z ex-
perimentů, z pozorování nebo z dotazniků. Jako by se spojila všech-
na data a příběh nabral svůj smer, data dostala svůj smysl v prostoru 

a čase krajiny. Kulturní evropská krajina a její příběhy však otevírají, 
jak se domníváme, velmi současnou otázku: co je to poznání krajiny?...

...Příběh krajiny a krajina jako příběh ukazuje cestu k pochopení kra-
jiny. Ukazuje mnoho orientačních bodů v krajině, dává jí smysl, směr, 
vkládá do ní čas člověka a umožňuje něco více než jí popsat a poznat, 
umožňuje jí pochopit jako něco presahujícího život jedince i generací...

Miloslav Lapka, Eva Cudlínová (TNZ, 2001)

Pohľad z Poludnice

Rozpadnuté salaše so stopami sekier
medzi lopúchmi,
vonkajšie i vnútorné pohyby zabudnuté
a telo obrátené naruby,
sliznicami von.

Kostry roztrhané,
neovládnuté
lesy prevrátené buldozérmi,
nájomné vrátené do obehu,
železnice spevnené kostrami.

Hmýrenie havranov v kalovej nádrži,
tma zostupuje z dolín Parichvost a Vrece,
snehové frézy na diaľnici,
v prstoch potrhané vlásočnice.

Lipy a žlté 
kosačky, humná, štvorce textilky,
miestne rozhlasy a silážne veže,
lyžiarske vleky 
v lete
i ovce zaviaznuté v močiari...
a nad tým ďaleké, zvonku osvetlené
dediny, križovatky, teplárne, línie stožiarov,

Liptovská kotlina pri pohľade z Poludnice, 2009
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pahorky, predhoria, biely film metelice,
vrstvy atmosféry, ionosféry, magnetosféry,
kostná čerň, posun v spektre:
rozostupy upravené na predpaženie. 

Ivan Laučík, 1991

Láska ke krajině?

Dnes je o své lásce ke krajine přesvědčen kdekto. Zkuste najít člověka, 
který by připustil, že krajinu a přírodu nemá rád. Po celá léta, po která 
provádíme sociologické výskumy, týkajíci se se vztahu lidí ke krajine, 
jsme se vlastně s takovým vyjádřením nesetkali. Láska k přírodě a ke 
krajině se stala závaznou hodnotou, podobne jako třeba láska k pravdě 
nebo láska k dětem...

Sotva však lze uvěřit tvrzením o všeobecně přítomné lásce ke kraji-
ně. Stav dnešní krajiny nesvědčí o tom, že by byla objektem citu, který 
si zasluhuje takové označení. Jde patrně o nedorozumění, které známe 
i jinak ze života. Lásku zaměňujeme s potrebou, s reakcí na nedostatek. 
Jak je to vlastně se vztahem dnešních lidí ke krajině? Do jaké míry a do 
kterých skupin obyvatelstva pronikla láska ke krajině?...

 Hana Librová, 1988

Ochrana krajinného rázu
Protože ochrana stávajícího krajinného rázu bude mít vždy mírně 

konzervativní charakter, je nutno zvážit, do jaké míry a kde je toto ome-
zení možné a reálné. Míra ochrany se tak v této fázi nenápadně mění 
z rozhodnutí odborného na rozhodnutí odborne-politické. Je třeba si 
uvědomit, že vzhledem k tomu, že krajinný ráz je hodnota ryze lidská 
a spoločenská (srně je přece krása krajiny celkem jedno, případně vidí 
krásu jinde), je podstatné, jak mnoho nám na rázovitosti naší krajiny 
záleží a jaké představy o své vlasti máme. 

Jiří Lőw, 2001 (TNZ, 2001) 

Krajina a její diverzita v proměnách času

Jednou z palčivých otázek dnešní doby je vliv lidské činnosti na kraji-
nu, jehož negativní trend stále stoupá a budí odpor nejen u přírodověd-
ců, ale i v širší veřejnosti. V praxi to znamená, že se stále silněji potlačují 
přírodní složky krajiny a v důsledku toho klesá krajinná rozmanitost – 
diverzita a tím i estetická hodnota krajiny...Naše současné hospodaření 
v krajině se vyznačuje odstraňováním trvalé funkční vegetace a soustav-
nou dehydratací (odvodněním) krajiny. Tím likvidujeme autoregulační 
schopnosti krajiny, převádíme ji na fyzikální systém... Naším cílem by 
měla být krajina využívána člověkem na principech dlouhodobě fungu-
jících ekosytémů...

 Vojen Ložek (TNZ, 2001)
Borský Peter, 2005
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Krajina

Lesy, pole a louky, řeky a rybníky, nížiny i pahorkatiny, města, věs-
nice, šnůry cest a silnic. Tam všude žijí lidé. Mají k sobě blízko – mezi 
nimi je jen krajina. Krajina milá, přívětivá a uklidňující. Krajina v lid-
ských měřítcích.

Naše krajina nemá bezbřehá lesní masívy, nezná pole jdoucí od ob-
zoru k obzoru ani vodní toky rozlévajúcí sa do kilometrových šíří. Je 
umírněná – a přesto monumentální. 

V rozmanitosti a harmonii spočíva její monumentalita, ve vzácné 
souhře přírodních možností a lidských potřeb.

Miroslav Martiš a Jan Šolc (Země, krajina, člověk, Horizont, 1977) 

Kulturně historická východiska postojů ke krajine

Sjednocující se Europa stojí před rozhodnutím, zda uzná tradiční 
kulturní krajinu za součást národního bohatství a kulturního dědic-
tví a zda dá přednost buď její nákladní údržbě, nebo spontánní vol-
né přírodě-divočině ledem ležících ploch. Je to volba s dalekosáhlými 
politickými a ekonomickými důsledky, protože tradiční kulturní kraji-
ny nemohou do budoucna přežít bez značně nákladné nadstandardní 
péče. Taková péče uskutečňována celoplošně by byla příliš nákladná 
i pro ty nejbohatší europské státy, a proto nezbývá než se soustredit na 
praktické otázky, kde a kolik z tradičních kulturních krajin bude účelné 
a možné uchovat s ohledem na potřeby dnešních a zítřejších uživatelů 
krajiny, a to v první radě jejich údržbárů – trvalých obyvatel. Bude-li 
tento úkol řešen s respektem k europským kulturním tradicím, není 
žádný důvod, aby krajiny zítřka nebyly lepší nežli dnešní, nebo včerejší. 
Je to otázka úcty k převzatému kulturnímu dědictví, otázka naší schop-
nosti europskou kulturu organicky rozvíjet, otázka naší volby...

Igor Míchal (TNZ, 2001)

Kultúrno-historická a spoločenská topografia sídiel a krajiny

Stav krajiny a spoločnosti boli hlavným dôvodom a podnetom 
pre vznik kultúrno-historickej a spoločenskej topografie (KHST) – 
ide o proces systematickej identifikácie zdrojov, vecí, procesov, javov 
a udalostí v  území/krajine, postavený na občianskom princípe, mul-
ti-sektorovom a interdisciplinárnom prístupe, na komplexnom vyhod-
nocovaní, uchovávaní a širokom spoločenskom uplatnení získaných 
poznatkov pre rozvoj komunity, sídla či regiónu, s cieľom dosahovať 
a obnovovať kontinuitu a udržateľnosť procesov miestneho a regionál-
neho rozvoja. KHST sleduje ochranu a zachovanie historických hodnôt 
a javov v harmónii so štruktúrami životného prostredia. Vychádza zo 

Exponát rušňa na Čiernohronskej železničke, 2007
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základnej tézy, že zachovanie rozmanitosti života na Zemi je z hľadiska 
trvalo udržateľného rozvoja nemožné bez ochrany a zachovania jeho 
kultúrnej a spoločenskej rozmanitosti a kultúrnej identity…

Marián Minarovič (In: Monografia kultúrno-historickej  
a spoločenskej topografie Mikroregiónu Zdroje Bielych Karpát,  

REC Slovensko, GgÚ SAV, Bratislava 2008)

Bielokarpatské a iné stretnutia v krajine a s krajinou

Bielokarpatské stretnutia, či už pri kosení lúk, alebo na rokovaniach 
za okrúhlymi stolmi, vždy prinášali živé diskusie o ľuďoch a ich spô-
sobe života v tejto jedinečnej krajine. Prístupy sa podľa doby menili – 
z pohľadu jedného štátu, cez úrovne dvoch nových štátov, až po súčas-
ný prístup zjednocujúcej sa Európy. Európy, ktorej záleží na hodnotách 
- na zachovávaní kultúrneho dedičstva, na vytvorení práva obyvateľov 
užívať krajinu vysokej kvality, na upevňovaní európskej identity v po-
dobe zabezpečenia kvality a  rozmanitosti jej jednotlivých území. Ne-
opakovateľná krása bielokarpatskej krajiny, zložená z mozaiky sadov, 
línií stromov, lúk, lesov, typickej architektúry usadlostí, ale aj znalos-
tí starousadlíkov i  novátorských myšlienok nových trvalých či občas-
ných obyvateľov, bola obrovským vstupným potenciálom pri úvahách 
ako ďalej. Bol to jeden z našich prvých regiónov, kde sa začalo „stále 
niečo diať“ v praktickom napĺňaní princípov trvalo udržateľného spô-
sobu života. Spoločným mottom všetkých 10-tich ročníkov Bielokar-
patských konferencií bola spolupráca. Pestré zloženie prednášajúcich 
a príspevkov zo síce rôznorodých, ale logicky súvisiacich tematických 
oblastí ako: krajina - ľudia - hospodárenie - vzájomná cezhraničná spo-
lupráca, bol rámec, ktorý upriamil pozornosť všetkých zúčastnených na 
jeden spoločný cieľ... Snaha o využitie vlastných zdrojov, posilňovanie 
domácich kapacít a rozvojové aktivity iniciované zvnútra boli zamerané 
na zhodnotenie kvalít miestneho prostredia a na vytvorenie podmienok 
pre miestny a regionálny rozvoj podporujúci miestne špecifiká, miestne 
produkty, miestne tradície...

Naďalej vhodne využívať potenciál miestnej krajiny Bielych Karpát 
i ďalších typických kútov Slovenska, Čiech, Moravy a Sliezska a pokra-
čovať v ďalšom rozvoji územia, založenom na jeho bohatej kultúre, na 
výnimočnej histórii, na zachovaní krajinného rázu a podpore genia loci 
si bude vždy vyžadovať ľudí s porozumením a citom pre starostlivosť 
o kultúrnu krajinu. Želám tomuto kraju, aby zostal čarovným. Aby naň 
ľudia nezabudli, aby ho neopustili, aby sa naďalej oň starali. Želám ľu-
ďom, aby i v dnešnej uponáhľanej globalizovanej dobe s bleskurýchlou 
komunikáciou a šialenou záplavou informácií zostali nohami na zemi, 
s prácou v sade, s kosou na lúke a zdravým rozumom v hrsti!

Pavlína Mišíková (Zb. z 10. Bielokarpatská konferencia, 2009)

Industriálne dedičstvo v krajine

Keďže územie Slovenska sa nachádza na križovatke starých európ-
skych ciest a na dotyku viacerých kultúr a etnických spoločenstiev v cen-
trálnej časti Európy, stalo sa krajinou s rozvinutou kultúrou a vyspelou 
technikou. Technické diela, objavy a vynálezy sú súčasťou európskeho 
kultúrneho dedičstva a v niektorých odvetviach predstavujú vrchol sú-
dobého technického pokroku vo svete. Príkladom je rozvoj a produkcia 
stredovekého i novovekého baníctva, hutníctva a ďalších nadväzujúcich 
odvetví výroby a techniky, ktoré dosiahli viaceré svetové a európske pr-
venstvá a vytvorili unikátne technické diela...

...Predovšetkým výrobné pamiatky sa po strate úžitkovej funkcie po-
ciťujú ako zbytočná záťaž, ktorá buď chátra, alebo sa radikálne moderni-
zuje. Aj po zániku strojového vybavenia sú však cennými dokumentmi 
vývoja industriálnej architektúry. Preto sa technické pamiatky chránia 
v rámci múzeí v prírode, ale predovšetkým na mieste ich vzniku. Obno-
vujú a sprístupňujú sa širokej verejnosti ako stopy civilizačného vývoja 
a medzníky minulosti. V rámci rozvoja kultúrnej turistiky sa prezentujú 
aj pred ostatným svetom...

 Ladislav Mlynka a Daniel Kollár (Krásy Slovenska 3-4/2008)
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Huty - Borové, 2018
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Město – příroda – krajina

Města by měla být kompaktnejší, mělo by být co nejvíc kvalitní 
a  chránené zeleně. Napríklad snahy vyjmout intravilány – zastavěna 
území obcí – z působnosti ochrany přírody jsou úplne zvrhlé. Ekolo-
gie města je strašně zajímavá. Jsou města, ve kterých se volně vyskytují 
chráněné rostliny a  živočichové a já jsem přesvědčen, že soužití měst 
a přírody je perspektivní...

...“Divočina“ znamená přírodu bez jakéhokoli zásahu a to už dnes 
není možné nikde na světě. Přenáší sa znečištění ovzduší, ale i sloučeniny 
dusíku, které obohacují půdu, mění její složení a charakter. Pak jsou tady 
vlivy změny klimatu a klima taky nepřímo ovlivňuje ekosystémy. Navíc 
je problematické, co do té „pravé“ přírody patří a co ne. Jsou rezervace, 
které se zbavují přirozených dřevin, aby se zachovaly ekosystémy vytvo-
řené člověkem. Například v Bílých Karpatech byly na velkých plochách 
po staletí jednosečné louky. Vytvořila se na nich nesmírně zajímavá spo-
ločenstva orchidejových rostlin. Kdyby se to nechalo “přirozenému” vý-
voji, vznikne postupně les a tato vzácná spoločenstva by zanikla...

Bedřich Moldan 
(In: Jiří Papoušek: Hovory o ekologii, Portál, 2000)

Obnova venkovských sídel a krajiny

Přemýšlel jsem, mám li co říci k obnově venkovských sídel a krajiny, 
tedy k lokálním a regionálním záležitostem, když se podstatně víc sna-
žím věnovat globálním problémům a trendům. Lokální a globální zále-
žitosti a zájmy však nejsou v takovém rozporu, jak by se na první pohled 
mohlo zdát… Podle amerického futurologa Alvina Toflera v nastupující 
postindustrální éře dojde mimo jiné k dekoncentraci výroby a výrob-
ních procesů, k renesanci zmyslu pro míru (“malé je krásné”), k částeč-
né dekoncentraci osídlení i k decentralizaci moci... Na jedné strane tu 
máme proces globalizace, na druhé straně však vidíme, jak sílí zdánlivě 
protichůdný proces – decentralizace, či prosadzování subsidiarity (ať je 
všechno řešeno na té nejnižší úrovni, na které je to možné). Nejenom 
národní státy, ale i regiony se hlásí o své místo na slunci…

Težko se nám bude obnovovat život v regionech, budou li u nás 
pokračovat…současné nepříznivé trendy – vylidňování venkovských 
a  přihraničních oblastí, rušení spojů veřejné dopravy, úbytek pracov-
ních příležitostí… Nejspíše by bylo nošením dřívi do lesa připomínat, 
že zemědelství nemá jen funkci produkční, ale i sociální (zaměstnanost) 
a  ekologickou (fungující krajina, která je předpokladem pro rozvoj 
v současnosti nejsilnejšího světového odvětví – turistického ruchu a re-
kreace).

Snad mi budete tolerovat, že jsem si neodpustil takovéto “globální 
zarámováni” obnovy venkovských sídel a krajiny.

Pavel Nováček (Zb. z 5. Bielokarpatskej konferencie, STUŽ BK,  
Mikušovce, 1997) 

Krajina pri Veľkom Borovom, 1975



102

Úspěšná tvorba krajiny

V zemích, jež po staletí či dokonce po tisíciletí intenzivně pozna-
menávalo zemědelsko-lesnicko-pastevecké obhospodařování, získali 
některé krajinné systémy, od základu kulturně pozměněné, novou eko-
logickou stabilitu, podmíněnou a udržovanou činností člověka. Větši-
na jejich ekosystémů, jakkoliv druhotných, má přirozený nebo přírodě 
blízký character a zároveň umožňuje vysoké, racionální a trvale udrži-
telné využívaní přírodních zdrojů.

Příklady takových oblastí by měly být studovány a udržovány jako 
modelové a experimentální objekty výzkumu dynamiky krajinných 
systémů, jejich obhospodařování a ochrany…Jako příklad “polidštené”, 
člověkem ekologicky citlivě upravené krajiny může sloužit jižní část Tře-
boňské pánve…Možno konstatovat, že je to príklad krajiny, kde dlou-
hodobý civilizační proces zvýšil jak produktivitu původních a pozme-
něných ekosystémů, tak obytnou a estetickou funkci prostředí a zároveň 
umožnil ustálení sekundární ekologické rovnováhy…

Historické zásahy do krajiny tu mohou I dnes sloužit jako příklad 
rozumného přetváření marginální krajiny v …prostředí zároveň eko-
nomicky produkční, ekologicky vyvážené, pohodově obytné a esteticky 
působivé, kde se člověk fyzicky i psychicky uvolňuje...

Eliška Nováková, Václav Valtr  
(In: Česká etnoekologie, Cargo Publishers, 1999) 

Nižná Myšľa a okolie – slovenské Mykény

Poľná cesta od Koscelka do Nižnej Myšle vedie brodom cez Olšavu, 
cez miesto nazývané dringáč, kde kedysi stávala konská prepravná stanica 
a neskôr horáreň. Cesta je dodnes tá, po ktorej kráčali už ľudia v dávnom 
praveku. Kedysi bola vyložená riečnymi kameňmi, a podľa toho dostala 
pomenovanie komunikácia aj brod. Deringal, čiže hrkotal sa po nej ne-
jeden kupecký či sedliacky povoz. Po krátkom stúpaní sa cesta vyšplhá 
na temeno vyvýšeniny Várhegy a ďalej vedie úvozom v spraši, ktorý po 
stáročia vyhĺbili kolesá vozov a dažďová voda. Po ľavej strane cesty sa na 

desiatich hektároch rozkladá najznámejšia nižnomyšlianska archeologic-
ká lokalita – zaniknutá opevnená osada z doby bronzovej. Tam by sa mala 
rozprestierať časť archeologického skanzenu s niekoľkými domami posta-
venými pôvodnými technikami, na miestach, kde pred 3500 rokmi sku-
točne príbytky stáli. Počíta sa aj s čiastočnou obnovou opevnenia osady, 
s preskúmaním a vyčistením priekop a znovupostavením vstupnej dreve-
no-kamennej brány. Zámer je to azda veľkorysý, no ako trvalý pamätník 
dávnovekých dejin by sa mal zrealizovať.

Ladislav Olexa (SAV, 2003)

Krajina a jej vnímanie

Všeobecne sa krajina definuje ako časť zemského povrchu, ktorý je 
vnímaný človekom. Toto spojenie človeka s jeho okolím je pre definíciu 
krajiny podstatné. Krajinu primárne tvorí jej materiálno-energetický 
fundament, jej objekty – vrchy, kotliny, nížiny, ale i lesy, háje, stromy 
okolo potokov, lúky i polia s obilím a ďalšími plodinami, ktoré pestuje 
človek. Sú to aj diela človeka: sídla, cesty, domy so záhradami, kde člo-
vek býva, gazduje ale aj oddychuje. Zemský fundament nás živí, ale mu-
síme ho poznať, pochopiť a zabezpečiť jeho fungovanie. Krajina je však 
viac ako zemský povrch, pôda, voda, biotický svet, hory, sídla. Vnímame 
ju cez jej vzhľad, obraz krajiny, ktorý obyčajne špecifikuje charakteristic-
ká črta, dominanta, kopec, kostol, hrádok, hrad, hory Javoria, vartovka 
v Krupine... 

Prirodzene, môj prvý kontakt s krajinou bol v rodnej Sáse v Plie-
šovskej kotline, v dedine s románskym kostolom na vŕšku, zblízka aj 
zďaleka vnímanou typickou ladovskou scenériou vidieka. Dominanty 
výrazne formujú vnem krajiny. Ich poznanie však rozširuje percepciu 
krajiny, pokoru a úctu, odkrýva tajomstvá histórie a života až po súčas-
nosť. Príťažlivosť dominánt v krajne je aj o našom vzťahu k nim, k ich 
viditeľnosti a dohľadnosti. Motivuje organizovať spoločnosť a usporia-
dať krajinu aj v estetickej harmónii. Aj pre vnem Vysokých Tatier z ich 
predpolia môžeme hľadať harmonickú vzdialenosť. Obraz krajiny však 
vnímane z reálnej pozície pozorovateľa a naše vnímanie a poznanie je 
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obmedzené. Ak chceme krajinu poznať a usporiadať, musíme ju pries-
torovo identifikovať a analyzovať. Vhodným nástrojom sú letecké a sate-
litné snímky. Google Earth je v tomto zmysle akousi „čiernou skrinkou“ 
aj pre krajinu. Umožňuje objekty krajiny diferencovať, analyzovať, ale 
aj spájať. Jednak v kontexte poznatkov o materiálno-energetickom sys-
téme, ale aj podľa percepcie jeho estetického a duchovného rozmeru. 
Táto integrácia poznatkov a koherencia objektov prispieva k poznaniu 
a riadeniu fenoménu s názvom krajina.

Ján Oťaheľ, rukopis, 2010

S revitalizáciou krajiny aj obnova remesiel

Súčasťou Environmentálneho akčného plánu pre strednú a východnú 
Európu...je u nás zatiaľ najmä dobrovoľnými ekologickými organizácia-
mi už niekoľko rokov uskutočňovaná revitalizácia krajiny a vidieckych 
sídiel. Jej cieľom je rekonštrukcia prirodzených, nekonfrontačných, har-
monických vzťahov prírody, sídla a človeka, v čom nesporne významné 
miesto majú i alternatívne spôsoby hospodárenia a výroby... 

 Jarmila Paličková (Ponovembrové Slovensko I-II, 1994

Štiavnica bude naša

Sme nad mestom. Nový zámok na nás každé ráno máva zástavou bie-
lych múrov. Pod nami strechy a tak, ako by to malo byť všade, pomalé vte-
kanie zelene do mesta: domy a stromy sa len postupne prelínajú. Príroda 
nie je oddelená novovekými hradbami skladov a tovární. Vľavo v diaľke 
svieti jazva nového sídliska, tak potrebného, ale predsa narúšajúceho svo-
jím zasadením celkový obraz…Je veľmi skoro. Domy na Trojičnom stoja 
predo mnou osvetlené ranným slnkom, veľmi presné, malebné, opustené, 
iba nad dlažbou sa vznáša slabučký opar. Neviem ako, ale zrazu cítim, že 
to všetko, mesto, domy a ulice, ľudí, ktorí v nich žijú, budem môcť prijať 
do svojho srrdca…so všetkým zlým i dobrým,…s celou silou radosti a už 
teraz sa ozývajúcej, trochu hlúpej, ale krásnej nostalgie…

Zora Pauliniová (Krásy Slovenska, 3/1986)

Hodnotenie vývoja krajinnej štruktúry

Informácie o využívaní krajiny poskytujú záznam o vplyve človeka 
resp. jeho aktivít v presnom časovom horizonte na krajinu. Zároveň 
využitie dostupných historických mapových údajov, ich spracovanie 
v geografických informačných systémoch (GIS) a prepojenie s dobový-
mi dokumentmi umožňuje presné priestorové datovanie jednotlivých 
foriem využívania krajiny. Dôležitosť takýchto výskumov potvrdzujú 
práce mnohých domácich i zahraničných autorov, nakoľko všetky so-
cio-ekonomické aktivity a vplyvy sa reálne premietajú do jednotlivých 
foriem využívania krajina, a teda aj do vzhľadu krajiny, Výsledky výsku-
mu je možné uplatniť aj v typizácii kultúrnej krajiny Európy v nadväz-
nosti na Európsky dohovor o krajine.

František Petrovič (In: Izakovičová, Z. (ed.). 
Zb. príspevkov Smolenická výzva IV, ÚKE, 2008)

Rozumět krajine

Celý život se vědomě či bezděčne učíme rozumět krajině. Také pro-
to, že když jí alespoň poněkud porozumíme, porozumíme i sami sobě. 
Krajina nám říká o nás samých i to, co možná nechceme slyšet, čemu 
odmítáme rozumět, co by nám jinak – jak se říká – nedošlo...

... Krajina je možná ta vůbec nejširší souvislost, v níž žijeme. Souvise-
jí v ní náhlá hnutí našich duší i hloubka i šíře čí mělkost našeho poznání, 
stav naší víry či nevíry i naše vztahování se k budoucnosti. Projeví se v ní 
jak chybný odhad hospodáře, tak i necitlivě nastavená makroekonomic-
ká pravidla a taky předvolební populismus starosty v Horní Dolné.

Umět číst krajinu je komplexní umění, je to vždy porozumění nejen 
přírodě, ale i člověku, nejen jednotlivci, ale i národům a celým civili-
zacím. Je v tom vždycky i to či ono porozumění aktu stvoření. A tak 
snad sebou toto porozumění přináší občas i kus moudrosti. Bez ní, bez 
pokory, plné ovšem dychtivosti poznávat, zpřetrhlý dialog s přírodou 
nebudeme umět navázat.

Petr Pithatr (Mosty, 6.3.2001)
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Slovensko vo fotografii

Možno právom povedať, že niektoré oblasti Slovenska sú rajom go-
tického umenia. A nie je to len slávna Levoča, Bardejov, Košice, Prešov. 
Sú to i malé kostolíky po slovenských dedinách, ktoré sú doslova po-
kladnicami vzácneho umenia...

Nijaká kniha o Slovensku... sa nezaobíde bez akcentu týchto staroby-
lých kultúr, či už vysokých, alebo ľudových, sú osobitnou vôňou sloven-
skej krajiny...Je práve slovenskou jedinečnosťou, ako sa vysoké kultúry 
po stáročia prelínali s ľudovými, ako jedny vyrastali z druhých, navzá-
jom sa inšpirovali a doplňovali a žili v ideálnej symbióze...Slovensko je 
stále ešte krajina objavov a nových pohľadov na veci tak pre turistu, ako 
pre umelca, pre vedeckého pracovníka i pre náhodného návštevníka, 
slovom, pre každého, kto sa vie dívať a má oči otvorené...

Karol Plicka (Slovensko vo fotografii Karola Plicku,  
Osveta, 1971)

Krajina popri Dunaji

Pridunajské obce ležia zväčša na vnútornej strane dunajských ra-
mien, kde sa rozpálená nížina prelína do vlhkých lužných lesov... Súvislé 
životné a pracovné zázemie pridunajských dedín tvoria riečne ramená 
a ostrovy. Celé leto sa tu voľne pasú kŕdle husí, stáda kráv a koní. Z os-
trovov sa zváža seno i drevo...

Malý Dunaj sa nerozčleňuje do ďalších ramien. Hadito sa kľukatí ako 
sivomodrá zamatová stuha, lemovaná čipkou lužných lesov. V zátoči-
nách... je dodnes niekoľko posledných vodných mlynov. Svojou nevtie-
ravou drevenou architektúrou dotvárajú krajinársky charakter Malého 
Dunaja...

Ramená Malého, Vážskeho a Veľkého Dunaja so svojim vodami, les-
mi a luhmi vytvárajú obrovskú zelenkavú obrubu okolo Žitného ostro-
va, najväčšieho európskeho riečneho ostrova. Tu, na pôde zavlažovanej 
podzemnými vodami a prehriatej žiarou slnka dozrievajú tabule obilia, 
kukurice, tabaku, slnečníc, papriky, melónov. Ako oázy medzi nedozier-

nymi lánmi polí sú na rovine Žitného ostrova rozhodené dediny a osa-
dy. Takmer vždy so starým rozkošateným parkom, uprostred ktorého je 
ukrytý kaštieľ... 

Ester Plicková (Dunaj, OBZOR, 1992)

Sídla a krajina v zázemí Bratislavy

Vidiecke sídla, ktoré dnes tvoria (pokiaľ neboli asanované) súčasť 
Veľkej Bratislavy, boli a sčasti aj sú obývané obyvateľstvom slovenskej, 
maďarskej, chorvátskej, nemeckej a po roku 1918 aj českej národnosti. 
Tieto prislúchajú nielen k viacerým národným skupinám, ale patria aj 
do viacerých etnografických oblastí so špecifickým charakterom regi-
onálnej kultúry...

Banská Hodruša, 2011
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Prakticky všetky historické jadrá aglomerovaných obcí v okolí Bra-
tislavy majú jedinečný pôdorysno-genetický typ…Jedinečné je tiež za-
komponovanie väčšiny aglomerovaných obcí do okolitej krajiny, ktoré 
je v protiklade k súčasnej výstavbe…

Všetky…pozitívne možnosti využitia pričlenených obcí svedčia v pros-
pech ich zachovania a ďalšieho rozvoja. Nie náhodou je rešpektovanie 
kontinuity vývoja jedným zo základných princípov pokrokového urba- 
nizmu…

 Juraj Podoba (Bratislava/nahlas, 1987) 

Krajina severních Čech včera, dnes a zítra

Vedle přírodního bohastství včetně nádherné a pestré krajiny bylo 
toto území bohaté na kulturní památky. Byly zde celé městské i vesnické 
památkové soubory, četné hrady a zámky, kláštery, kostely, parky a ar-

boreta...Díky lázním, které navštevovali osobnosti kulturního a spločen-
ského života z celé Europy...žilo obyvatelstvo bohatým spoločenským 
a kulturním životem...Za II. světové války začala nejen materiální, ale 
i duchovníé devastace Krušných hor a Podkrušnohoří. Tato se bohužel 
po válce nezastavila. Plošně pojaté vysídlení německého obyvatelstva 
mělo devastujícií účinky na hospodářský i spoločenský život, vztahy lidí 
k přírodě i k sobě navzájem. S německým obyvatelstvem „odešly“ bohu-
žel často i kvalifikovanost, smysl pro pořádek, vztah k městům, obcím, 
kulturnímu dědictví, přírodě a krajině....Na dvě generace zmizel u vět-
šiny obyvatel i kulturní vztah k zděděnému přírodnímu a kulturnímu 
dědictví. Teprve dnešní mladší generace obyvatel už mají v kraji zabu-
dované vlastní kořeny a nově nabytý vztah k domovu posiluje jejich vůli 
uchránit zbytek zdědených hodnot...

Martin Říha, Petr Pakosta  
(Územní ekologické limity těžby v SHP, 2005) 

Ľudia v horách

Hlboko v horských údoliach, desiatky kilometrov dlhých, na úpä-
tiach a  horských svahoch, zaštítená vrchmi pred oceľovým príbojom 
dvadsiateho storočia, dožíva svoj život jedna civilizácia. Miera existen-
cie, ktorá jej ešte zostáva, je mierou života jednej generácie. Generá-
cie na odchode. To, čo prichádza po tejto generácii, je už z iného sveta. 
Sveta, v ktorom sa ľudská ruka nedotýka priamo vecí okolo seba. Sveta, 
v ktorom človek medzi seba a prírodu postavil stroj. Uľahčil si, ale aj 
oľahčel, pretože skutočne milovať môže iba tie veci, ktorých sa dotýka 
rukou, a to i vtedy, keď tým dotykom je zápas. Tak prestali mať veci svoje 
pevné miesto, ich korene uschli a všetko sa zrelativizovalo. Aj človek.

Tu ešte nie. Tu na počiatku bola krajina. Prísna, uzavretá, sama v sebe 
a sama pre seba. Potom prišiel človek a začalo sa jeho stáročné dôverné 
obcovanie s lesom. Chlebom každodenným, živiteľom i vykonávateľom 
ortieľa stalo sa mu drevo. Ním rástol, ním sa zabíjal. Do neho prichádzal 
na svet a v ňom zo sveta odchádzal. A priestor medzi dvoma hraničnými 
bodmi – kolískou a rakvou – bol opäť drevený. Drevené domce, drevené 

Zamagurie, Osturňa, Tatry, 2017
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stodoly, komory a sýpky, pred dlhými zimami obložili si chalupy dre-
vom, aby sa ním zaštítili, nástroje na dobývanie chleba robili si z dreva, 
pod drevom kríža hovorievali svoje modlitby aj denné starosti a ešte 
i po smrti označili drevom ten kúsok pamäti, ktorý ich pripomínal. Do 
konca života trval dialóg človeka a dreva. Delil sa s drevom o svoj život 
a nútil drevo, aby sa podelilo s ním.

Vstúpiac do krajiny, využil každé zaváhanie lesa a tam, kde sa mu zdal 
najzraniteľnejší, zasiahol, vymáhal si na ňom každú hrsť zeme, nútil hor-
ské svahy, aby rodili sporé obilie, zemiačky a trávu. Od včasných rán až 
do večernej hviezdy so svojimi deťmi a so svojimi zvieratami ako v roz-
právke premieňal kameň na tvaroh a mlieko. Tak vznikali horské políčka, 
terasy. To nie sú Semiramidine záhrady. Po týchto schodoch les cúval 
do vrchov a človek po nich stúpal ako Jakub po rebríku, aby vybojoval 
svoj zápas s Bohom: Nepustím Ťa, dokiaľ mi nepožehnáš! Bol to mno-

horočný, veľkolepý zápas, v ktorom sa hrôza strieda s krásou, brutálnosť 
s nehou, ubližovanie so službou, nenávisť s láskou, a dodnes sú tieto pro-
tipóly vzájomne tak prepletené, že ich nemožno od seba oddeliť, vytvára-
jú svojrázne, ostré a čisté kontúry tohto kraja a ľud v ňom. Kamienkom 
dohodíš z lesa na roľu, kamienkom dohodíš od smiechu k slzám.

Tak vo vzájomnom nápore aj ústupe začal človek vytvárať podobu 
krajiny a prijímať podobu od nej, vládnuc jej i podrobujúc sa jej záro-
veň, až vznikla zvláštna symbióza krajiny a ľudí, vzácna, rudimentárna 
jednota štýlu, osobitý mýtus, na ktorý rezonujeme, lebo v ňom tušíme 
neopakovateľnú podobu svojich predkov, a teda i seba samých. I keď to 
už odchádza, ba možno práve preto, že to už odchádza a my máme pos-
lednú príležitosť dotýkať sa toho, z čoho sme prišli.

Milan Rúfus (Ľudia v horách, 1969) 

Ekologická stabilita ako vlastnosť krajiny

... V pôvodnej, prirodzenej alebo nekultivovanej krajine jestvuje eko-
logická stabilita, vyjadrujúca progresívny charakter vývoja vzťahov a pro-
cesov v jednotlivých ekologických systémoch a v ich súboroch. Tieto ... 
tvoria štruktúry krajiny. Podľa druhu a kvality týchto systémov môžeme 
usudzovať a hodnotiť ekologickú stabilitu a stupeň jej narušenia...

 Narušenie krajinnej štruktúry tým, že sa znižuje podiel stabilizačných 
prvkov vyrubovaním lesov a rozptýlenej zelene, rozorávaním lúk a pa- 
sienkov, vysušovaním mŕtvych ramien, jazier alebo rašelinísk, zapríči-
ňuje narušovanie ekologickej stability...

 Nebezpečenstvo narušenia ekologickej stability krajiny nie je iba 
v zmenšení plošného zastúpenia stabilizačných krajinných prvkov..., ale 
aj v znížení kvality týchto prvkov...

...Ako vlastnosť krajiny môžeme ekologickú stabilitu charakterizovať 
a hodnotiť z rôznych hľadísk, pretože krajina je rôznotvárna a neustále 
v pohybe. Môžeme ju charakterizovať z hľadiska energetického, ekolo-
gického, produkčného, ekonomického, funkčného, estetického, štruktu-
rálneho a z mnohých iných hľadísk...

Milan Ružička, rukopis, 1978Banskoštiavnická kalvária, 2018
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 Přínos českých zemí Evropě i svetu

Kulturní krajina českého a moravského venkova je světově unikátním 
svědectvím o jaksi samozřejmém vtištení struktury společnosti a jejích 
každodeních zvyklostí: i duchovných, uvědomelých, i intutitivne tušených 
hodnot do tváře kraje. To, co dnes nazýváme krajinným rázem, má zde 
velké množství podob a variet. Krajinný ráz každého jednotlivého pro-
storu tak má svou nezamenitelnou specifiku v celku rozvržení lidských 
sídel, hospodářských i cirkevních stavení a budov, hřbitova i návsi, mezi 
lesy, lokami, sady a pastvinami. Cesty v této krajině jsou vedeny logikou 
lidské potřeby stejně ako tvářností kraje – a lidský dotek v každém detailu 
drobné krajinné architektury, jakým jsou boží muka i patník u cesty, je 
součástí stejného řádu, jemuž podléhá i stodola, kaple, škola, kostel, spo-
lečnost i krajina…

Ivan Rynda (Životné prostredie, 5/2002) 

Ôsmy deň stvorenia: neznásilníš miesto, na ktorom stojíš

Neznásilníš miesto, na ktorom stojíš! Krajina nám bude dlhodo-
bo vydávať svoje plody, len ak ju budeme mať v úcte a láske. Všetky 
kresťanské cirkvi by mali napomáhať, aby sme Kristovo posolstvo lás-
ky uplatnili aj k ďalším našim blížnym – rastlinám, živočíchom, pôde, 
vode, dokonca aj kameňom. Naša noha môže beztrestne stúpať po zemi 
len s odovzdaním. Do krajiny vtláčame svoje hodnoty a krajina si ich 
pamätá. Spätne ich vracia nám, ale aj tým, ktorí prídu po nás...

Peter Sabo, Ľudmila Sabová, 2001 (STUŽ/SR, Liptovský Ján)

Tradiční kulturní krajina s prevahou změdelství

Kulturní krajina u nás vzniká a pretváří se už od neolitu. Měla během 
té doby radu podob, ale ty najdůležitejší uzlové body v jejím vývoji jsou 
vlastně jenom dva. Prvním byl sám její vznik v neolitu, když u nás za-
čalo zemědelství... Dnes si pod tradiční kulturní krajinou obvykle před-

Podšíp, 1969
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stavujeme tu její podobu, kterou získala teprve na konci 18. a v průběhu 
19.  století a  která se již vyznačovala postupnou intenzifikací lesnictví 
a polního i lučního hospodářství. Odlišnou podobu měla kulturní kra-
jina předcházejících vyvojový stadií... A druhým uzlovým bodem je pak 
současné formování moderní průmyslové krajiny...

Jiří Sádlo, David Storch, (Vesmír, 2000)

Estetické hodnoty vinohradníckej krajiny

Stáročiami pestovaná kultúra a tradícia vinohradníctva a vinárstva 
je právom vnímaná ako významná kultúrna hodnota - kultúrne dedič-
stvo – najteplejších regiónov Čiech, Moravy a Slovenska…S kultúrou 
pestovania viniča sa spájajú aj silné náboženské asociácie a rituály….

Hmotným vyjadrením duchovnej a náboženskej roviny sú početné 
kaplnky, kalvárie a ďalšie drobné sakrálne objekty umiestňované vo vi-
nohradoch alebo ako dominanta nad nimi a spoločenské udalosti, ktoré 
sa k nim viažu. Ikonografia týchto objektov je výrazne spojená s marián-
skym kultom a patrónom vinohradníctva – svätým Urbanom.

S vinohradníctvom a vinárstvom úzko súvisí i formovanie architek-
túry a sídelných štruktúr. Charakter a usporiadanie vínnych pivničiek 
je regionálne špecifické a výrazme sa podieľa na formovaní identity 
kultúrnej krajiny…Vinohradom a vínnym pivničkám, ako výrazu regi-
onálnej tradície, sa priznáva i významná kultúrnohistorická i estetická 
hodnota. Tento fakt je o to významnejší, že súčasná spoločnosť nemá 
jednoznačne vyprofilované estetické normy, ani hodnotovú hierarchiu 
pre krajinu.

Alena Salašová, Dagmar Štefunková (Životné prostredie, 1/2009) 

Cesta krajinou podľa Vincenta Šikulu

...Rovnobežne s potokom bežala hradská. Kde bol dostatok miesta, 
rozlievala sa do šírky, potom sa zase zužovala a vyhla tehlovému domče-
ku, vlastne trafike, ktorá oddeľovala horný koniec od dolného. Na hor-
nom konci stál kostol. Z veže bolo vidieť na všetky strany, dedina mala 

podobu kríža: pravé rameno – horné Hoštáky, kade sa chodilo do viníc 
a do hôr, ľavé rameno, teda dolné Hoštáky, tade sa chodilo k cintorínu 
a na Šebrecké lúky. K horám sa chodilo častejšie. Z tej strany uzatváral 
dedinu Fehérkin dom, neomietnutý, iba jednu stenu mal natretú asfal-
tom...

 ... Hneď za mostom sa cesta odrazu rozdvojuje. Jedna časť beží rovno 
až za kopce, tú volajú rovná cesta, druhá časť kľučkuje pomedzi vinice 
a  cez jelšový háj, tú volajú krivá. Čím ďalej, tým viacej sa krivá cesta 
zužuje. Stiesnená je kamennými múrikmi, ktoré budovali starostliví vi-
nohradníci, každý konča svojho vinohradu... 

 Vincent Šikula (Nebýva na každom vŕšku hostinec,  
Slovenský spisovateľ, 1966)

Vínne búdy na úpätí Štiavnických vrchov, 1983
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Krajina naší země
Svět, ve kterém žijeme, se nám proměňuje den ze dne před očima. 

V jedné generaci mění se dnes více než dříve za století. Tento hektic-
ký dynamizmus poměňuje naší zemi v jedinou továrnu na lidský bla-
hobyt, energetiku, potravu a bydlení. Zdá se, že všechno musí tomuto 
cíli uhnout z cesty. Ale člověk nemůže jestvovat v tomto odlidštěném 
prostředí...

Buďme všímaví a šetrní k přírode kolem nás, ke všemu živému, ne-
buďme barbary v krajine a v naší krajině zvlášt! Krajina v osudu národa 
je to základní: chléb i štestí se rodí teprve v ní a česká řeč i hudba jsou 
vždy spjaty s krajinou naší země na život a na smrt.

Miloš Spurný (Moravské krajiny Miloše Spurného, 
Veronica, 1979)

Estetický postoj k přírodě a krajině

Uvažujeme li o ochrane přírody a krajiny, či vůbec vztahu k nim, zdá 
se, že jejich estetická hodnota je pouze neco druhoradého, subjektivní-
ho. Neco, co sice pro každého z nás svoji roli při postoji k určité krajině 
hrát může, ale je to neco soukromného, tvořícího pouze jakousi „nad-
stavbu“.... Estetické hodnoty krajiny zůstávají až daleko za významem 
národospodářským, ale i třeba za významem biodiverzity, a bývajú těmi, 
kdo se zabývají životním prostředím s určitými rozpaky zahrnuté pod 
pojem „krajinný ráz“. Tomuto úhlu pohledu pak pochopitelně odpovídá 
i případná environmentální výchova.

Když se ovšem podíváme pozorneji, zjistíme, že estetické motivace 
jsou v našem postoji ke krajině pravděpodobne mnohem zásadnejší, 
než si myslíme...Rozhodnutí, proč chránit určitou lokalitu, jsou někdy 
primárne estetické (resp. kulturní). Teprve sekundárne se k nim nalézají 
argumenty tzv. vědecké.

Karel Stibral, Jana Dlouhá a kol. 
(Vědení a participace, UK 2009)

Pietne miesta – svedectvá doby

Pietne miesta sú súčasťou krajinného priestoru a životného prostre-
dia...Vzbudzujú úctu, vyjadrujú spomienku a sprítomňujú minulé, pre-
žité... S úctou sa spája kvet, rastlina, horiaca sviečka, mramorový obelisk 
alebo iný výtvarný prvok dotvárajúci prostredie pietnych miest.

Pieta samotná má rôznu podobu... Jedna je fyzicky vyjadrená monu-
mentmi slavínov, obeliskov, víťazných oblúkov, druhá jemne rozptýle-
ná v štruktúre cintorínov...Cintoríny, ktoré mesto postupným vývojom 
vzalo do svojho urbánneho náručia, začali plniť takmer úlohu parkov. 
Sú súčasťou zelených pľúc mesta, a zároveň oázami pokoja...

K pietnym miestam patria aj osamelé hroby, zväčša vojakov, v lesoch 
a kríže či pamätníčky obetiam nehôd popri cestách. Pietnym miestom 
môže byť aj strom, skala, prameň, jazero, miesto na brehu rieky, často 
i hora. S prírodnými útvarmi sa spájajú ľudské udalosti, tragédie i úspe-

Cintorín v Detve, 2006
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chy. Harmonicky pôsobia kombinácie strom – kaplnka či božia muka. 
Vrcholom symbiózy ľudského diela s krajinou sú kalvárie, ktoré vníma-
me ako významné duchovné miesta, účinkujú ako celok i ako jednotlivé 
zastavenia...

Ján Supuka, Robert Špaček (Životné prostredie 5/2009)

Religiozita a kultúrna krajina

Predstavy človeka o krajine, v ktorej žije a ktorú svojou činnosťou 
pretvára, sú do značnej miery ovplyvnené jeho svetonázorom a v rám-
ci neho jeho náboženskými predstavami a ich aplikáciou. Vzťah medzi 
religiozitou a krajinou je obojstranný. Nielen religiozita vplývala na čin-
nosť človeka v krajine a jeho vzťah k nej, ale zároveň aj krajina a jej jed-
notlivé prvky vplývali na utváranie náboženských predstáv a na praktic-
ké prejavy religiozity človeka…

Je nepopierateľným faktom, že kresťanstvo hralo spolu s ďalšími 
vplyvmi dôležitú úlohu pri utváraní súčasnej neudržateľnej hodnoto-
vej orientácie modernej západnej spoločnosti. Na druhej strane však 
snahy smerujúce k  trvalej udržateľnosti vznikli v tej istej západnej 
spoločnosti a boli čiastočne inšpirované aj kresťanstvom. Kresťanská 
religiozita, ak sa bude držať princípov obsiahnutých v Písme, má po-
tenciál nebyť v protiklade, ale prispievať k trvalo udržateľnému rozvo-
ju kultúrnej krajiny.

Ján Szőllős (Zb. Smolenická výzva IV., ÚKE SAV 2008)

Historické štruktúry zelene v krajine

Florentská charta o ochrane historickej zelene rozumie pod spo-
ločným názvom “historické záhrady” malé historické záhrady i veľké 
krajinárske a tvarované parky. Okrem umelecko-historickej a prírodo-
vedno-dendrologickej hodnoty sú svojím prevažným situovaním v pre-
technizovaných sídelných útvaroch dôležitým mikroklimatickým čini-
teľom a často sú i jedinou možnosťou pre kvalitnú krátkodobú rekreáciu 
obyvateľov miest.

Väčšina historických záhrad a cintorínov je v súčasnosti situovaná 
v intraviláne miest a obcí. Tento stav je spôsobený expanziou sídelných 
celkov do okolitej krajiny, mnohé historické záhrady boli v minulosti 
dokonca rozparcelované a zastavané, alebo ochudoobnené o okrajové 
partie.

Najviac historických záhrad sa u nás nachádza na západnom Slo-
vensku, konkrétne v okresoch Nitra, Topoľčany a Trnava, na strednom 
Slovensku ich najviac nájdeme v okresoch Považská Bystrica, Martin 
a Rimavská Sobota a na východnom Slovensku v okresoch Prešov, Koši-
ce-vidiek a Spišská Nová Ves...

Špecifické parkové úpravy nachádzame prakticky vo všetkých kú-
peľných mestách a osadách s dlhšou tradíciou. V okolí veľkých miest 
boli historicky kultivované prímestské lesy do podoby lesoparkov. 
Historicky bývalo zeleňou upravované okolie oddychovo-rekreač-

Liptovské Matiašovce, 2010
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ných komunikácií, okolie pamätných miest, ale historické štruktúry 
zelene predstavujú aj staré športovo-rekreačné areály, dostihové dráhy 
a pod…

V oblasti ochrany historických parkov a záhrad nám zásluhou “dvoj-
koľajnosti” zákonov na ich ochranu mimoriadne chýba kvalifikovaná 
koordinácia…Plány obnovy nie sú centrálne koordinované a spoluprá-
ca je problematická…

Pavol Šimkovic st., (In: M. Huba a kol. Historické štruktúry krajiny, 
MV SZOPK, 1988)

Paměť krajiny 

In-formace je změna vnitřní podoby. Vtisk. Vzniká OPAKOVÁNÍM. 
Do čeho se vtiskuje? Do paměti. Čím je krajina členitejší a různorodejší, 
tím víc pamatuje. Poušť má krátkou paměť. Vítr ji neustále stírá.

Někdy se domníváme, že paměť krajiny neobsahuje nic pro nás důle-
žitého, a vymažeme ji. Třebas krajina v severních Čechách se na mnohé 
věci už nepamatuje. Už neví, kudy vést vodu – a ta buď zaplavuje, nebo 
mizí. Zbývající řeky tečou v rourách a betonových korytech. Taková kra-
jina už nerozumí stromům – a svahy hor se sesouvají. Hluboké jámy 
jsou jizvy její paměti…

My však myslíme tím, uprostřed čeho jsme. Jen skrze stromy může-
me myslet les. Jenom v krajine můžeme porozumět tomu, co je cesta. 
A jenom ve světě a skze svět možná jednou porozumímne sami sobě...

Tomáš Škrdlant (Demokracie přírody,  
Originální Videojournal, Praha 1996)

Příroda a krajina – prehlížený konstitutivní faktor lidské osobnosti

Fenomén neverbálního vtištení důvěrně poznaného okolí v útlém 
věku... se prosadí v jakémkoli prosředí – přírodně-kulturním i rodin-
ném. Návyk na špatnou krajinu či nevhodně strukturované prostředí 
lidských sídel, podobně jako návyk na nevhodné hodnoty rodičů a pra-

vidla chování v dysfunkční rodině... je nakonec stejným návykem či že-
leznou košilí jako každý jiný návyk...

Obnova niterného citového vztahu dospělých lidí k přírodě a krajině, 
bez nehož patrně nynejší ekologickou krizi nepřekonáme, ovšem ne-
předpokládá jen uznání významu prvotního vtištení prířody a krajiny 
u malých detí. Předpokládá také odvahu začít proces praktické biofilní 
rekonstrukce krajiny a lidských sídel, který sa, pochopitelně, neobejde 
bez politické vůle, podpory veřejnosti, a tedy im přiměřeného vzdělává-
ní a biologické kultivace dnešní dospělé populace.

Josef Šmajs (Životné prostredie, 5/2002)

Chránená krajinná oblasť Záhorie

Dôvodom vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti Záhorie je jedineč-
nosť tejto lokality nielen v rámci našej republiky, ale aj celej strednej 

Smrečany, 2009
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Európy. Je to krajina na rozsiahlych viatych pieskoch, majúcich pôvod 
v neogénnom mori (vietor tu vytvoril duny s až 25-metrovým prevýše-
ním). Kraj dotvára riečna sieť rieky Moravy, Myjavy a menších tokov, so 
zvyškami terás a nánosmi riek...

CHKO bude mať dve časti, od seba oddelené: juhozápadnú resp. zá-
padnú, prevažne lužnú krajinu pri rieke Morave (od Zohora po Morav-
ský Ján) a severovýchodnú, resp. východnú časť, prevažne dunovú les-
nú a lesostepnú krajinu (medzi Závodom a Borským Jurom na západe 
a Šajdíkovými a Bílkovými Humencami na východe). 

Pavel Šremer (Ochranca prírody 3-4/1986)

O uctievaní bohov

U nás románska rotunda sa nám neraz ocitne v ceste našim urba-
nistickým plánom, ako napríklad v starobylom meste Nitra. Hrať sa 

s ňou nebudeme – nemala sa nám stavať do cesty, zrútime ju, základy 
zasypeme, zvalcujeme, cesty vystrieme neúchylne, zásadne podľa plá-
nu…

V ohybe rieky Nitry, takpovediac v našej Mezpotámii, objavíme úvr-
šie, navŕšené kultúrami, ktoré tu kedysi existovali. A my? Na posvätnom 
mieste pokračujeme ďalej v stavbe kravínov...

Dominik Tatarka (O uctievaní bohov, Slovenský spisovateľ, 1963) 

Ľudová architektúra na Slovensku

Ľudová architektúra korení v prírode, je s ňou hlboko spätá. Z nej si 
berie materiál a zo vzťahu k prírode, z využívania jej darov, vyviera aj 
jej pôvodný štýl. Mohli naň pôsobiť rozličné kultúrne vplyvy, ale tie si 
človek na vidieku pri budovaní svojich stavieb vždy dokázal prispôsobiť, 
dokázal ich pretvoriť, tvorivo využiť, stráviť...

Ľudová architektúra v spätosti s okolitou krajinou je vonkajším ob-
razom celistvého, harmonického života, vyplývajúceho zo skromnosti 
a spolupráce človeka s prírodou. Je výsledkom ľudovej múdrosti. Pozna-
nie ľudovej architektúry vedie k prapôvodu ľudstva. Pôvodná funkcia 
ľudovej architektúry bola účelová. Ľudia si stavali obydlia a hospodárske 
stavby denných nevyhnutných potrieb. Ale dnes chápeme, že ľudová ar-
chitektúra v sebe obsahuje aj univerzálne hodnoty, preto pre nás nado-
budla kultúrnu funkciu.

Igor Thurzo (Ľudová architektúra na Slovensku,  
PT, 2004)

Krajina ako živý organismus

Podle holistického názoru je krajina živoucím organismem na roz-
díl od tradičního přírodovědeckého názoru, který považuje krajinu za 
výsledek působení abiotické a biotické složky. Tento prostor má rozměr 
sakrální, profánní a sociální... Jestliže považujeme krajinu za fenomén 
s vnitřní dynamikou, strukturou a pamätí, musíme přiznat krajině vlast-

Terchová - Siheľky, 2009
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nosti živé soustavy. To ovšem znamená, že jako každá živá soustava je 
křehká, a tím i zranitelná...

...věřící i nevěřící přešlapují...a vlády nedělají nic. Všichni se totiž bojí 
veřejne přiznat krajině charakter osobnostní, či alespoň charakter věci 
zvláštní povahy, neboť by to znamenalo změnit naše zacházení s ní. Ta-
kovou krajinu bychom pak težko prodávali, zdaňovali a přetvářeli...

Pavel Trpák (TNZ, 2001)

Duchovní rozměr krajiny

Jak nás přesvědčují dejiny lidské civilizace, každá doba ponechává 
v  krajině své otisky, a to nejen v podobě jejího uspořádání, způsobu 
hospodaření, nakládání s jejími zdroji, ale i v podobě různých staveb. 
Od menhiru, chrámu až dokonce po skládky. Stopami v krajine jsou ale 
i stesky zvířat. Pokud platí zákon o zachování energie, v krajine zústavají 
i otisky lidského štěstí a utrpení. Jsou přece místa, která lidé odedávna 
vyhledávají a jsou místa, ktorým sa tak jako zvířata vyhýbají. Naši před-
kové měli pro tato místa krásné označení – místa svatá a klatá…

Je dobrodiním a paradoxem naší doby, že i uprostřed světel a ra-
chotu sídel existují místa, kde v tichém usebrání lze vnímat nejen du-
chovno, ale i posvátno. Těmito místy oslovení mohou být nejen pro-
modlené staré chrámy, staré hřbitovy, staré stromy v parcích, zákoutí 
dvorů a zahrad, tůne, ale i nekteré sochy, obrazy, či tóny hudby, to jest 
místa, kde se na okamžik zastavila rafie času a člověk tam potkává 
svoji duši, aby tak mohl očima krajiny svého nitra vnímat duchovní 
rozměr okolní krajiny…

Trpák – Trpáková (Životné prostredie 2/2007)

O krajine, krajinároch a krajinárskom prístupe

V krajine bežne stretávame objekty, ktoré možno nazvať historickými 
dielami. Všetky sú jednoznačne výsledkom práce ľudských rúk v minu-
lých obdobiach. Do krajiny zapadajú tak organicky, že si bez nich kraji-

nu vieme len ťažko predstaviť. Načrtnúť obraz krajiny dôsledne zbavenej 
týchto diel by bolo až prekvapujúco zložitým vedeckým problémom...

Krajinár hľadá súvislosti, ktoré daný objekt spájajú s inými krajinnými 
prvkami, s inými historickými dielami, ale aj s rozličnými prírodnými 
prvkami krajiny... Krajinár skúma javy v krajine nie ako jednotlivé ob-
jekty, ale ako zložky zložitých priestorových štruktúr, ako časti kultúrnej 
krajiny... Krajinársky prístup k historickým dielam nám pomôže odhaliť 
i nové hodnoty týchto diel. Hodnoty, ktoré vyplývajú iba z ich postavenia 
v istej krajinnej štruktúre, z ich vzťahov k iným prvkom krajiny...

Ján Urbánek (PRÍRODA a KRAJINA, SZOPK, 1979)

Jinou ústavu

Demokratické ústavy Europy, k nimž se ta naše “nová” bude chtít 
přidat, mají člověku dát ochranu před násilím státu, úřadu i spoluob-
čanů: to jsou zapsané jednací postavy toho díla, celý obsah ústav děje 
se na poli takto vyznačeném. Ale všiměte si, že náš osud je dnes víc než 
vládou a úřadem určován postavou, jež dosud nebyla do ústavy zapsána: 
tou je příroda, Země – či jak to nejlíp nazvat – bytí?…

U jedné vesničky v kraji nezničeném je prý pod zemí asi dvadset pět 
tun zlata. Je ale tak rozptýleno, že dostat je, znamenalo by vydolovat, 
rozdrtit a prosít či propláchnout několik čtverečních kilometrů krajiny. 
Jsem proti! Za kolik zlata je kto z vás ochoten předat své děcko?...

Ludvík Vaculík (Lidové noviny, jún 1990)

Postupná přeměna krajiny na poušť 

V roce 1968 jsem, jako člen studentské Expedice Lambaréne, navigá-
tor a druhý řidič, projel Afrikou téměř 30 tisíc kilometrů. Chtěli jsme ne-
jen pomoci nemocnici založené Albertem Schweitzerem v gabunském 
Lambaréne, ale především přispět k rozšíření jeho filosofie humanismu.

Viděl jsem Egypt a Sudán, kde postup pouští a nadměrné zatěžování 
krajiny zemědělstvím změnilo kdysi úrodnou zemi v oblast pokrytou 
rozpraskanými solnými krustami. Etiopii, Keňu a Tanzánii, zničenou 
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olamováním větví a nepřiměřenými stády koz a dobytka. Zambii, Zaire 
a Konžskou republiku, země s nesmírným bohatstvím nerostných suro-
vin, ale postižené erozí v důsledku nadměrné a nešetrné těžby nerostů 
a dřeva. Projeli jsme také Nigerii, Niger a Alžírsko, kde naprostý nedos-
tatek jiného paliva vede k ničení zbytků lesů a odvěký zvyk odvozovat 
společenský statut lidí od velikosti stád dobytka k ničení zbytků trávy...

Loni na jaře jsem letěl z Londýna do Nairobi. Svítání zastihlo náš 
Boeing nad Lybií, pak zhruba sledoval trasu, kterou jsme projeli před 
24 léty v Tatře 138. Ze statistik jsem věděl, že počet obyvatel Afriky 
se od „našich“ dob zvýšil téměř dvakrát a přišla dlouhotrvající sucha. 
Čekal jsem proto nepříznivé změny. Ale pohled na Sudán, Etiopii a se-
verní část Keni mne přesto zcela ohromil a zdrtil. Letěli jsem nad zemí, 
přeměněnou v kamenitou poušť, připomínající svými horskými hřebe-
ny a opuštěnými koryty potoků a řek list, zapomenutý na podzim kdesi 
v koutě, který přímo hýří všemi odstíny hnědé, červené, žluté, ale který 
ničím – s výjimkou úzkého pásku zeleně podél Nilu – nepřipomíná 
krajinu, ve které by mohli žít lidé. Uvědomil jsem si, že myšlenky Al-
berta Schweitzera o humanismu, úctě k životu a osobní odpovědnosti 
každého z nás za stav věcí na naší planetě nic neztratily ze své platnosti.

Jedním z nejnebezpečnějších – a v Evropě často podceňovaných 
procesů charakterizujících globální destrukci životního prostředí, je 
rychle pokračující desertifikace v důsledku angropogenních vlivů...De-
sertifikace byla nově definována jako degradace země v aridních, se-
miaridních a suchých subhumidních oblastech způsobovaná především 
nepříznivými lidskými vlivy. Pojem „země“ v tomto kontextu zahrnuje 
půdu a místní vodní zdroje, povrch země a přírodní vegetaci nebo pěs-
tované rostliny. „Degradací“ je zde chápána redukce potenciálu zdrojů 
Země v důsledku procesů vodní a větrné eroze a sedimentace, dlouho-
dobé redukce množství a diversity přírodní vegetace nebo pokles sklizní 
a zasolení, resp. zakyselení půd. Vliv přírodních změn, zvláště klima-
tických výkyvů a sucha, může přispět k rozvoji desertifikace, hlavním 
činitelem tohoto procesu je však člověk...

Josef Vavroušek (Životné prostredie 1993)

Nad Terchovou, 2014
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Proměny rázu krajiny – ztráta identity

Krajiná má dnes v mysli lidí poněkud jiný význam, než tomu bylo 
před sto lety. Idylický pohled na krajinu domova a vztah k půde jako 
základu živobytí se změnil. Vědomí nutnosti trvalé a dlouhodobé péče 
o půdu a lesy, hospodaření, které přinese obživu i dalším generacím, je 
nahrazeno krátkodobými perspektivami exploatace, rychlé návratnosti 
vložených investic, rychlého zisku.

Ivan Vorel (TNZ, 2001)

Krajina okolo rieky Moravy ako fenomén environmentálnej   
     výchovy

Už 11 rokov je pohraničné územie - nivná krajina pozdĺž rieky Mo-
ravy - pre nás všetkých dokorán otvorené. My, ktorí sme túto dlho za-
kázanú zónu v decembri 1989 otvárali, pri každej návšteve rieky a jej 
okolia nevdojak pociťujeme určitú úctu a bázeň, akési posvätno. Máme 
k tejto lokalite osobný vzťah – milujeme ju, vážime si ju a cítime za ňu 
zodpovednosť. Tieto naše pocity a videnie by sme chceli priblížiť aj tým 
návštevníkom...ktorí si neuvedomujú výnimočnosť daného prostredia, 
pretože nepoznajú jeho históriu, kultúru, prírodné hodnoty...

Katarína Zlochová (STUŽ, 2001, Liptovský Ján)

Revitalizácia kultúrnych hodnôt vidieka

Slovensko, malá krajina v srdci Európy, má veľa pozoruhodností. Je 
to napríklad tvárnosť reliéfu krajiny… Okrem prírodných krás máme 
ešte jedno bohatstvo, ktoré sme dodnes patrične nevyužili a neocenili. 
Tým obrovským bohatstvom je ľudová kultúra a tradície. Ľudová kultú-
ra sa po stáročia formovala a vyvíjala v historických regiónoch. Kedy-
si sa tieto regióny od seba výrazne odlišovali, napr. ľudovým odevom, 
staviteľstvom, spôsobom zamestnania a obživy, dialektom, zvykoslovím 
a  človek pri ceste krajinou presne vedel, kde je. Uniformita, stieranie 
regionálnych čŕt a odlišností akoby sa stali meradlom pokroku. Je po-

tešiteľné, že aj napriek tomu sa v našich regiónoch, mikroregiónoch 
a obciach zachovallo ešte pomerne dosť prejavov ľudového staviteľstva 
a architektúry, ľudového bývania a pod… Príkladom dokonalého súla-
du človeka s prostredím, v ktorom žil a pracoval, je ľudová architektúra 
a staviteľstvo. Ľudoví stavitelia neboli žiadni školení architekti a urba-
nisti, často len tesári – náturisti, mali však silne vyvinutý zmysel a cit pre 
proporcie, pre súlad s krajinou…

Iveta Zuskinová (Zb. z 5. Bielokarpatskej konferencie,  
STUŽ BK, Mikušovce, 1997)

Pozn.: príspevky sú zoradené v abecednom poradí.
V skrátenej podobe vydal Ekopolis, Banská Bystrica, 2010.

Pohľad z Devínskeho hradu, 2012
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ANALÝZA FREKVENCIE VÝSKYTU 
KĽÚČOVÝCH SLOV 

(a ich synonymických zhlukov)  
v textoch Krajina ako dar - Vyznania krajine

- predstava/predstavivosť/imaginácia  - 3
- pietne a kultové miesto - 6
- krajina detstva - 2
- silueta/panoráma - 6
- hodnota/cena v zmysle hodnota/kvalita - 24
- vzácnosť/nenahraditeľnosť – 5
- význam/významnosť/dôležitosť - 6
- jedinečnosť/osobitosť/špecifičnosť/unikátnosť - 14 
- pôvodnosť/pravdivosť/autenticita - 6
- ohrozenosť/riziko straty/strata - 6
- krása/nádhera/malebnosť - 19
- pestrosť/rôznorodosť/rozmanitosť/diverzita - 12
- kultúrne/umelecké/industriálne/Svetové (WH) dedičstvo - 13 
- domov - 5 
- obývateľnosť - 2
- mýtus - 3
- báseň - 2
- duša/duch/duchovno/posvätno - 7
- rytmus - 2
- návrat - 5
- (krajinný) priestor/(životné) prostredie - 27
- Boží dar - 2 
- súvis/kontext - 6
- čaro - 2
- čas/vývoj/rozvoj - 15
- dynamika/zmena/transformácia/premena - 15
- znak/črta/charakter/ráz/tvár/podoba/obraz - 32
- tradícia/tradičný - 10

- narušenie/chaos/degradácia/devastácia - 23 
- krajinné plánovanie - 1
- krajinná architektúra a urbanizmus - 8
- mozaika - 4
- pamäť (krajiny) - 9
- stopa (v krajine) - 4
- korene - 5
- kultúra/kultúrna krajina - 37
- zážitok - 1
- komplex/celok - 6
- pamiatka - 11
- ochrana/záchrana/obnova/zachovanie/revitalizácia - 26
- zodpovednosť - 5
- pokora - 4
- štruktúra - 24
- scenéria - 2
- inšpirácia - 3
- obeť - 2
- estetika - 4
- symbol - 2
- metafora - 2
- romantika/idyla - 5
- identita - 5
- starostlivosť - 7
- dominanty - 4
- bezpečie - 3
- večnosť/trvalosť - 2
- mierka - 2
- kontinuita - 3
- harmónia/súhra/symbióza - 21
- problém - 5
- čítanie/čitateľnosť (krajiny) - 3 
- príbeh - 10 
- citovosť/dôvernosť/intimita/bázeň/neha/láska - 17
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- vnem/percepcia - 5
- vzťah - 10
- vtisk/vtlačenie/vpečatenie - 5 
- veda/vedecký/výskum/náuka - 8
- informácia/dáta/poznatky - 9
- poznanie/chápanie/poučenie/intelekt/analýza/skúmanie - 17

 Nasledujúce možné kroky:
1. Ďalšie grupovanie príbuzných pojmov s cieľom získať cca 10 

„konglomerátov“ vyjadrujúcich plus-mínus to isté. Využiť na to (aj) 
oslovených expertov (okrem toho, že tým získame originálne názory 
okruhu kompetentných odborníkov, zároveň ich „vtiahneme do hry“, 
čo je tiež pridaná hodnota,

2. Interpretácia vyššie uvedených výsledkov
2.1. Konštatovanie, ktoré pojmy (skupiny pojmov) sú najčastejšie,  

 ktoré najmenej, čo je v súlade s očakávaním (hypotézou), čo je  
 prekvapujúce.

2.2. Ktoré pojmy sa začínajú stále častejšie objavovať v ostatných   
 rokoch.

LANDSCAPE CHANGES AND  
ENVIRONMENTAL PROBLEMS  

IN SLOVAKIA SINCE 1948

Introduction: general features of the Slovak environment

Several relevant facts, evident at first glance from the map deter-
mine, from the environmental point of view, the character of Slovakia 
and its land use:

The country is situated in the centre of Europe. It is on the borderline 
between the cold north and warm south, but also between the oceanic 

west and the continental east. This is one of the basic determinants of 
the country’s varied and unique natural, cultural and scenic character. 
The country is located in the principal European watershed (the so-
called “Roof of Europe”). The southern part of the country consists of 
flat and hilly lowland (about 40% of Slovakia’s territory). Its central and 
northern parts are mountainous highlands (about 60% of Slovakia’s ter-
ritory). The country stretches over the chessboard structure of the Car-
pathian mountain system, which can be characterised as alternation of 
mountain ranges and inter-mountain basins. The mosaic-like character 
is intensified by the varied geology of mountain ranges.

Spatial distribution of the forest and non-forest soils (land use in 
general) corresponds almost consistently to the apparent “antagonism” 
between the ranges and basins. In other words, mountains are almost 
totally forested, while lowlands and basins (with the exception of the 
Zahorie lowland in the western part of Slovakia which has mainly poor 
sand soils) are almost totally deforested. 

Similar is also the general territorial distribution of settlements and 
other human activities, which are almost exclusively concentrated into 
lowlands, basins and valleys, and almost completely absent in moun-
tains (except for small rural settlements and special activities like his-
torical mining, logging, tourism, spas, nature protection, etc.). 

Most settlements and significant production capacities are located 
in relatively territorially limited bands of river terraces along the most 
important Slovak rivers.

The Danubian lowlands boast very fertile soils. They are predomi-
nantly chernozems and brown soil types. Most of the land suitable for 
agricultural use has been transformed into arable land.

Inter-mountain basins are separated from each other by mountain 
barriers, which are interrupted only by narrow valleys or mountain sad-
dles.

The fact that Slovakia is situated close to regions with a considerably 
polluted atmosphere intensifies the deposition of harmful pollution in 
the territory of Slovakia.

The end of the war in 1945 and the communist revolution in 1948 
represented a revolutionary impact on the character of the Slovak land 
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use/land cover as well as on the environment. In the first stages (land 
reforms in 1945 and 1948), it was the nationalisation of Germans, Hun-
garians and quislings landowners, later the restricted land ownership to 
50 ha, in the next stage, since 1950´s it was the concentration of private-
ly owned land into big blocks of fields managed by the co-operatives. 

What is the most appropriate characterization of the mentioned last 
stage? Well, it was the application of the foreign - particularly the Soviet 
- models and methods. The application of Soviet “kolkhoz” methods of 
the large-scale transformation of the virgin land into arable land was in 
fact violation of the values of the rare Slovak cultivated and diversified 
rural landscape rich on both aesthetic an ecological values.

Centralisation and concentration in contradiction to Slovakia’s natu-
ral and traditional character of the mostly rural country led to the over-
burdened even collapsing structures. 

As Spišiak (1999) reports, the development of the Slovak rural space 
in the period 1948 – 1989 was considerably influenced by serious defor-
mations, which accompanied the process of urbanization and industri-
alization in Slovakia. The process of urbanization was gradually reduced 
to the process of concentration and centralization connected with one-
sided preference of the quantitative growth to the quality of residential 
and social conditions and the environment. 

The deterioration of residential conditions together with lack of 
jobs led to the migration of rural residents to cities and towns, which 
caused additional deformations. The huge “Soviet-like” megalomaniac 
constructions and the priority given to the development of the most 
harmful heavy industrial branches clashed with the previous charac-
ter of Slovakia, its micro structure, great natural and cultural heritage, 
healthy and beautiful environment so typical for this “gem in the heart 
of Europe”. 

Heavy industry became fatal for Slovakia for several reasons. It natu-
rally conflicts with the needs and character of a small country with a dis-
sected relief, which is not very rich in raw material and energy (power) 
sources. Heavy industry often had an absurd character and localisation. 
Chemical works and colour metallurgy plants were situated in un-aired, 
narrow mountain valleys or basins. A huge and heavy polluting pet-

rochemical plant was located precisely and regretfully in the region of 
the biggest fresh drinking water sources in Central Europe, and Nu-
clear power plants were located in regions with high seismic sensitivity. 
A special category of problems (ranging from the marketing to moral 
ones) was a high share of the arms industry in Slovakia.

Legal, conceptual, organizational, technical and economic ignorance 
of the scope of problems related to the communal waste management 
caused that the Slovak countryside is polluted by thousands of tipping 

Obálka bulletinu SAŽP o hodnotách vidieckej krajiny, 2008



119

or rubbish heaps. A special category of waste represents pollution com-
ing from the Soviet army, located on the territory of former Czechoslo-
vakia since August 1968 till June 1991.

Since almost no attention was paid to the modernization of the meg-
alomaniac plants as well as to the care for the environment in the past, 
we cannot be surprised by the rather bad health conditions of Slovakia’s 
population and its environment today. In addition, the Slovak heavy in-
dustry was characterised by intense engineering, chemistry, magnesite 
processing, paper mills, and cement production, which are moreover 
high-energy consuming branches. It led to the construction of more and 
more power plants. The result of such planning policy was that almost 
every town and region in Slovakia had its harmful factory. 

Industrialized agriculture also caused the deterioration of the en-
vironment. Hygienic problems occurred at the mammoth large-scale 

breeding farms, which were not adequately equipped with sewage sys-
tems, protective greenery and other important infrastructure.

Joining of fields formed endless areas of monocultures without a sin-
gle spot of greenery, without a single refuge for wild life, without terrac-
es that existed here before and other anti-erosive barriers. Agriculture 
was deprived of aesthetic qualities, life, ecological stability, as well as of 
small-scale infrastructure like traditional ways, cultivated springs, small 
religious architectures, etc. Almost all traditional historical landscape 
structures have been destroyed or overshadowed by new ones.

The rate of applied chemical preparations (industrial fertilisers, pes-
ticides) was so high that, apart from other impacts, it actually had a seri-
ous influence on life in soil and underground waters and was harmful 
for all biota.

Slovakia’s forests were also negatively affected. The trend of the wors-
ening condition of Slovakia’s forests is serious and belonged to the most 
rapid in Europe in last two decades of the communist regime. While 
2.4 % of the area covered by forests was recorded damaged by imissions 
in 1970, the rate increased to 8.5% in 1975, 15.6% in 1985, and more 
than 50% by the end of decade in 1989. (Huba, 1990).

Land cover changes in recent period

Period 1970 - 1989
Comparison of the satellite data from the 1970’s with the Corine 

Land Cover (CLC) database from the1990’s (Feranec et al. 1999, Fer-
anec, Oťaheľ, 2001) shows the following results concerning land cover 
changes in Slovakia:

Land cover changes identified in the study period concerns the area 
of 229,057 ha in Slovakia, i.e. 4.67% of its total area.

They include:
Enlargement of urban or urbanized areas: housing by 3.3% in 1990, 

compared to 1970, industrial, trade and transport areas by 10.1 %, and 
extraction, storing and construction areas by 63.1%.

Enlargement of the above-mentioned areas occurred at the cost 
of arable land, heterogeneous agricultural areas and forest. Detected 

Liptovské Revúce, 2010
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changes correspond with the growth of industrialisation and urbani-
sation. 

The urbanisation trend in the 1970’s and the 1980’s was connected to 
the overall social and economic policy. At the same time, the spatial de-
velopment was firmly associated with existing urbanisation cores (nodes) 
and the axis of the industrial growth. Naturally, the trend was especially 
obvious in enlargement of construction areas, which was connected with 
construction of residential and industrial areas, motorways and water 
reservoirs. On the other hand, the enlargement of the urban (non-agri-
cultural) vegetated areas and recreation areas by 3.3% is positive.

Changes of agricultural landscape manifested through the enlarge-
ment of arable land by 0.6%, and that of permanent cultures (vineyards, 
orchards and berry plantation by 20.4%).

This trend was the result of the state-supported agrarian policy. On 
the other hand, the mentioned trend was accompanied by the decrease 
of grassland areas by 2.8% and heterogeneous agricultural areas with 
natural vegetation by 3.4%. These last mentioned changes should be 
characterised as a negative phenomenon.

A decrease of real forestlands by 4.4% caused by clear-cuts and natural 
disasters (e.g. wind damages, etc.) affected negatively the development 
of the forest landscape. On the other hand, enlargement of transitional 
woodland areas (represented by pioneer young growths) substantially 
compensated for the decrease of the forest area.

The last evident LC change in the estimated period is the enlarge-
ment of the water reservoirs by 2.4% and wetlands by 12.7%. 

Period 1990 – 2000
The results published in the study by Feranec et al. (2005) allow for 

identification of basic trends in LC changes for the decade of 1990 – 
2000. The total LU change represented 4.2% of the total country area. 
Important changes are evident in forest landscape, with 58,032 ha, 
changing in favour of transitional (pioneer) woodland/shrubs, mostly 
in the mountain ranges of the Central and Eastern Slovakia. Additional 
characteristic change is related to the growth of the transitional veg-
etation in the case of abandoned farming meadows (about 18,600 ha) 
above all in the mountain and sub mountain regions.

In total, the area of forest increased by 2,560 ha. (Re)privatisation of 
forests and free market mechanism are the decisive factors of the dem-
onstrated changes in forest landscape.

Increased area of the field, meadow and permanent culture mosaic 
by 16,564 ha mostly at the expense of arable land is the most frequent 
LU change in the agricultural landscape (esp. in several districts of the 
Northern and Central Slovakia). This change is the consequence of (re)
privatisation of land and the return to the small-scale land management.

Nevertheless, land management in large blocs by cooperatives pre-
vailed in Slovakia during the evaluated period.

Identified changes in urbanized landscape manifested by increase 
of settlement, industrial and recreational areas along with communi-
cations by 4,500 ha (above all in hinterland of Bratislava, Košice and 

Hriňovské lazy, 2007



121

other bigger cities and towns). Changes in rural settlements were not so 
evident. 

Period 2001 – 2006
76,925 ha of LC equalling 1.5% of the total country area changed.
Dynamics of the agricultural landscape is the consequence of the 

newly formulated conditions of the agrarian policy both on the national 
and EU levels.

Other evident changes are related to the new form of urbanisation at 
the expense of agricultural lands. It is due to the construction of com-
mercial and industrial areas (for instance the car manufacturing plants 
PSA Peugeot Citroen and KIA and motorways above of all in the dis-
tricts of Trnava, Bytča, Pezinok, and Poprad. Other reasons are the pro-
cesses of sub-urbanisation around of the bigger cities and towns.

Summarisation (+ = growth, - = decerease, ++ = intensive growth, - - 
= intensive decerease):
1948 – 1969 ++ arable, + urban. - - meadows, pastures, mosaics 
(The most negative period from the landscape stability and ecology 
point of view)
1971 - 1989 + arable, + urban, + abandoned soils - meadows, pastures, 
mosaics, forests 
(Mostly negative period from the landscape stability and ecology point 
of view)
1990 - 2009 - arable, + urban, + abandoned soils + meadows, pastures, 
mosaics, forests, scrub
(The most positive period from the landscape stability and ecology 
point of view). 

Typical recent processes and problems with environmental   
      considerations

The Slovak environment is characterised by negative heritage of the 
past (old environmental burdens, brown fields, etc.). Nine especially en-
dangered areas with deteriorated and heavily deteriorated environment 
were identified by the state. 

Among relatively new environmentally relevant problems belong:

The marginalization (especially of mountainous rural regions) has 
an impact on the economic, social, and cultural aspects of life, as well as 
on the character of the environment (e.g. abandonment of settlements 
and agricultural land, degradation of soils, etc.). Marginalization pro-
ceeds more or less consistently in the geographically marginal territo-
ries such as ones in borderland regions in the northern, eastern, and 
southern regions of Slovakia.

But some regions with marginal features are also located right in the 
Central Slovakia.

Part of marginal regions is related to the Roma population living 
in unsustainable, unsuitable, substandard living conditions without 

Osturňa, 1987
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elementary infrastructure with a very negative impact on the hygiene 
and health not only of people, but also their environment (see Ira et al., 
2006).

Sub-urbanisation – urban sprawl, negative impacts on nature and 
rural landscape, destruction of traditional social, economic and ecologi-
cal networks. New needs for the infrastructure...

Environmentally un-sensitive technical modernisation of infra-
structure and impacts of globalisation (highways construction, in-
dustrial parks, logistic centres, shopping centres, etc.) agricultural 
soils utilisation/permanent lost for non-agricultural purposes, nega-
tive impacts of new constructions on nature and landscape (barrier 
effect, fragmentation, etc.), aesthetic problems... 
On the other hand there are exist several positive trends, e.g.: 
Technical modernisation of industry, transport, etc.
Direct and/or indirect “ecologisation” of the agriculture.
Enlargement of the (formally) protected nature.
Partial revitalisation of towns and villages.
The third category of changes is related to obvious processes, like: 
Transformation of forests (property rights, management, hazards and  
risks).
New development activities.
Input of “Euro-money” into the environment.

Care for the Environment

-  The environment is an issue of a special article in the Slovak  
 Constitution.
-  Slovak environmental legislation is compatible with that of the  
 European Union, which was one of pre-conditions for the ac- 
 cession of the country to the EU.
-  The State Environmental Policy consists of The State Environ- 
 mental Strategy + The Environmental Action Programme).
-  Ministry of the Environment has several specialised institu-  
 tions (Slovak Environmental Agency, State Environmental   
 Inspectorate, State Nature Protection, Slovak Hydro- Meteoro- 
 logical Institute, State Geological Institute, etc.).

-  Several other Ministries are responsible for partial aspects of  
 the environment, too.
-  Other relevant bodies in this field are environmental branches  
 of regional and local self-government.

Research institutions, dealing with the environment, are, in princi-
ple, sub-ordinated to three categories of subjects:

- Slovak Academy of Sciences,
- Universities,
- Others (e.g. ministries, self-governments, private firms, etc.).
Several dozens of environmental non-governmental organisations 

(NGOs) are active in different fields of the environmental protection/
conservation in Slovakia (from the environmental education, through 
the care for individual aspects and values of the environment. to the 
environmental advocacy). 

Conclusions

Changing reality in Slovakia (especially in rural regions) has pro-
moted a number of dualities after 1989:

-  development vs. protection, 
- regulations vs. deregulations,
- accommodation on communist development model/way of life  

 vs. post-communist modernisation and new model of   
 economy,

- changing values vs. continuity of values from the communist  
 period,

- local vs. global processes,
- rural vs. urban processes,
- agricultural and forestry “lobbies” vs. environmentalists,
- “holiday-makers” vs. “locals”.
As Ira and Huba (1999) report, the dynamic nature of the politi-

cal, economic and social change in rural areas of Slovakia after 1989 
brought several changes and contradictions, which are relevant from 
the landscape/environment point of view:
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- The increasing depopulation of marginal regions, and at the  
 same time, a return to the countryside in certain regions.

- The declining significance of agriculture in terms of employ- 
 ment and the relative importance of food production.

- The continuous forestation of agricultural land.
- The changing values and perception of land use/landscape/ 

 environment.
- The increasing significance of employment in manufacturing  

 and service industries.
- The declining significance and frequency of public transport  

 (growing isolation of marginal villages/regions).
- The increasing marginalisation of many rural areas. 
- The increase of deregulation and privatisation.
- Increasing environmental and sustainable development 

  concerns.
- Emerging new micro-scale economy strategies (at the commu- 

 nity/family/individual levels) in avoiding the negative impact  
 of the transition period, which includes a combination of  
 traditional and “communist” phenomena.

The care for the nature, landscape and whole the environment in Slo-
vakia is paradoxically more and more marginalized after joining the EU 
in May 2004 and interest, influence and control mechanism of European 
institutions is too week in this field.
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JUR PRI BRATISLAVE – POSLEDNÁ 
PRÍLEŽITOSŤ, ALEBO MÔŽE BYŤ 
KULTÚRA A ÚCTA K HODNOTÁM 
V PROTIKLADE S OBČIANSKYMI 

ZÁUJMAMI?

Čím viac je okolo nás anonymných, jedno od druhého neodlíšiteľ-
ných sídlisk, kravínov, fabrík, diaľnic či kanalizovaných riek, tým väčšou 
hodnotou sa stáva svojbytnosť, nezameniteľný ráz, kolorit tej malej časti 
našej krajiny, ktorá si zachovala svoju tradičnú, stáročiami formovanú 
tvár. Stará múdrosť hovorí, že hodnotu čohokoľvek si uvedomíme až 
vtedy, keď to stratíme. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime vysvet-
liť, v čom spočíva nenahraditeľná hodnota mestečka Jur pri Bratislave 
a jeho okolia, upozorniť na vysokú mieru jej ohrozenia a apelovať na 
všetkých zainteresovaných: Jur je iba jeden – sme zodpovední za to, že 
zostane sám sebou.
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Atribút unikátnej identity Jura v kombinácii s jeho polohou v bez-
prostrednej blízkosti Bratislavy predstavuje jeho prvoradú celospolo-
čenskú, ba medzinárodnú hodnotu. Od tejto skutočnosti by sa mali od-
víjať všetky úvahy o jeho funkciách a perspektívnom rozvoji.

Teritórium vinohradníckeho mestečka Jur pri Bratislave formovali ge-
nerácie predchodcov jeho dnešných obyvateľov viac ako dve tisícročia. 
Svedčia o tom ako stopy prehistorického osídlenia, tak aj skutočnosť pra-
dávnej tradície pestovania vínnej révy – hlavného motívu neskoršieho 
vzniku mestečka, záruka jeho historickej (a do značnej miery i súčasnej 
a budúcej) prosperity. Vinohradníctvo ako fenomén vtlačilo svoju pečať 
mestečku, osobitej architektúre miestnych vinohradníckych domov s vy-
sokou priechodnou bránou a podbráním (dufartom), kam sa dalo vtiah-
nuť s naloženým vozom, ale aj predávať víno, alebo ho popíjať, sediac za 
stolom pri poháriku.

Podľa nestora novodobej slovenskej geografie – profesora Michala 
Lukniša – bola krajina Jura značne skultúrnená a relatívne hosto zaľudne-
ná (i keď len máloľudnatými občinami a dvorcami) už v 11. – 12. storočí. 
Archívne sú tunajšie vinice doložené z r. 1270, avšak zo záznamov je záro-
veň zrejmé, že sa tam nachádzali už dávno predtým a že vinohradníctvo 
v Jure hralo významnú úlohu už pred vznikom mestečka, keď sem siahali 
vinice mesta Trnavy. Vinohradníctvo však poznali aj Slovania Veľkej Mo-
ravy, ktorí sídlili na území Jura a šíriť sa sem začalo s najväčšou pravde-
podobnosťou už v časoch intenzívneho dotyku s Rímskou ríšou, hranice 
ktorej sa na začiatku nášho letopočtu dostali do blízkosti dnešného Jura.

Zintenzívnenie vinohradníctva súvisí s usadzovaním nemeckých 
kolonistov (hostí) na nemeckom zákupnom práve. Ich hlavný nápor je 
evidentný po tatárskom vpláde v 2. polovici 13. storočia. Nemecké oby-
vateľstvo disponujúce vyššou úrovňou spoločenskej organizácie a tech-
niky obrábania pôdy priviedlo k rozkvetu malokarpatské vinohradníc-
tvo. Proces rozdelenia a privlastňovania si pôdy v Jure sa skončil podľa 
etnografky Emy Kahounovej do konca 13. storočia. Fyziognómia a vnú-
torná štruktúra krajiny podmalokarpatského viničného pásu vyplýva 
jednak z prírodných daností, jednak z vtedajšieho spôsobu vlastníctva 
pôdy, zo spôsobu jej rozdelenia medzi jej vlastníkov (užívateľov) ako 
aj z technológie obrábania pôdy. Pôvodný ranostredoveký spôsob dele-
nia viničnej pôdy sa v Jure zachoval až do čias socializácie. Konzervácii 
miestnej archaickej štruktúry napomohla okrem vlastníckych vzťahov 
aj skutočnosť, že akákoľvek zmena prácne vybudovaných viničných par-
ciel či hraníc medzi nimi a nová priestorová organizácia viničných plôch 
by bola nákladná a žiadala by si v minulosti príliš veľa ľudskej práce. Ani 
pri súčasnom stupni mechanizácie nie je jednoduché a v mnohých prí-
padoch ani racionálne uskutočňovať scelovanie viníc v sklonitých teré-
noch jednoduchou likvidáciou medzí. Tie totiž spravidla fixujú historic-
ké zemné či kamennými múrmi a múrikmi zabezpečené terasy. Okrem 
nich tu nachádzame hlboké úvozy a mohutné skládky (sklady) kamenia 
udivujúceho objemu, ako aj neúrodné „pustáky“ porastené zväčša dre-
vinnou a krovinnou vegetáciou.

Z vyššie uvedených dôvodov sa v menej prístupných častiach viníc 
ich prastaré delenie zachovalo dodnes a aj keď komplikuje moderné 

Svätý Jur, 2017
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spôsoby obhospodarovania, zachováva si tradičné úžitkové hodnoty 
a neustále získava hodnoty nové – najmä vo sfére kultúrno-historickej, 
náučno-poznávacej, estetickej, rekreačnej, biologickej, krajinno-ekolo-
gickej a ďalších.

Dnešnú nescelenú viničnú pôdu možno podľa Lukniša klasifikovať 
sčasti ako dĺžkovú viničnú záhumenicovú oráčinu, sčasti ako systém 
úsekovej delenej viničnej oráčiny.

Zriaďovanie viníc na strmších, vyššie ležiacich stráňach pásu vi-
níc si vyžadovalo budovanie početných umelých terás, tzv. políc, čas-
to podopieraných kamennými stienkami. Pôdu chránili pred vodnou 
eróziou dômyselné systémy zvodov (vasrlajtung), rigolov a priesakov 
(vosrsáky), ktoré regulovali odtok do jám na zachytávanie zmývanej 
pôdy. Z kamenia, vyzbieraného po stáročia z viničnej pôdy, narástli 
postupne v priebehu histórie mohutné, 3-4 m vysoké a široké a de-
siatky metrov dlhé umelé akumulácie kamenia – tzv. rúny. Ťahajú sa 

spravidla po spádnici a patria k najmarkantnejším prvkom či líniám 
historických štruktúr vinohradníckej krajiny. Značnú námahu a per-
manentnú údržbu si vyžadovalo vybudovanie, ochrana a údržba siete 
spoločných viničných ciest a úzkych chodníkov na medziach. Miesta-
mi vyhlodala voda i vozy hlboké úvozy, ktoré sa stali neraz miestami 
výronov a výtokov puklinovej vody. Krajinu ďalej spestrili kamením 
upravené studničky, kamenné prístrešky zasadené neraz priamo do 
rún, nádržky na výrobu a uskladnenie roztoku modrej skalice či iných 
postrekov a pod.

Miestami na skale, odolnejšej voči zvetrávaniu, a teda nevhodnej na 
pestovanie viniča zostali ostrovčeky lesa (najmä zakrpatených dúbrav) 
a krov. Na rúnoch a medziach sa popri miestnych bylinách a kroch ujal 
najmä cudzorodý gaštan jedlý, ktorý sa však u nás zmladzuje už priro-
dzene. Nescelené, pôvodné vinohrady taktiež netvoria „čisté monokul-
túry“ viniča, ale nájdeme tu, najmä na ich okrajoch, vtrúsené ovocné 
stromy, napríklad broskyne či mandle, ktoré skoro zjari, v čase svojho 
kvitnutia, farebne i aromaticky spestrujú vinohrady.

Z hlavných hodnôt a dôvodov ochrany nescelenej vinohradníckej 
krajiny v katastrálnom území Jura spomeňme aspoň niektoré:

1. Dômyselnosť až dokonalosť, s akou boli vybudované a udržia- 
 vané štruktúry i celý funkčný systém vinohradníckej krajiny  
 v nároč ných  prírodných podmienkach bez toho, že by   
 napriek stáročnému intenzívnemu využívaniu bolo došlo  
 k evidentnej degradácii viničnej pôdy.

2. Obdivuhodný a v slovenských podmienkach pravdepodobne  
 bezkonkurenčný stupeň zachovalosti historických štruktúr   
 vinohradníckej krajiny ako celku.

3. Význam tradičných vinohradov ako kľúčového krajinotvorné- 
 ho komponentu, spoluvytvárajúceho kolorit vinohradníckeho  
 mesta,  navrhovaného na veľkoplošnú ochranu formou mest - 
 skej pamiatkovej rezervácie.

4. Čiastočne dochovaný arzenál historických vinohradníckych  
 technologických postupov a historickej infraštruktúry s veľkým  
 kultúrno-historickým a vedecko-poznávacím významom.Opevnenie vo Svätom Jure, 2017
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5. Genofond starých viničných a ovocných sort ako aj biocenóz,  
 viazaných na tunajší prírodno-kultúrny typ krajiny.

6. Vysoká miera autenticity, estetickej pôsobivosti a svojbytnosti  
 (koloritu) krajiny, doceňovaná viac cudzincami, ako nami  
 samými.

7. Hodnotu Jura nepriamo znásobujúca geografická poloha v blíz- 
 kosti Bratislavy, ako centra medzinárodného cestovného ruchu 
 a možnosť (i komerčného) využitia dochovaného koloritu vino- 
 hradníckej krajiny, ako významnej atraktivity v rámci cestovné- 
 ho ruchu.

Pamiatková hodnota historických štruktúr vinohradníckej krajiny 
v zázemí Jura je porovnateľná s hodnotami najvýznamnejších pamiat-
kových objektov či súborov na Slovensku. Miera ich jedinečnosti je dnes 
– po likvidácii či narušení takmer všetkých historických vinohradov na 
Slovensku – mimoriadna. Navyše, vyššie uvedené a ďalšie charakteristi-
ky robia z tunajšej krajiny neopakovateľný, jedinečný typ, porovnateľný 
so sústavami ryžových políčok na úpätí Himalájí, dalmatínskymi vinoh-
radmi či nedávno zlikvidovanými terasovanými políčkami nad Liptov-
skou Tepličkou...

Kompaktnosť a intaktnosť historického urbanizmu, hodnota a mini-
málna narušenosť historickej architektúry Starého mesta, v značnom roz-
sahu dodnes dochované mestské opevnenie, zachovalosť pôvodnej štruk-
túry, siluety, atmosféry a ďalších atribútov historického mesta, ktorými 
vyniká nad ostatné historické mestá na Slovensku natoľko, že viacerí od-
borníci považujú starý Jur za najlepšie dochované historické mesto na Slo-
vensku. Unikátna, priam „čítanková“ je čitateľnosť vývojových etáp mesta 
v smere Hradisko, hrad, Staré mesto, Podhradie, Kopanice, Nové mesto 
a čo je síce prehliadané, ale zato mimoriadne cenné a ochrany hodné, to je 
skutočnosť detailnej väzby mesta na prírodné predispozície – kopírovanie 
kónusu náplavového kužeľa mestom – prekrásna ukážka komplexného 
využitia a harmonického dotvorenia geomorfologickej formy človekom, 
príklad organického prerastania sa prírody a kultúry.

Najzachovalejšie historické mesto s najzachovalejším historickým 
zázemím a na druhej strane európsky významná prírodná rezervácia 

Jurského Šúru a Panónskeho hája a napokon, zhora vŕšky a lesy malo-
karpatskej chránenej krajinnej oblasti. To všetko priamo na hraniciach 
hlavného mesta. Čo by za to dali naši maďarskí susedia, ktorí už pocho-
pili súvis medzi národnou históriou, kultúrnym dedičstvom, koloritom, 
cestovným ruchom (a dolármi)? Čo by za to dali takí Dáni, Fíni, Švédi, 
alebo hoci Američania, prahnúci po historicite a autenticite?

Nejde však o to, robiť z Jura nasilu malé Švajčiarsko. Hoci s troškou 
šikovnosti by sa to dalo. Ide o to uvedomiť si hodnotu krajiny, kultúry, 
krásy, kontinuity vývoja, koreňov ale aj útulnosti, ľudského merítka, har-
mónie... a urobiť všetko pre to, aby po spúste krívd, ktoré sme na tých-
to hodnotách a tým aj na sebe a nasledujúcich generáciách za posledné 
desaťročie napáchali, urobili zásadné rozhodnutie za ich záchranu a ro-
zumné využitie. Bolo by to ťažko realizovateľné, nákladné, nedostupné? 
Naopak, bolo by to jednoduché. Nevyžadovalo by to investície navyše, 
ale naopak, chcelo by to len „pohnúť rozumom“, dať si poradiť, urobiť 

Zákutie vo Svätom Jure, 2017
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dôkladný prieskum stavu a  adekvátnosti využívania každého jedného 
objektu v meste, bezodkladne vyhlásiť predbežný stavebný uzáver, vyhlá-
siť mesto a jeho zázemie za mestskú pamiatkovú rezerváciu tak, ako to 
navrhuje kompetentná inštitúcia – Štátny ústav pamiatkovej starostlivos-
ti, stimulovať využívanie čiastočne pustnúcich nescelených viníc, oživiť 
mesto chýbajúcimi službami, využiť ponuky tých, ktorí sa hlásia, hoci aj 
bezplatne, mestu brigádnicky pomôcť, aspoň provizórne opraviť zateka-
júce strechy, seriózne usmerňovať všetky tzv. modernizačné zásahy do fa-
sád a hmôt objektov, striech a pod., prehodnotiť projekt tzv. rekultivácie 
vinohradov „buldozérovou technológiou“ a pod. O tom, že uvedené ná-
zory nie sú žiadnym subjektivisticko-utopickým rojčením svedčí hrubý 
spis stanovísk a návrhov orgánov, organizácií a občanov, ktoré sa za po-
sledné mesiace nazhromaždili v súvislosti so snahami o znehodnotenie 
Jura pri Bratislave a jeho zázemia nezvratným spôsobom – novou byto-
vou výstavbou vo vizuálne exponovaných stráňach s vinohradmi priamo 
nad mestom, panelovými bytovkami na dotyku Starého a Nového mesta 
a pod. Nechýbajú však ani snahy asanovať časť jurského Starého mesta 
a nahradiť ho tuctovou novou výstavbou. Paralelne s týmito tendenciami 
prebieha žiaľ už konkrétna aktivita na tzv. rekultivácii dosiaľ nescelených 
vinohradov, pri ktorej sa s vynaložením obrovských nákladov likvidujú 
nenahraditeľné, vyššie popísané hodnoty. 

Pozn.: Nasledovalo 16 podporných stanovísk od Ministerstva kultúry 
a Ministertva výstavby a stabevníctva SSR až po Geografickú spoločnosť 
pri SAV (pozn. aut.).

Opačného názoru ako autori vyššie uvedených stanovísk sú repre-
zentanti zložiek výstavby a územného plánovania okresu Bratislava-
vidiek a niektorí funkcionári MsNV v Juri pri Bratislave. Prví osten-
tatívne vyhlasujú, že záujmy nejakej pamiatkovej starostlivosti sú im 
ľahostajné a že ich naprosto nemienia rešpektovať, tí druhí by zasa ne-
váhali vziať buldozér a všetko staré pováľať. Aj jedni aj druhí argumen-
tujú záujmami a blahom obyvateľov Jura, podľa hesla: „My ten mier 
vybojujeme, aj keby nemal ostať stáť kameň na kameni!“ Ale tentoraz 
proti nim stojí obdivuhodne jednotná nielen obec pamiatkárov, och- Svätý Jur, 2011
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rancov prírody, vedcov, kultúrnych pracovníkov a funkcionárov NV, ba 
aj architektov, ale aj osvietenejší miestni občania, ktorí si uvedomujú 
hodnoty svojho mesta a jeho okolia. To sa ukázalo aj na verejnom zhro-
maždení v Jure dňa 29. 6. 1989 a v tomto duchu informovala i Práca 
a Ľud. Jur pri Bratislave ponúka do budúcnosti možnosť zosúladenia 
celospoločenských a miestnych – občianskych záujmov. Dá sa zároveň 
bývať, hospodáriť, žiť, s citom budovať, zarobiť čo-to na cestovnom ru-
chu a pritom dôsledne chrániť a pestovať dochované hodnoty i celkový 
kolorit unikátneho mestečka Jur pri Bratislave i jeho nemenej unikát-
neho prírodného a kultúrneho krajinného zázemia. Niečo také, ako je 
Jur, máme iba jedno a podobná koncentrácia hodnôt na tak malej plo-
che, akou je katastrálne územie Jura, to je unikát i z medzinárodného 
hľadiska. Kto má odvahu vziať si na seba právo a zodpovednosť nereš-
pektovať tieto skutočnosti?

Mikuláš Huba (september1989): časť prílohy  
k zápisnici z členskej schôdze ZO SZOPK č. 6.

 

KRAJINA BIELYCH KARPÁT (AJ) 
AKO PREDMET GEOGRAFICKÉHO  
VÝSKUMU MARGINÁLNYCH ÚZEMÍ

Úvod
Medzinárodné Bielokarpatské konferencie sú praktickou ukážkou ús-

pešnej cezhraničnej spolupráce, ako aj organickej integrácie miestnych, 
regionálnych, národných a medzinárodných prístupov a aktivít. Sú pra-
covným i spoločenským stretnutím ľudí s úprimným záujmom o ochra-
nu bielokarpatskej prírody a krajiny a zároveň o zvyšovanie kvality života 
a prosperity jej obyvateľov v duchu princípov trvalo udržateľného spôso-
bu života. Navyše svojím zameraním sú užitočnou syntézou teórie a praxe 
a možno na nich získať aktuálne informácie o prebiehajúcich vedecko-

výskumných projektoch, zámeroch štátnej správy, iniciatívach miestnej 
a regionálnej samosprávy, ako aj o aktivitách podnikateľov a mimovlád-
nych organizácií na území Bielych a Bílých Karpát. To sú niektoré z dô-
vodov, pre ktoré je možné tieto podujatia so svojou 16 ročnou tradíciou 
s  10  uskutočnenými ročníkmi označiť za unikátne a ich organizátorov 
a organizátorky s vďakou oceniť ako priekopníkov v oblasti rozpracúva-
nia a implementácie koncepcie trvalo udržateľného rozvoja na regionál-
nej úrovni v rámci Českej a Slovenskej republiky.

Krajina ako symbol cezhraničnej spolupráce
Krajina Bielych Karpát je symbolom česko(moravsko)-slovenskej 

vzájomnosti a spolupráce. Táto je priam zhmotnená v sídlach, krajine 
a prírode na oboch stranách umelo vytvorenej hranice, ktorá 1. januára 
1993 dočasne rozdelila toto pohorie a jeho obyvateľov. Našťastie, 1. mája 
2004 SR a ČR spoločne vstúpili do EÚ a od konca roku 2007 sme sa opäť 
spolu ocitli v prakticky bezhraničnom schengenskom priestore.

Rôznorodá a pestrá bielokarpatská krajina
Konštatovanie, že krajina Bielych Karpát je rôznorodá a pestrá, nie je 

určite objavné, ani prekvapujúce. Napriek tomu považujem za potreb-
né túto skutočnosť hneď úvodom zdôrazniť, lebo predstavuje základné 
východisko nielen v procese poznávania, ale aj využívania a plánovania 
bielokarpatskej krajiny, v ktorej sa dá rozlíšiť skutočne celý rad krajin-
ných typov. Odráža sa to na rôznych spôsoboch využitia zeme, neraz 
mozaikovitého charakteru, ale aj na rôznorodosti sídiel, spôsobe ich zás-
tavby, ale aj ľudovej architektúry či drobnej architektúry v krajine. Viem, 
že o tom by mohli hovoriť podrobnejšie a zasvätenejšie iní, a tak len na 
ilustráciu svojho tvrdenia pripomeniem rozdiel medzi vinohradníckou 
krajinou v okolí Skalice, podjavorinskými a bošáckymi kopanicami, sta-
rodávnymi obcami s cennými pamiatkami na úpätí Bielych Karpát, či 
horským osídlením v okolí Vršatca a červenokamenských bradiel.

Krajina na druhej strane – Bílé Karpaty
A to ešte nespomíname odlišnú atmosféru krajiny na moravskej stra-

ne, danú aj tým, že tam Bílé Karpaty v rámci Českej republiky predsta-
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vujú typicky marginálne územie, kým na Slovensku, vďaka susedstvu 
priemyselného stredného Považia, tomu celkom tak nie je. Myslím, že 
pre našich susedov z Čiech a Moravy predstavujú Bílé Karpaty vo väzbe 
na svojrázne kultúrno-historické a etnografické regióny Valašska a Slo-
vácka až niečo mystické, niečo, čo pri pohľade z rozľahlých moravských 
úvalov vyzerá byť vzdialené a tajomné, niečo, čo v sebe ukrýva svedec-
tvá o poctivom spolunažívnaní človeka s prírodou, ktoré inde už tak 
ľahko nenájdeme. 

Svedčia o tom nielen tisícky umeleckých diel, napríklad nádherných, 
preduchovnených fotografií, či celých monografií, venovaných krajine 
Bílých Karpát, ale aj množstvo odborných štúdií: od botanických, den-
drologických a ekologických, cez krajinárske a geografické až po etno-
grafické, v ktorých sa popri poznaní odráža aj hlboký vzťah, ktorý by 
som neváhal nazvať láskou (však, pani profesorka Librová a Vaša knižka 
Láska ke krajine?). Nie náhodou boli moravské Bílé Karpaty zaradené 
do siete biosférických rezervácií MaB UNESCO.

Krajina Bielych Karpát ako predmet geografického výskumu
Krajinou Bielych Karpát sme sa odborne zaoberali viackrát, či už 

pod egidou Spoločnosti pre trvalo udržateľný život (napr. Hanušin et 
al, 2005), alebo Geografického ústavu SAV. Naposledy v rámci vypra-
cúvania metodiky a následne Monografie o kultúrno-historickej a spo-
ločenskej topografii Mikroregiónu Zdroje Bielych Karpát (ZBK), (pozri 
Hanušin at al., 2008). Spomedzi príslušníkov najmladšej generácie geo-
grafov sa krajinou Bielych Karpát zaoberá napr. Dušan Šebo (Šebo, D., 
2008, 2009).

Úvod do mikroregiónu ZBK
Tento Mikroregión pozostáva z 13 obcí vidieckeho typu a jedného síd-

la mestského typu (Ilava). Hlavnou prírodnou a krajinnou dominantou 
ako aj tradičným a obľúbeným symbolom tohto mikroregiónu sú Vršatské 
bradlá. V rámci mikroregiónu je možné za marginálne územie označiť 
obce a ich katastrálne územia, nachádzajúce sa na území Bielych Karpát 
(druhá časť mikroregiónu sa nachádza na území Ilavskej kotliny – pozn. 
aut.).

Charakter krajinnej pokrývky (land cover)
Takmer polovica rozlohy mikroregiónu spadá v zmysle metodiky  

CORINE land cover do kategórie prírodnej krajiny, aj keď prevažná väč-
šina lesov je viac či menej intenzívne obhospodarovaná, a preto hovoriť 
o prírodnej krajine v prísnom slova zmysle nie je ani v tomto prípade na 
mieste. Z porovnania so staršími mapami (2. vojenské mapovanie a vo-
jenské mapy z prelomu 19. a 20. storočia) vyplýva nárast rozlohy lesov 
v období po r. 1989. Tento trend má svoje začiatky už v čase kolektivizácie 
miestneho poľnohospodárstva v 50. – 60. rokoch minulého storočia, kedy 
sa začalo so zalesňovaním ťažko obrábateľných plôch dovtedy využíva-
ných ako orná pôda. 

Prírodná a odprírodnená krajina
Najprírodnejšiu štruktúru z hľadiska využita zeme, resp. krajinnej 

pokrývky majú v rámci mikroregiónu katastrálne územia (k.ú.) Krivo-
klátu, Vršatského Podhradia a Červeného Kameňa, kde sa zároveň na-
chádza aj najväčší podiel lúk a pasienkov v rámci poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu. Sídelná a priemyselná krajina pokrývajú malú časť roz-
lohy mikroregiónu. Relatívne najväčšiu rozlohu intravilánu vo vzťahu 
k celkovej výmere k.ú. má obec Pruské, v ktorej je skoncentrovaných aj 
najviac - prevažne drobných - výrobných areálov.

Krajinný ráz a percepcia krajiny
Čo sa týka percepcie krajiny, pri pohľade z Ilavskej kotliny sú rozho-

dujúcou dominantou Vršatské bradlá, percepčný význam ktorých ďale-
ko presahuje územie mikroregiónu. Ide o markantný prírodno-kultúrny 
fenomén umocnený prítomnosťou zvyškov hradu Vršatec a prítomnos-
ťou vysoko položenej horskej obce – Vršatského Podhradia. Ďalšími, 
avšak menej dominantnými percepčnými fenoménmi na území mik-
roregiónu, sú Červenokamenské bradlá a Krivoklátska tiesňava, ako aj 
niektoré ďalšie štruktúry, viazané na bradlové pásmo. Krajinný ráz úze-
mia je daný jeho základnou kompozíciou, určenou geologickou stavbou 
a  tektonickým vývojom, pričom charakteristická je najmä stupňovitá 
gradácia z plochej Ilavskej kotliny smerom k dominantným bradlám 
Vysokých Vršatcov.
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Chránené územia a ÚSES
Vo sfére ochrany prírody a krajiny je najväčším a kľúčovým chrá-

neným územím (CHÚ) v mikroregióne i v celých Bielych Karpatoch 
Chránená krajinná oblasť (CHKO) Biele Karpaty, vyhlásená v roku 
1979. Z maloplošných CHÚ na území mikroregiónu spadá pod naj-
vyšší (4. a 5.) stupeň ochrany 12 MCHÚ s celkovou rozlohou 250 ha. 
Významné lokality neživej prírody sú vyhlásené aj za paleontologické 
lokality. V blízkosti tokov a v  niektorých depresiách vytvorených zo-
suvmi sa nachádzajú chránené ekosystémy mokraďového charakteru. 
Najvýznamnejší územný systém ekologickej stability (ÚSES) nadregi-
onálneho významu vedie hlavným chrbtom Bielych Karpát. Svojbytným 
prírodno-kultúrnym fenoménom sú aj chránené parky v Bohuniciach, 
Borčiciach a Pruskom. 

Historické štruktúry krajiny
Zachovaných historických štruktúr krajiny pribúda v smere od kot-

liny do pohoria. Lokality s tradičným a stále funkčným usporiadaním 
poľnohospodárskej pôdy s typickými úzkymi políčkami a mozaikou or-
nej pôdy, lúk, pasienkov, záhrad a sadov, striedajúcich sa s lesnými a kro-
vinnými porastmi, ako aj so skalnými útvarmi bradiel nájdeme najmä 
v povodí Tovarského potoka, v okolí Mikušoviec a Červeného Kameňa 
a  v okolí Krivoklátu či Vršatského Podhradia. Do kategórie rozptýle-
ného osídlenia resp. častí sídiel mimo centra, či intravilánu materskej 
obce spadajú dosiaľ obývané lokality v k.ú. Bolešova (Kopanice, Ohra-
dy), Slávnice (Podhorie, Tlstá Hora), Pruského (Horné a Dolné Dĺžavy) 
a v doline Tovarského potoka nad Červeným Kameňom (Trokanovo) 
(bližšie pozri Hanušin J., in: Hanušin J. et al., 2008). 

Analýza silných a slabých stránok 
Silnou stránkou mikrorergiónu je - a potvrdili to aj odpovede 

predstaviteľov miestnej samosprávy - okrem jednotlivých prírodných, 
kultúrno-historických a ďalších hodnôt i vyvážená kultúrna krajina 
ako celok. Celé stredné Považie sa stáva významnou destináciou ces-
tovného ruchu a mikroregión môže v tomto smere zohrať významnú 
úlohu. Silnou stránkou celého mikroregiónu je však aj (čiastočne reál-
ne, čiastočne potenciálne) ľudský potenciál miestnych obyvateľov ako 
aj bohatá, nielen prírodná, ale aj kultúrno-historická rôznorodosť (di-
verzita). Správne pochopené, dôsledne chránené a rozumne i citlivo 
využité hodnoty mikroregiónu, potenciálu tunajšej krajiny i ľudských 
zdrojov sú príležitosťou v symbolickom, ale aj vo veľmi pragmatickom 
zmysle.

Slabou stránkou a zdrojom rizík čí ohrození sú popri niektorých 
charakteristikách polohy a prírodných faktorov, súvisiacich so zraniteľ-
nosťou ekosystémov aj znečistenie či devastácia prostredia a nadmer-
ná exploatácia prírodných zdrojov, ako aj ďalšie nerozumné a necitlivé 
ľudské aktivity. Ďalšie existenčné a rozvojové obmedzenia horskej čas-
ti mikroregónu súvisia s jeho marginalitou (ktoré však zároveň môžu 
byť, v prípade správneho pochopenia, aj komparatívnou výhodou, napr. 
vo sfére alternatívneho turizmu – pozn. aut.). Niektoré rany, choroby 

Padajúca strecha nad Novou Bošácou, 1977
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a disproporcie sú dedičstvom minulosti, iné sú aktuálne dodnes a sú 
dokonca stále väčšou hrozbou pre budúcnosť. Vo vzťahu k prírode, pa-
miatkam, kultúrno-historickej a sociálnej topografii ako aj k celkové-
mu krajinnému rázu je slabou stránkou, rizikom i zdrojom ohrození 
najmä celkové nepochopenie samotného zmyslu ochrany prírody, kra-
jiny a prostredia, ako aj toho, že dôsledná ochrana hodnôt prírodného 
a kultúrneho dedičstva a ich rozumné využívanie patria nielen k najväč-
ším morálnym povinnostiam a prejavom kultúrnosti, ale aj k hlavným 
predpokladom prosperity bielokarpatského regiónu i celého stredného 
Považia. Na druhej strane je dobré, že si to viac či menej uvedomuje 
väčšina predstaviteľov miestnej samosprávy.

Rozvojové scenáre
Z viacerých možných scenárov budúceho vývoja mikroregiónu ZBK 

i celých Bielych Karpát navrhujeme preferovať scenár účinnej ochrany 
a rozumného využívania prírody, krajiny a pamiatok na báze prevažne 
kvalitatívneho, udržateľného rozvoja, zabezpečujúci dlhodobo udržateľ-
nú prosperitu, založenú na dôslednej ochrane ako aj na citlivom a roz-
umnom manažmente a zveľaďovaní hodnôt tunajšej krajiny (bližšie po-
zri Huba, M., in: Hanušin J. et al., 2008). 

Modelové územie trvalo udržateľného rozvoja (TUR)
Mikroregión i celé Biele Karpaty by sa mohli stať modelovým úze-

mím na realizáciu udržateľných foriem dopravy, energetiky, poľno-
hospodárstva, odpadového hospodárstva, bývania, služieb, rekreácie 
a ďalších aktivít, ako aj na implementáciu konceptu kultúrno-historic-
kej a sociálnej topografie a koncepcie trvalo udržateľného regionálneho 
rozvoja. V rámci tohto scenára by išlo o kombináciu účinnej ochrany 
prírodných a kultúrnych hodnôt s podporou vzniku a rozvoja staro-
nových či úplne nových, regionálnym podmienkam zodpovedajúcich 
aktivít a s nimi spojených pracovných príležitostí (bližšie pozri Huba, 
M., in: Hanušin J. et al., 2008). V posledných rokoch sme na moravskej 
i slovenskej strane Bielych/Bílých Karpát svedkami celého radu aktivít 
a zámerov, ktoré víziu premeny tohto regiónu na modelové územie TUR 
robia stále reálnejšou. 

Medzinárodný kontext
Pri realizácii projektov na účinnejšiu ochranu a zlepšenie manaž-

mentu krajiny Bielych/Bílých Karpát je možné využiť celý rad medzi-
národných podporných mechanizmov. V poslednom čase sa často 
spomína napr. Nórsky finančný mechanizmus, Štrukturálne fondy EÚ,  
INTERREG a ďalšie grantové projektové schémy, ktoré však nie sú pri-
oritným objektom nášho záujmu. 

Európsky dohovor o krajine
Ale sú tu aj medzinárodné dohovory a iné dokumenty, ktoré nesľu-

bujú priame finančné injekcie, a predsa predstavujú náš dobrovoľne pri-
jatý medzinárodný záväzok a zároveň vytvárajú určitý podporný kon-
ceptuálny či strategický rámec a sľubujú odbornú a inú pomoc na báze 
medzinárodnej spolupráce pri ochrane a udržateľnom manažmente 
bielokarpatskej krajiny a jej nevšedných hodnôt. Za všetky spomeniem 

Kaštieľ v Pruskom, 2009



132

aspoň dva, k plneniu ktorých sa v ostatných rokoch zaviazala ako Čes-
ká, tak aj Slovenská republika. Je to Dohovor o ochrane životného pro-
stredia a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor) a Eu-
rópsky dohovor o krajine (EDoK) z dielne Rady Európy. Prihlásenie sa 
k ich účinnej implementácii by bolo pekným príspevkom k 10. výročiu 
EDoK, ktoré si pripomenieme na budúci rok.

Záver
Krajina Bielych/Bílých Karpát sa môže stať (a čiastočne už je) pozi-

tívnym príkladom toho, ako sa dá harmonicky spojiť úsilie o ochranu 
prírody a krajiny so zvyšovaním kvality života a prosperity miestnych 
obyvateľov. Spomenuté úsilie vrhá nové svetlo aj na problematiku mar-
ginality, v ktorom sa táto javí nielen ako slabina, ale aj ako potenciálna 
výhoda takýchto regiónov, napríklad vo vzťahu k udržateľnému cestov-
nému ruchu či alternatívnemu poľnohospodárstvu. Každopádne si ta-

kéto úsilie zaslúži všestrannú podporu na všetkých úrovniach: od me-
dzinárodnej, až po miestnu a je výzvou pre verejnú správu, miestnych 
podnikateľov, vedu a výskum, mimovládne organizácie, ako aj pre ďalšie 
zainteresované subjekty.
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MEDZINÁRODNÉ DOHOVORY 
O KRAJINE, SLOVENSKO 

A PODMALOKARPATSKÝ REGIÓN 
 
 Ešte menej záujmu ako prírode, kultúrnym pamiatkam, životnému 

prostrediu a problematike TUR sa na Slovensku venuje kultúrnej kra-
jine, teda tej časti prírody, ktorú človek v procese historického spoluna-

Liptovský Ján, 2010
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žívania zmenil „na svoj obraz“. Časť z tejto krajiny si dodnes zachovala 
výrazné črty využívania v minulosti. V takom prípade používame slov-
né spojenie historické štruktúry krajiny. Tie - aj keď si to zväčša neuvedo-
mujeme - predstavujú najmarkantnejšie a neraz i najautentickejšie pre-
javy kultúrneho dedičstva premietnutého do krajiny. Vybrané segmenty 
z nich sú pamiatkovo chránené, iné sú chránené napríklad v zmysle 
zákona o ochrane prírody a krajiny, ale väčšina z nich dosiaľ postráda 
zákonnú ochranu ako aj všeobecné povedomie o svojej rastúcej hodnote 
a ohrození. To nás viedlo k tomu, že sme v 80. rokoch minulého storočia 
rozpracovali koncepciu poznávania a praktickej ochrany historických 
štruktúr krajiny (HŠK) (Huba , M., 1983, Huba M. et al., 1988). Odvtedy 
sa tejto problematike venujú viacerí odborníci, ale aj dobrovoľní aktivis-
ti v Česku i na Slovensku. 

Prečo sú HŠK ohrozené?
Hlavný dôvod je ten, že ich funkcia, spôsob využívania a následne 

i podoba zodpovedajú historickej, a teda nie súčasnej dobe (pozn.: po-

dobný problém máme aj s prírodnou krajinou, kde napr. reliktné dru-
hy rastlín a živočíchov, ale aj reliktné formy reliéfu z doby ľadovej sú 
v dnešných klimatických podmienkach vystavené zvýšenému ohroze-
niu a deštrukcii.)

Podobný problém je ale aj s ľudskými aktivitami – napr. tradičné re-
meslá.

Motivácia pre ochranu a udržateľný manažment HŠK.
Vychádzajúc z presvedčenia, že HŠK majú pre spoločnosť aj po strate 

pôvodnej funkcie hodnotu, a teda sú hodné ochrany a integrácie do sú-
časného života, hľadáme cesty, ako túto úlohu optimálne splniť.

Aké majú HŠK hodnoty?
- historické,
- pamiatkové,
- poznávacie,
- estetické (môžu, ale nemusia),
-  praktické/úžitkové (reálne, alebo potenciálne).

Možnosti riešenia:
Časť HŠK je možné „zakonzervovať“ a zachovať v podobe exponá-

tu, viac či menej odtrhnutého od každodenného života. V slovenských 
podmienkach sa to však týka len zanedbateľného segmentu HŠK. Per-
spektívnejšia je (aspoň pre väčšinu HŠK) cesta integrácie HŠK do sú-
časného života formou ich revitalizácie a udržateľného manažmentu na 
báze adekvátnych staro-nových, prípadne úplne nových funkcií. 

Európsky dohovor o krajine

V celoeurópskom meradle bolo historickým míľnikom prijatie Eu-
rópskeho dohovoru o krajine (Florencia, 20. októbra 2000), ku ktorému 
pristúpili aj Česká a Slovenská republika, čím sa dohovor stal záväzným 
pre každého z nás. V praxi to však nie je veľmi poznať, čo je aj hlav-
ným dôvodom vzniku a realizácie projektu Vital Landscapes. Krajina, 
jej ochrana a naše rozumné, kultúrne, šetrné, harmonické a (trvalo) udr-
žateľné spolunažívanie s ňou. Krajina, ako zdroj nielen úžitkových, ale aj 
poznávacích, kultúrnych, estetických a ďalších hodnôt. 

Rúbanisko v Jamnickej doline, 2018
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Európsky dohovor o krajine patrí medzi medzinárodné dohovory, 
ktoré nesľubujú priame finančnú podporu, a nie sú dosiaľ ani dôsledne 
právne vymáhateľné, a predsa predstavujú náš dobrovoľne prijatý me-
dzinárodný záväzok a zároveň vytvárajú určitý podporný konceptuálny 
či strategický rámec a sľubujú odbornú či inú pomoc na báze medziná-
rodnej spolupráce pri ochrane a udržateľnom manažmente podmalo-
karpatskej kultúrnej krajiny a jej nevšedných hodnôt. Za všetky spome-
niem aspoň niektoré, k plneniu ktorých sa v ostatných rokoch zaviazala 
ako Česká, tak aj Slovenská republika. 

Na účely tohoto dohovoru:
a/ „Krajina“ znamená časť územia, tak ako ju vnímajú ľudia, ktorej 

charakter je výsledkom činností a vzájomného pôsobenia prírodných a/
alebo ľudských faktorov;

b/ „Krajinná koncepcia“ znamená vyjadrenie všeobecných zásad, 
stratégií a metodických usmernení kompetentnými orgánmi verejnej 
správy, ktoré umožňujú prijatie špecifických opatrení zameraných na 
ochranu, manažment a plánovanie krajiny;

c/ „Cieľová kvalita krajiny“ znamená prianie a požiadavky verejnosti, 
týkajúce sa charakteristických čŕt krajiny v ktorej žije, formulované pre 
danú krajinu kompetentnými orgánmi verejnej správy;

d/ „Ochrana krajiny“ znamená činnosti smerujúce k zachovaniu 
a udržaniu významných alebo charakteristických čŕt krajiny, vyplýva-
júcich z jej historického dedičstva a prírodného usporiadania a/alebo 
ľudskej aktivity;

e/ „Manažment krajiny“ znamená činnosť, ktorá má z hľadiska per-
spektívy udržateľného rozvoja zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o kra-
jinu s cieľom usmerňovať a zosúladiť zmeny, ktoré sú spôsobené sociál-
nymi, hospodárskymi a environmentálnymi procesmi;

f/ „Krajinné plánovanie“ znamená cieľavedomé činnosti smerujúce 
k zvyšovaniu kvality, k obnove alebo k tvorbe krajiny.

Článok 2 - Rozsah
S výnimkou ustanovení uvedených v článku 15 sa tento dohovor do-

týka celého územia zmluvných strán a zahŕňa prírodné, vidiecke, mest-
ské a prímestské oblasti, plochy pevniny, vnútrozemské vodné plochy 

Titulná strana monografie k projektu Vital Landscapes
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a morské oblasti. Týka sa typov krajiny, ktoré môžu byť považované za 
pozoruhodné, ale aj typov krajiny všedných alebo narušených.

Článok 3 - Ciele
Cieľom tohto dohovoru je podporiť ochranu, manažment a plánova-

nie krajiny a organizovať európsku spoluprácu v tejto oblasti.
Článok 4 - Rozdelenie zodpovedností
Každá zmluvná strana realizuje tento dohovor, najmä články 5 a 6, 

podľa vlastného rozdelenia právomocí, v súlade so svojimi ústavnými 
princípmi a administratívnym usporiadaním a pri rešpektovaní prin-
cípu subsidiarity zohľadňujúc Európsku chartu miestnej samosprávy. 
Každá zmluvná strana bude zosúlaďovať realizáciu tohto dohovoru 
v súlade so svojimi vlastnými koncepciami bez toho, aby sa odchýlila od 
ustanovení tohto dohovoru.

Rámcový dohovor Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre 
spoločnosť (Faro dohovor)

Rámcový dohovor Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre 
spoločnosť (ďalej len Dohovor, alebo Faro dohovor) bol otvorený na 
podpis členským štátom Rady Európy v portugalskom meste Faro, 27. 
októbra 2005. Do platnosti vstúpi v prípade 10 ratifikácií.

Z ďalších relevantných dohovorov možno spomenúť Dohovor 
o ochrane životného prostredia a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát 
(Karpatský dohovor), ktorý prijali účastníci 5. paneurópskej konferen-
cie ministrov životného prostredia v Kyjeve v r. 2003. 

Hodnotenie vplyvov na krajinu a kultúrne dedičstvo 

Prvého mája 2004 došlo k rozšíreniu Európskej únie o desať nových 
členov, vrátane Slovenska. Prvého januára 2007 k nim pribudlo aj Bul-
harsko a Rumunsko. 

Väčšina novoprijatých krajín zaostáva v stupni svojho ekonomického 
a sociálneho rozvoja za priemerom EÚ, a preto je jednou zo strategic-
kých priorít rozšírenej EÚ programovo tento rozdiel zmierňovať.

Príručka na tému Starostlivosť o krajinu
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V súčasnosti sa z rozpočtu Európskej únie prerozdeľuje pomerne veľ-
ká suma prostriedkov na podporu rozvoja nových členských štátov. Me-
dzi oblasti, kam je smerovaná nezanedbateľná časť týchto prostriedkov, 
patrí aj budovanie infraštruktúry a rozvoj cestovného ruchu.

Uvedený program podpory je zo strany EÚ a jej inštitúcií v prvom 
rade pozitívny a nové členské štáty mu vďačia za mnohé úspešne reali-
zované (či pripravované) projekty.

Táto minca má však aj opačnú stranuv vzhľadom na to, že európske 
inštitúcie posudzujú takmer výlučne len mieru finančnej efektívnosti 
využívania prostriedkov a nedostatočnú pozornosť venujú vecnej strán-
ke, teda tomu, aký je reálny charakter financovaných projektov a ich 
dopad na konkrétnu krajinu, či prostredie, v ktorej/ktorom sa realizu-
jú. Z tohto dôvodu hrozí akútne riziko negatívnych dopadov realizácie 
projektov financovaných z EÚ na prírodu, krajinu, kultúrne dedičstvo 
a životné prostredie. K viacerým takýmto nežiaducim efektom už v na-
šom regióne došlo, čo považujem za paradox, keď dobre myslený zámer 
spôsobí „viac škody ako osohu“. Takýto stav považujem za neakcepto-
vateľný. Považujem za nevyhnutné, aby sa dopadom projektov podpo-
rených z EÚ na krajinu a kultúrne dedičstvo venovala podstatne väčšia, 
systematická a trvalá pozornosť s dôrazom na prevenciu.

Kým pre posudzovanie vplyvov na prírodu (najmä na územia a loka-
lity siete Natura 2000), ako aj dopadov na životné prostredie vo všeobec-
nosti jestvujú určité mechanizmy preventívneho hodnotenia (EIA, SEA, 
ESPOO dohovor a i.), v prípade kultúrnej krajiny a kultúrneho dedič-
stva v najširšom zmysle slova takýto mechanizmus dosiaľ postrádame.

Navrhujem preto jeho vypracovanie a prijatie, pričom do úvahy pri-
chádzajú predbežne tri alternatívy:

1. Samostatný mechanizmu.
2. Súčasť jestvujúcej procedúry posudzovania vplyvov na životné  

 prostredie (EIA/SEA).
3. Súčasť inej jestvujúcej či navrhovanej procedúry posudzovania  

 vplyvov – napríklad hodnotenie vplyvov na udržateľnosť roz- 
 voja (SENSOR). 

Definícia kultúrneho dedičstva podľa Faro dohovoru: Kultúrne de-
dičstvo predstavuje skupinu zdrojov zdedených z minulosti, ktoré ľudia 
chápu, bez ohľadu na aspekt vlastníctva, ako odraz a vyjadrenie svojich 
...hodnôt, nádejí, vedomostí a tradícií. Takýto prístup zahŕňa všetky as-
pekty životného prostredia vznikajúce interakciou človeka a miesta, na 
ktorom žije v priebehu času.

POCITY PRI POHĽADE  
Z DECEMBROVÉHO CHOČA

Úvaha písaná pre Krásy Slovenska

Choč pôsobí zo všetkých strán ako majestátna prírodná a krajinná do-
minanta – uzlový bod, do ktorého sa zbiehajú siločiary Oravy a Liptova. 
Nie je však len vizuálnym symbolom, je on aj symbolom kultúrnym, ba 
kultovým. Veď na jeho úpätí sa narodili tí, bez ktorých si slovenskú kultú-
ru nedokážeme predstaviť – od baťka Hviezdoslava, cez Kukučína, Rad-
linského, Jégého, Janka Matúšku až po ružomberskú intelektuálnu elitu.

V anketách o najkrajší vrch Slovenska Choč tuším ešte nikdy ne-
vyhral, ale ani nikdy nechýbal medzi favoritmi. Čo sa týka krásy, má    
súťaži s  Kriváňom či Rozsutcom prisilnú konkurenciu, ale čo sa týka 
výhľadov z vrcholu, myslím si, že rovnocenného súpera nemá.

Dva dni pred koncom minulého roka, využijúc najslnečnejší deň via-
nočno-novoročných prázdnin, vybehli sme si s deťmi na Choč. Bol som 
na tomto magickom vrchu už veľakrát a zo všetkých strán, ale nikdy nie 
v zime. Takže aj pre mňa to bola tak trochu premiéra.

Hneď prvý môj dávny zážitok s Chočom bol symbolický. Odohral sa 
v jeden z najtragickejších dní slovenskej histórie – 20. augusta 1968. Iró-
niou osudu, stojac podvečer na vrchole – vysoko nad horami a dolina-
mi rodného Slovenska, radenými za sebou ako kulisy v divadle zvanom 
Krajina - sme si s dojatím hovorili: „Konečne je tá naša krajinka slobod-
ná!“. O niekoľko hodín neskôr, prechádzajúc bratislavskými predmes-
tiami, sa už oproti nám valili neosvetlené tanky „spriatelených armád“...

Ale kdesi vo svojich génoch nosím Choč oveľa hlbšie. Veď pred viac 
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Choč z oravskej strany, 2019
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ako sto rokmi naň chodievala obdivovať východ slnka - spolu s ďalšími 
mladými ľuďmi z Ružomberku a okolia - moja stará mama Viktória Jan-
čeková (vydatá Alexy). Nielen ona, ale aj všetci ďalší moji starí rodičia, 
pochádzajúci z Veličnej, Medzihradného, Ružomberku a Liptovského 
Mikuláša, sa na Choč pozerali z okien svojich rodných domov.

Čo sa dá vidieť z vrcholu Choča dnes? Stále ešte veľa krásneho – od 
romanticky zoskupených domcov Valaskej Dubovej, cez impozantné 
skalné galérie nad ňou, starú smrekovú horu, malebné, široké Chočs-
ké sedlo so zrubovým salašom a s niekoľkými veľkými solitérnymi 
smrekmi, námrazou obielené porasty kosodreviny, vrcholové skalisko, 
ale najmä výhľady: od Vysokých Tatier a Roháčov, cez Prosečnô, Babiu 
horu s Pilskom, Beskydy, Maguru, Rozsutec a Stoh, Šíp, kulisy Veľkej 
Fatry, Revúcku dolinu, Prašivú, Salatín, Poludnicu, Chabenec, Chopok 
s Ďumbierom, Veľký bok až po Kráľovu hoľu... Ale okrem toho aj stovky 
ďalších krásnych vrchov, dolín a poetických zákutí od Ostrej skalky nad 
Vyšným Kubínom a kľukatiacej sa rieky Orava, až po ligotajúci sa Váh 
a mäkko modelované kopčeky nad Liptovskou Marou. Ale aj mestečká, 
dediny, kostoly, kaštiele, kúrie a okolo nich zvyšky parkov... A keď schá-
dzate z Choča smerom na východ, máte na dosah ruky bizarné skalné 
útvary, pod nimi zmiešané horské lesy, nad Lúčkami peknú božiu muku 
a v samotných Lúčkach známe travertíny i pozoruhodný vodopád.

Ale nie všetko je pri pohľade z Choča krásne a malebné. Najmä, keď 
globálne otepľovanie nám už aj v decembri zvykne brať snehovú peri-
nu, ktorá od nepamäti v tomto čase zakrývala všetky hriechy, ktoré sme 
počas roka stihli napáchať voči krajine. A tak nielen kotliny a úpätia 
hôr, ale aj nižšie hrebene bývajú stále častejšie bez snehu. O to viac 
sa umelo zasnežuje a pohľad na vysokovýkonné snežné delá hoci na 
Máline brde pôsobí skoro tak odstrašujúco, ako na dymiace komíny 
ružomberských fabrík. Za takýchto biednych snehových podmienok 
dvojnásobne vyniknú aj jazvy po výruboch a terénnych úpravách na 
Kubínskej holi. Vo všetkých ročných obdobiach kazí výhľad z Choča 
aj pohľad na kubínske ci mikulášske paneláky, komíny, družstvá a iné 
pozostatky z čias socializmu, ktorý si s krásou krajiny veľa starostí ne-
robil. Stále rušivejšie pôsobia pri pohľade z Choča aj vysokonapäťové 
elektrické vedenia, ktorými je táto krajina viac a viac zadrôtovaná. Roz-

širujúca sa cestný sieť, mamutie križovatky a podobné infraštruktúrne 
výtvory taktiež berú krajine pod Chočom jej tradičnú mierku a delia 
ju na vzájomne izolované časti. Dekadentnými symbolmi doby sa aj tu 
stávajú rôzne hypermarkety a logistické centrá, ktoré rastú ako vredy 
na tele malomocného. A to sa ešte stále len začína priamo pod Chočom 
s výstavbou novej diaľnice. O rok, o dva aj ona prinesie do krajiny nové 
rany a jazvy.

Čo povedať na záver? Choč je stále Choč a výhľad z neho je stále 
veľkým zážitkom. Len ten zážitok kazí stále viac traumatizujúcich no-
votvarov a aktivít, ktoré sú neraz, keď už nie úplne zbytočné, tak zbytoč-
ne pompézne, neestetické, zle umiestnené, skrátka ignorujúce krajinu 
i pohľad na ňu. 

Január 2010

PREŽIJÚ NÁS MALOKARPATSKÉ  
VINOHRADY A VINOHRADNÍCKA 

 KRAJINA?

Ak cestujete z Bratislavy smerom do Smoleníc popod Malé Karpaty, 
ste v neustálom kontakte s vinohradmi, alebo lepšie povedané s vinoh-
radníckou krajinou, lebo tunajšie vinohrady si nie je možné predstaviť 
bez vinohradníckych miest, mestečiek a dedín a bez ďalších artefaktov, 
ktoré patria neodmysliteľne k vinohradom: od siete ciest, chodníkov, 
vodohospodárskych zariadení až po „vínne búdy“ a charakteristické 
ovocné stromy, rastúce vo vinohradoch. A aký je váš dojem z tohto 
cestovania? Povedané jedným slovom: rozpačitý. Má to na svedomí 
viacero príčin. V prvom rade tá, že socializácia poľnohospodárstva sa 
nevyhla ani našim vinohradom, a tak sa veľká časť tradičných malo-
blokových romantických súkromných viníc premenila na veľkoblokové 
nezáživné terasované vinohrady, pričom tie tradičné sa zachovali buď 
v bezprostrednom okolí sídiel, alebo, naopak, len v tých najmenej do-
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stupných a najviac sklonitých či členitých lokalitách. Ďalším charak-
teristickým fenoménom je pustnutie vinohradov i celej krajiny. To sa 
týka najmä tých vinohradov, ktoré odolali kolektivizácii, zostali, alebo 
sa vrátili do súkromných rúk, ale (staro)noví majitelia sa im z rôznych 
dôvodov už nevenujú. Vzniká tak paradox, na ktorý poukázal nedávno 
primátor Pezinka: „Vinárstvo u nás prekvitá, ale vinohradníctvo upa-
dá.“ Dôsledky to má rôzne a líšia sa najmä so vzdialenosťou od Bra-
tislavy. V hlavnom meste s jeho stáročnou vinohradníckou tradíciou 
a v jeho mestskej časti Rača vinohrady z veľkej časti ustúpili novej byto-
vej výstavbe. Čím bližšie k centru mesta, tým je tento ústup vinohradov 
fatálnejší, až sa zdá, že v samotnej Bratislave ich čoskoro nájdeme len 
na pozemkoch Výskumného ústavu vinohradníckeho. V historickom 
mestečku Svätý Jur - ktoré je zároveň mestskou pamiatkovou rezervá-
ciou - sa tradičné vinohrady zachovali podstatne lepšie, ale aj tu z roka 
na rok viac a viac ustupujú novej výstavbe, aj keď táto má, na rozdiel od 
susednej Bratislavy, skôr rozptýlený než komplexný charakter. Vinoh-
rady neďalekého Limbachu zasa postihla rezidenčná výstavba v štýle 
„Beverly Hills“. V Pezinku bojujú vinohrady o svoju existenciu so síd-
liskami, priemyslom a nákupnými centrami, ale v okolí Pezinka a ne-
ďalekej Modry nájdeme aj podnikavých vinohradníkov, ktorí sa snažia 
o obnovu vinohradov vo veľkom. A tak by sme mohli pokračovať ďalej 
až do Smoleníc či Trstína. Všade sa nájde niečo špecifické, ale aj mnoho 
spoločných čŕt. Ak by sme to mali zhrnúť: svojou slávnou históriu neza-
ostáva malokarpatská vinohradnícka oblasť za svojimi renomovanými 
ekvivalentmi v Nemecku, Rakúsku, na Morave či v Maďarsku, ale pred-
sa im v niečom nedokáže konkurovať, a to je komplexná starostlivosť 
o vinohrady a následne schopnosť uchovať a oživiť tradičný charakter 
vinohradníckej krajiny. Kto cestoval dolinou Rýna, išiel na bicykli du-
najským údolím Wachau, poprechádzal sa po viniciach v Pavlovských 
vrchoch, alebo na vŕškoch okolo Balatonu asi mi dá za pravdu, že tam 
tá krajina priam spieva, a u nás akosi živorí. Schválne pritom nehovo-
rím o vinohradníckych rajoch, akými sú Taliansko či Francúzsko, ale 
o krajinách s podobnými prírodnými podmienkami, aké máme my. 

Základná otázka teda znie: prečo vinohrady a vinohradnícka krajina 
môže prosperovať a udržiavať si tradičný kolorit inde, len u nás nie? 

Možno majú o niečo lepšie nastavené dotácie, možno niektoré ťažia 
z  toho, že ich nepostihli štyri desaťročia budovania komunizmu, ale 
možno sú to všetko tak trochu len výhovorky. Čo ak je hlavný problém 
v tom, že sa nám nechce a že nám na tom, ako bude naša krajina vyze-
rať a fungovať, príliš nezáleží?. Lebo práca vo vinohrade je tvrdá a vy-
žaduje si systematický a zodpovedný prístup a podobne je tomu aj so 
zachovávaním a oživovaním rázu vinohradníckych sídiel a celej krajiny. 
Ak sme sa naučili robiť a predávať dobré víno vo veľkom, mali by sme 
byť schopní dopestovať aj hrozno na jeho výrobu. Lebo urobiť dobré 
víno z dovezených surovín dokážu aj na Sibíri. A ešte niečo: chcelo by 
to viac pochopenia v parlamente i vo vláde, aby vzniklo také legislatív-
ne prostredie, ktoré nebude vyháňať vinohradníkov z viníc. A chcelo 
by to viac zdravého lokálpatriotizmu aj na úradoch, ktoré rozhodujú 
o tom, kde vinice a v akej podobe zostanú a kde nie, ako aj o tom, čo 

Z malokarpatských vinohradov, 2011
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sa v nich môže stavať a v akej podobe. V snahe zachovať hodnoty pod-
malokarpatskej vinohradníckej krajiny sa v súčasnosti realizuje viace-
ro výskumných projektov. Jeden z nich pod skratkou Vital Landscapes 
rieši spoločne osem stredoeurópskych akademických a konzultačných 
pracovísk a jeho hlavným cieľom je ochrana, zhodnotenie a udržateľný 
rozvoj unikátnych typov kultúrnej krajiny v strednej Európe, k čomu 
má prispieť aj väčšie zapojenie verejnosti do plánovania a manažmentu 

krajiny, tvorba scenárov miestneho a regionálneho rozvoja krajiny, ako 
aj medzinárodná výmena skúseností. Slovensko v projekte reprezentuje 
Geografický ústav SAV. V jednotlivých zúčastnených krajinách sa pro-
jekt realizuje v rámci modelových území, v ktorých hrá kultúrna krajina 
významnú úlohu. V prípade Slovenska si riešitelia zvolili práve podma-
lokarpatský región. 

november 2011

ZLOČINY PROTI PRÍRODE, 
KRAJINE, ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU 

A JEJ/JEHO OCHRANCOM SÚ 
ZATIAĽ BEZTRESTNÉ 

Najľahšie by bolo povedať, že to, čo robí súčasná štátna a poväčšine 
aj samosprávna moc vo vzťahu k prírode, krajine, životnému prostre-
diu a k jej/jeho profesionálnnym ochrancom je zločin, teda niečo, čo sa 
uskutočňuje na základe zlého úmyslu a snahy škodiť.

Najľahšie by to bolo preto, že zločiny a zločinci sa dajú súdiť, potrestať, 
prinútiť k aspoň čiastočnej kompenzácii zla, ktoré vedome napáchali, že 
sa v tejto veci dá nastoliť aká – taká spravodlivosť. Okrem toho to predpo-
kladá, že tu nejaká relevantná spoločenská sila má predstavu o tom, čo je 
zločin, čo je spravodlivosť a dbá o to, aby sa spravodlivosť voči zločincom 
uplatňovala.

Aj keby platila vyššie uvedená premisa, navodiť nápravu súčasného 
stavu by bolo – z rôznych príčin – oveľa zložitejšie, ako v prípade iných, 
takpovediac klasických závažných trestných činov či zločinov, napríklad 
vraždy, lúpeže, sprenevery a podobne.

Nechcem tvrdiť, že hypotéza o páchaní trestných činov a zločinov 
voči prírode a životnému prostrediu u nás neplatí a že by sa nemohli 
a nemali trestať. Chcem len povedať, že je to celé ešte zložitejšie v tom, 
že tu zväčša neplatnia základné predpoklady chápania a uplatňovania 
práva a spravodlivosti.

Titulná strana skladačky k projektu Vital Landscapes, 2010
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To zlo sa pácha aj preto, lebo nepanuje všeobecná zhoda v tom, že je 
to zlo. A tí, ktorí ho páchajú, si tiež často neuvedomujú, že páchajú zlo. 
To konanie je totiž zakomponované v ich mentalite. V mentalite, ktorá 
na jednej strane velí vládnuť prírode, na druhej uplatňovať získanú moc 
boľševickými spôsobmi a na tretej, aj v prípade pochybností, slepo po-
slúchať nadriadených. 

Ani Desatoro božích prikázaní, ani zoznam smrteľných hriechov, ani 
Kódex budovateľa komunizmu nedefinujú zločin proti prírode explicit-
ne ako zločin. Táto situácia sa v novodobých dejinách vyskytla viackrát. 
Bolo to vždy v inom kontexte, ale ako zdroj poučenia a možno paradox-
ne aj určitej nádeje, to poslúžiť môže.

Také vývojové zlomy priniesla renesancia, osvietenstvo, vznik a uplat-
ňovanie americkej ústavy, nápad, že moc je trojjediná (zákonodarná - vý-
konná - súdna), nástup parlamentnej demokracie a všeobecného voleb-
ného práva (ale aj dosiaľ nerealizovaný pamätný návrh Ludvíka Vaculíka 
z  roku 1990 na novú ústavu, v ktorej by boli zakotvené nielen ľudské 

práva, ale aj práva prírody.) To všetko boli prevratné zmeny, ktoré prin-
cipiálne menili dovtedajší spôsob nazerania na správu vecí verejných, na 
chápanie a vymáhanie práva a spravodlivosti. A v tom, že sa z času na 
čas – keď si to vývoj sveta vynútil – predsa len realizovali, vidím to spo-
mínané zrnko nádeje.

Od toho, či sa nám v dohľadnom čase podarí podobná revolúcia 
v chápaní hodnôt prírody, krajiny a životného prostredia a zločinov pro-
ti nim, záleží s najväčšou pravdepodobnosťou naša budúca existencia. 
Čím dlhšie si budeme pred touto skutočnosťou zatvárať oči, tým dlhšie 
sa budú okolo nás páchať zločiny proti prírode, životnému prostrediu 
a jeho ochrancom bez toho, aby ich niekto trestoprávne, politicky a mo-
rálne pomenoval a odsúdil. To, aby sa toto prechodné obdobie od eko-
logického analfabetizmu po udržateľné, šetrné spravovanie prostredia 
okolo nás čo najviac skrátilo, predpokladá, že tí, ktorí chápu, v čom je 
problém, nebudú ľahostajní.

Realita, o ktorej sa vari nemusíme vzájomne presviedčať, je zatiaľ 
taká, že u nás sa koleso dejín v ostatnom čase krútilo naopak.

REFLEXIA KRAJINY V SÚČASNEJ  
SLOVENSKEJ POLITIKE

Téma takto nazvaného príspevku by sa dala obsiahnuť veľmi stručne, 
a to dvoma slovami:

Takmer nulová.
Súčasnej slovenskej vláde a zdrvujúcej väčšine poslancov Národnej 

rady je problematika krajiny ľahostajná, pokiaľ však nemáme na mysli 
zdroje krajiny, ktoré by sa z nej dali ešte vyčerpať, alebo sprivatizovať či 
inak „efektívne“ využiť v prospech konkrétneho jednotlivca či záujmo-
vej skupiny.

Čo na to jednotlivé ministerstvá, ktoré by sa mali o krajinu starať?
Najskôr sa pozrime na Ministerstvo životného prostredia SR 

(MŽP), ako na gestora uplatňovania zákona o ochrane prírody a krajiny, 
ktorého zásadná novela sa na tomto ministerstve práve pripravuje.Oravské políčka pri Pokryváči, 40. roky 20. storočia
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MŽP rozhodlo, že z názvu i obsahu zákona zmizne predmet ochrany 
krajina, ktorý tam je dosiaľ uvedený pod slovným spojením „ochrana 
charakteristického vzhľadu krajiny“.

To by samo o sebe nemusela byť tragédia, keby sa paralelne pripra-
voval zákon o krajine, jej ochrane a (trvalo) udržateľnom manažmente. 
Ale ten bol odsunutý na neurčito...

Prioritou tohto ministerstva je, ako čo najviac zredukovať výmeru 
chránených území a čo najviac prostriedkov presunúť na výstavbu prieh-
rad a tzv. malých vodných elektrární pod gesciou Vodohospodárskej vý-
stavby š.p., ktorej zriaďovateľom je práve MŽP. Aj preto sa ministerstvo 
zasadilo za zrušenie postu splnomocnenca vlády pre integrovaný manaž-
ment krajiny, ktorý zriadila predchádzajúca vláda Ivety Radičovej.

Uvažuje sa aj o zrušení Slovenskej agentúry životného prostredia, pre 
ktorú je práca s krajinou jednou z priorít.

Ďalší relevantný rezort je Ministerstvo pôdohospodáratva a roz-
voja vidieka SR (MPRV). Relevantný preto, lebo do jeho kompetencie 
spadá nielen poľnohospodárstvo, ale aj lesné hospodárstvo a navyše aj 
rozvoj vidieka, čo územne predstavuje viac ako 90% teritória Sloven-
ska.

Bolo to aj toto ministerstvo, ktoré pred časom zabránilo prijatiu 
pripravovaného návrhu zákona o krajinnom plánovaní. Zároveň ide 
o hlavného bojovníka proti „greeningu“, teda požiadavkám na ozelene-
nie poľnohospodárskej krajiny v návrhu reformy Spoločnej poľnohos-
podárskej politiky EÚ (CAP). Neviem, či viete, ale Slovensko bolo spolu 
so Slovinskom jediným členským štátom EÚ, ktorý odmietol aktuálnu 
podobu CAP.

O tom, čo sa deje v slovenských lesoch, alebo ak chcete v lesnej kraji-
ne (z ktorej skutočný les už takmer zmizol), radšej pomlčme. Minister-
stvo gestoruje aj inštitút pozemkových úprav, v ktorých sa ani viac ako 
23 rokov po Nežnej stále nedarí navodiť poriadok.

A napokon má vo vienku rozvoj vidieka, ktorý, keby sa uberal udr-
žateľným, ekologickým a kultivovaným spôsobom, tak by sme mali 
s väčšinou našej kultúrnej krajiny vyhrané. Pochopiteľne, nič také sa 
nedeje a najväčší „diplomatický úspech“ SR pri rokovaniach o novej 
CAP je presun peňazí z  obnovy vidieka na dotácie do poľnohospo-
dárstva a potravinárstva. Niežeby eurofondy investované do vidieka 
automaticky prinášali zlepšenie, ale predsa...

Ďalší potenciálne významný hráč v hre o krajinu je Ministerstvo do-
pravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR), o.i. aj ako gestor 
prípravy nového zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. 
Tento zákon by mal prejsť vládou a parlamentom ešte v tomto roku, ale 
odborná obec krajinárov (a nielen ich) je znepokojená o.i. z toho, že zá-
kon sa pripravuje kabinetným spôsobom a názory odbornej verejnosti 
sa zväčša ignorujú.

Na druhej strane toto ministerstvo zabezpečuje veľké investičné ak-
cie s veľkým a zväčša negatívnym dosahom na krajinu. 

Kultúrnu krajinu by mohlo účinnejšie chrániť aj Ministerstvo kul-
túry SR (MK), ktoré gestoruje nielen ochranu pamiatkového fondu, 
vrátane pamiatkových rezervácií a zón, ale aj ochranu kultúrneho de-Dolná Orava z Vyšnokubínskych skaliek, 2011
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dičstva, čo je oveľa širší pojem a mal by - podľa mňa - zahŕňať i ochra-
nu kultúrnej krajiny. Toto ministerstvo má na starosti aj implementáciu 
niektorých medzinárodných dohovorov, vrátane dohovoru o svetovom 
kultúrnom dedičstve, či Faro dohovoru. 

Ďalším významným hospodárskym rezortom, aktivity ktorého majú 
priamy či nepriamy dosah na krajinu, je Ministerstvo hospodárstva SR 
(MH). To ohrozuje krajinu podporou ťažby uránu, zlata a podobných 
aktivít, ktoré krajine asi veľmi nepomôžu. 

A napokon dva rezorty, ktoré môže v dobrom i zlom veľmi citeľne 
ovplyvniť aj budúcu podobu krajiny. Prvým je Ministerstvo vnútra SR 

(MV), pod ktoré sa má postupne dostať prakticky celá štátna správa. 
Druhým je Ministerstvo financií SR (MF), ktoré významnou mierou 
rozhoduje o tom, kam pôjdu s kam nepôjdu verejné zdroje.

Ak pre nedostatok času preskočíme rezorty, ktoré reálne, či aspoň 
potenciálne majú, alebo mohli by mať vzťah ku krajine, ako je Minis-
terstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ), Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) a niektoré ďalšie ústredné 
orgány štátnej správy, ako je Úrad geodézie a kartografie, Slovenský 
pozemkový fond a pod., môžeme prejsť od vlády k parlamentu.

Problematike krajiny vecne najbližšou zložkou parlamentu je Výbor 
NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (V-PŽP). Do úvahy 
ako dôležitý hráč prichádza aj výbor pre verejnú správu, výbor pre kul-
túru (a  médiá), hospodársky výbor a, samozrejme, výbor pre financie 
a rozpočet.

Ale vráťme sa k prvému z uvedených výborov pre PŽP.
Ten má vo svojej gescii dve - z hľadiska krajiny zrejme kľúčové - mi-

nisterstvá: pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a životného prostredia, 
ako aj niekoľko ďalších ústredných orgánov štátnej správy, vrátane geo-
dézie, kartografie a správy katastra.

Včera uplynul práve rok odo dňa, ako som bol takmer 90-percentami 
poslancov a poslankýň NR SR v tajnej voľbe zvolený za predsedu tohto 
výboru. Týmto hlasovaním sa moja úspešná kariéra na pôde výboru za-
čala, a pravdepodobne aj skončila.

Rozloženie síl v tomto výbore je totiž depresívne a keďže o všetkom 
podstatnom sa hlasuje, šanca presadiť čokoľvek z môjho pohľadu pozi-
tívne, je minimálna.

A problém je nie len v tom, že som opozičný, a teda „menšinový“ 
poslanec. To som bol v podobnej pozícii pred viac ako 20 rokmi tiež. 
Problém je najmä v tom, že som vo výbore jediný environmentalis-
ta a pri hlasovaní sa môžem z 13 členov spoľahnúť len na dvoch. Na 
lesníka a humanistu Jána Mičovského a na odborníka na pozemkové 
úpravy, Martina Fecka. Obaja sú navyše z toho istého poslaneckého 
klubu ako ja a to, že sme sa tam dostali v takejto zostave, považujem 
za malý zázrak, a teda aj za úspech č. 2. Hlavnou oporou nás, opozície, 
vo výbore, by logicky mali byť dlhoročný minister pôdohospodárstva 

Kremnica, 60. roky 20. storočia



144

Zsolt Simon a predseda kľúčovej opozičnej strany SDKÚ-DS (a zá-
roveň župan bratislavsklého, teda najbohatšieho samosprávneho kra-
ja, Pavol Frešo). Ten prvý je však skôr antiochranár a ten druhý, pre 
množstvo funkcií, nemá na prácu vo výbore jednoducho čas.

Aké sú teda moje reálne možnosti? Okrem komentovania diania 
v rámci rozpravy v pléne či rokovaní výboru, mediálnych vystúpení, ší-
renia osvety, prizývania odborníkov, aktívnej účasti na odborných po-
dujatiach, poriadania tlačových besied a seminárov, medzinárodných 
kontaktov, interpelácií a otázok, adresovaných členom vlády, predkla-
dania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k prerokúvaným návr-
hom zákonov a - samozrejme - tvorby vlastných návrhov zákonov, veľa 
ďalších možností nemám. Zdanlivo tých spomenutých možností nie je 
málo a Pánboh zaplať aj za to. Problémom sú hmatateľné výsledky, lebo 
takmer všetky naše iniciatívy sa od dosiaľ nepreniknuteľného monolitu 
parlamentnej väčšiny odrážajú ako šípy od panciera.

Ak si predstavíme, že počet bodov riadnej schôdze NR SR sa pohy-
buje medzi 70 – 90 a na každý bod - ba na každý pozmeňujúci návrh 
k nemu - by mal mať človek aký-taký vlastný a kvalifikovaný názor, lebo 
o ňom hlasuje (a od nezávislého poslanca sa vlastný názor očakáva dvoj-
násobne), potom na aktivity okolo krajiny toho času veľa nezostane.

Čo je vari ešte depresívnejšie je to, že problém krajiny akoby v celom 
150-člennom parlamente trápil iba nás troch. Kým téma prírody sa ob-
čas v diskusii objaví, aj keď zväčša skôr v antiochranárskom kontexte, 
téma krajiny ani v ňom.

Tou výnimkou, potvrdzujúcou pravidlo, alebo hlasom volajúceho 
na púšti, sú moje vystúpenia, v ktorých sa snažím hovoriť o krajine vo 
všetkých možných (i nemožných) kontextoch: od prerokúvania progra-
mového vyhlásenia vlády, cez správu o stave poľnohospodárstva či o po-
stoji vlády k reforme CAP až po správu o stave vyšetrovania najväčšej 
korupčnej kauzy Gorila (môžete si ich nájsť na www.obycajniochranari.
sk, neskôr www.ochranari.sk).

Popri pozitívach má toto moje pôsobenie aj odvrátenú stránku. Vlá-
da a vládni poslanci začínajú byť na mňa patrične alergickí a to len ďalej 
znižuje šancu, že niektorý z mojich návrhov reálne, nie len verbálne, 
podporia. Navyše tým ohrozujem aj posledných ľudí v štátnej správe, Hrad Strečno a stredné Považie, 2012
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ktorí boli dosiaľ ochotní so mnou spolupracovať. A bez nich si nepora-
dím.

A potom sú tu konkrétne kauzy, ktoré ešte častejšie, ako s centrálnou, 
súvisia s regionálnou a miestnou úrovňou. To je parketa najmä samo-
správy a občianskeho sektora. Samosprávu zastrešujú dve strešné orga-
nizácie: Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Únia miest Slo-
venska (ÚMS). Prvá sa zvykne spájať s vládnym Smerom, druhá skôr 
s opozíciou, a preto sa ju Smer snaží ignorovať a eliminovať.

Zaujímavé sa to stáva v situáciách, kedy záujmy ZMOS-u a vlády, či 
niektorého z ministerstiev, sa rozchádzajú. Naposledy sa tak stalo pri 
návrhu novely geologického zákona a pokusoch ťažiť zlato s použitím 
kyanidovej metódy lúhovania v Detve a pri Kremnici a pri ťažbe urá-
nu pri Košiciach. Vláda predbežne ZMOS-u ustúpila (v tomto prípade 
ZMOS i ÚMS ťahali za ten istý koniec povrazu). Bude zaujímavé sledo-
vať, ako sa tento vzťah vláda – ZMOS bude ďalej vyvíjať.

Ešte jedna úroveň môže vzbudzovať akú-takú nádej, a to je európska 
úroveň. Logické by bolo, keby EÚ, resp. EK čo najtesnejšie spolupra-
covala s Radou Európy (RE) pri presadzovaní Európskeho dohovoru 
o krajine (EDoK). Ale nedeje sa tak a zdá sa, že tak skoro sa diať ani 
nebude.

Pocítil som to na vlastnej koži, keď som s touto požiadavkou vystú-
pil na stretnutí predsedov poľno-výborov krajín EÚ vlani v novembri 
na Cypre a vzápätí som sa o niečom takom pokúšal presvedčiť vecne 
príslušného eurokomisára Ciološa. Jeho reakcia bola jednoznačná: to je 
záležitosť RE a my s tým nemáme nič spoločné. Tomu sa hovorí: Pravá 
ruka nevie, čo robí ľavá. Ale sklamanie z postojov EK pociťujeme aj pri 
konkrétnych kauzách, ako je Natura 2000, či najnovšie odobrenie nielen 
prírodniarsky, ale aj krajinársky nevhodného variantu diaľnice D1 na 
úseku Turany – Hubová.

Celkovo možno konštatovať, že súčasná vláda obracia koleso dejín 
smerom späť kamsi do čias industriálnej éry, čo neveští nič dobrého pre 
krajinu. A zdá sa, že ani EÚ/EK nemá ambíciu jej v tom brániť.

apríl 2013

NAŠE VEREJNÉ PRIESTORY  
V TEÓRII A PRAXI

Úvod
Nie som architekt, urbanista, územný plánovač, ale ani komunálny 

politik či úradník, zodpovedný za stav verejných priestorov v niektorom 
zo slovenských sídiel. Ak sa napriek tomu odvažujem vyjadrovať k tejto 
téme, je to preto, lebo ako občan a občiansky aktivista sa za zachovanie 
verejných priestorov zasadzujem už celé desaťročia. Vyvrcholilo to Bra-
tislavou/nahlas, ale pred ňou i po nej to boli desiatky petícií, kampaní, 
či verejných diskusií, ktoré som inicioval a stovky iných, ktoré som ne-
jakým spôsobom podporil. V posledných dvoch rokoch k tomu pribudli 

Park v Bardejovských Kúpeloch, 2020
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interpelácie adresované príslušným členom vlády, návrhy zákonov a iné 
legislatívne iniciatívy, okrem iného aj v prospech hodnôt, ktoré repre-
zentujú verejné priestory v užšom či širšom zmysle slova.

Čo sú a čo nie sú verejné priestory?
Keď som sa snažil usporiadať si myšlienky, postrehy, námety a otáz-

ky, s ktorými by som sa chcel s Vami podeliť, pomohol som si aj výbor-
nou publikáciou s názvom Verejné priestory z autorskej dielne Karo-
líny Mikovej, Zory (Kalky) Pauliniovej a Martiny Paulíkovej. Prvá je 
vyštudovaná urbanistka, druhá architektka a tretia environmentalistka. 
Priam ideálna profesionálna kombinácia pre autorský tím, ktorý sa za-
mýšľa na hodnotami, funkciami, ako aj možnosťami ochrany, tvorby 
a oživovania verejných priestorov. Navyše všetky tri sa v teoretickej ro-
vine zaoberajú participatívnymi metódami a v praktickom živote prá-
cou s verejnosťou, pričom patria v tomto smere nepochybne k tomu 
najlepšiemu, čo na Slovensku máme. Spomínané tri autorky definujú 
verejné priestory takto: „Pod verejnými priestormi rozumieme také 
priestory v existujúcej urbanistickej štruktúre akýchkoľvek sídiel, ktoré 
sú nezastavané, otvorené a prístupné všetkým občanom nezávisle od 
ich pohlavia, rasy, etnicity, veku alebo socioekonomickej úrovne. Verej-
né priestory bývajú spravidla na verejnom pozemku a slúžia verejnosti. 
V tom najbežnejšom slova zmysle pod verejnými priestormi často roz-
umieme najmä námestia, ale patria sem aj ulice, parky, verejné záhrady, 
cintoríny, galérie pod voľným nebom, nábrežia a promenády, trhoviská 
či ihriská a vstupné „predpriestory“ areálov a budov.“ (Miková a kol., 
2010, s. 9).

Autorky sa však zamýšľajú aj nad tým, čo verejnými priestormi pod-
ľa nich nie je, hoci verejnosť sem má vstup voľný, ba dokonca je ví-
taná. Za takéto pseudoverejné priestory považujú napríklad nákupné 
centrá, kde kľúčovou funkciou nie je stretávania sa ľudí, oddych a pod., 
ale nakupovanie, teda komercia. O tom, že tento deficit si uvedomujú 
aj samotní majitelia či prevádzkovatelia takýchto zariadení, svedčí aj 
to, že sa snažia aspoň simulovať to, čo v nich chýba vytváraním enkláv 
verejných priestorov vo vnútri takýchto verejne prístupných, primárne 
komerčných zariadení.

Pojmy, či kľúčové slová, s ktorými sa v súvislosti s našou témou stre-
távame, by som hierarchicky zoradil v smere od najkonkrétnejšieho 
k najvšeobecnejšiemu asi takto:

- verejné priestranstvá,
- verejné priestory,
- verejne prístupná krajina (či už prírodná alebo kultúrna).

V zásade platí, že ide o akúsi „matriošku“ v tom zmysle, že nižšia 
hierarchická úroveň (priestranstvo) tvorí podmnožinu vyššej (priestor) 
atď. Inými slovami: každé verejné priestranstvo by malo byť súčasťou 
verejného priestoru, ale nie každý verejný priestor musí byť priestrans-
tvom.

Ako v prípade každého pravidla, aj z tohto platia výnimky. Jednou 
z nich sú verejné priestranstvá v krajinách s totalitným režimom, na- 
príklad v  Moskve za čias Sovietskeho zväzu, kde obrovské, chladné 
a neraz i nápadne strážené verejné priestranstvá pôsobili skôr odstra-
šujúcu, ako príťažlivo, a tak nespĺňali mnohé atribúty, ktoré očakávame 
od skutočne verejných priestorov.

Keď hovoríme o verejných priestoroch, vychádzame zväčša z pred-
pokladu, že verejne prístupným môže byť len priestor, ktorý nie je v sú-
kromnom vlastníctve. Našťastie, neplatí to úplne, o čom svedčia nap-
ríklad súkromné rezervácie, galérie pod holým nebom a pod., ktoré sú 
vďaka filantropickej orientácii svojich majiteľov verejne prístupné.

Verejné priestory či priestranstvá je možné klasifikovať podľa rôz-
nych kritérií.

Niekedy si Vás podmaní samotný priestor bez toho, aby ste o ňom 
vopred čokoľvek vedeli, častejšie však takéto výnimočné miesto či pries-
tor predchádza povesť, a neraz ho práve pre túto povesť cielene vyhľa-
dáme.

Dalo by sa tiež hovoriť o objektívnych a subjektívnych atribútoch 
verejných priestorov/priestranstiev. Kým v prvom prípade hovoríme 
o  (kvázi) nespochybniteľných hodnotách, napr. architektúry, urbaniz-
mu, zelene v danom priestore, inde jeho význam súvisí s jeho funkciou 
či historickou udalosťou, ktorá sa tam odohrala bez ohľadu na iné kva-
lity toho-ktorého priestoru (napr. revolučné námestia typu Nám. SNP 
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v Bratislave, Majdanu v Kyjeve či hlavné námestia miest ako je Káhira, 
Istanbul, Peking a ďalšie).

K tejto časti si dovolím ešte jednu poznámku: významné, slávne, at-
raktívne a populárne verejné priestranstvo predstavuje spravidla feno-
mén s veľkou gravitačnou silou a zároveň schopnosťou vyžarovať svoju 
auru aj do okolitého priestoru – napr. šírenie sa trhov a obchodov z ná-
mestí do okolitých ulíc a uličiek vo veľkých mestách tretieho sveta, alebo 
zvýšený športový ruch v okolí Central Parku (o zvýšenej frekvencii tu-
ristov a výške cien v okolí aktraktívnych priestranstiev ani nehovoriac.) 
Centrálne priestranstvo takto neraz vtláča pečať celej mestskej štvrti, či 
dokonca celému mestu.

Problémy, hrozby a riziká
Aspoň heslovito pár slov o tom, v čom vidím najväčšie problémy, 

hrozby a riziká spojené s ohrozením hodnôt verejných priestorov/prie-
stranstiev.

Všeobecným problémom a akousi odvrátenou stranou verejných 
priestorov je práve ich atraktivita, ktorá je inšpiráciou snáh o ich priva-
tizáciu (ako výstižný príklad môže poslúžiť Bratislava, kde sa brutálne 
sprivatizovala časť dunajského nábrežia, takzvaný Napoleonský vršok, 
okrajové časti lesoparku, historické vinohrady a v posledných rokoch aj 
dunajské ramená).

Sprivatizovali sa však aj mnohé výhľady a priehľady, ktoré podľa 
mňa tiež patria do kategórie príbuzných verejných statkov ako je verej-
ný priestor. Ako príklad za mnohé by som spomenul kultový výhľad z 
Murmanskej výšiny na Bratislavu, ale aj časť výhľadu na Karpaty a Du-
naj, alebo naopak od či spoza Dunaja na Hradný a Vodný vrch. Až do-
datočne sme si uvedomili, že rôzne „Towery“ v Bratislave, Banskej Bys-
trici a inde nie sú pohromou len pre bezprostredné okolie, ale opticky 
znehodnocujú aj také kľúčové historické priehľady, ako je nové „optické 
ukončenie“ bratislavského Korza či Nám. SNP v Banskej Bystrici.

Podobným procesom sa silne znehodnotila aj celková silueta mno-
hých našich miest a dedín, ktorá ich charakterizovala po stáročia a ktorá 
sa taktiež mala do určitej miery chrániť ako vec verejná (v Bratislave 
napr. Koliba, Machnáč, Slavín, Bôrik, Napoleonský vŕšok, okolie Devína 

a množstvo iných charakterotvorných lokalít a línii, ktoré svoj tradičný 
charakter stratili v priebehu niekoľko málo rokov). 

Iným problémom je parazitovanie na verejných priestoroch/pries-
transtvách prostredníctvom rôznych rušivých dostavieb a nadstavieb, 
mobiliáru, gýčovej umeleckej výzdoby, agresívnej reklamy a pod. 

Bezdôvodné zbavovanie pôvodných verejných priestorov prístupu 
verejnosti (napr. promenádny chodník nad Dunajom pod budovou NR 
SR, bývalé detské ihrisko pod Hl. stanicou, alebo parčík za Františkán-
skym kostolom v Bratislave).

Komercionalizácia verejných priestorov – od gastronomických zaria-
dení okupujúcich celé verejné priestranstvá, cez reklamné aktivity až po 
rôzne technopárty a pod.

Tornaľa, námestie, 2017
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Iné formy nadmerného či inak nevhodného využívania verejných 
priestorov/priestranstiev nerešpektujúce ich charakter, kapacitu, únos-
nosť a pod. (napr. intenzívne športové aktivity v parkoch a verejných 
záhradách).

Infraštruktúrne objekty/prvky kontrastujúce, rušiace a/alebo zatie-
ňujúce významné objekty, čím verejné priestory/priestranstvá či kľúčo-
vé objekty strácajú autentickú podobu a neraz sa stávajú „nefotografo-
vateľnými“.

Nedostatočná údržba, všadeprítomné odpadky, dolámané lavičky, 
zdevastované/zatvorené WC, vytrhaná dlažba, zničená zeleň, sprayeri 
a ich „diela“... 

Náš prístup k verejnej zeleni je osobitný prípad. Poškodzuje a likvi-
duje ju ako naša ľahostajnosť, nedostatok údržby či neúmyselné poško-
dzovanie, tak aj jej časté zámerné, ba priam programové likvidovanie. 

„Okupácia“ verejných priestorov motoristami, športovcami, psíčkár-
mi a inými „koníčkármi“, ktorí zvyknú používať verejné priestory aj na 
iné účely, než na aké sú určené.

Vandalizmus a jeho ničivý dopad na také priestory, ako sú napr. his-
torické cintoríny.

Absentujúca tvorba nových plnohodnotných verejných priestorov/
priestranstiev.

Špecifický problém je aj využívanie, či skôr zneužívanie eurofondov 
na tzv. revitalizáciu sídelných centier, pričom konečným výsledkom 
investície nemalých prostriedkov je neraz viac škody, ako osohu: napr. 
zámena hodnotnej zelene za dlažbu (podľa možnosti od firmy priateľa 
pána starostu). Aktuálne medializovaný prípad nešťastnej aktivity ta-
kéhoto druhu, ktorá vyvolala dokonca zrážku miestnych nespokojných 
obyvateľov s políciou, je tzv. revitalizácia hlavnej Istrijskej ulice v De-
vínskej Novej Vsi. Predtým vyvolala veľké protesty obyvateľov rozsiah-
la likvidácia stromovej zelene na zvolenskom námestí, ale podobných 
prípadov by sme našli na Slovensku desiatky, ak nie stovky (viac pozri. 
napr.: www. ochranari.sk).

K strate identity a unifikácii sídiel dochádza aj tým, že tzv. revitalizá-
ciu centier obcí v celom regióne projektuje tá istá projekčná kancelária 
a realizuje tá istá dodávateľská firma.

Špecifický problém: predaj poľnohospodárskej pôdy cudzincom

Aj keď názory na to, čo sa stane po 1. máji 2014, kedy sa skončí oficiál-
ne embargo na predaj poľnohospodárskej pôdy cudzincom, sa rôznia, 
obávam sa, že pribudne plotov a ubudne verejne prístupného priestoru 
vo voľnej krajine. To, že väčšina voľnej krajiny je u nás dosiaľ prístup-
ná, že sa po krajine dá viac-menej voľne chodiť a verejne ju „užívať“, je 
jedna z obrovských vymoženosti Slovenska, ktorú dosiaľ považujeme 
za samozrejmosť, ale o ktorú môžeme ľahko prísť. To, že si nevymýšľam 
ani nestraším, vie každý, kto sa pokúsil prenocovať pod holým nebom, 
alebo hoci len odbočiť meter od cesty napríklad niekde na francúzskom 
vidieku.

Dovalovo, 2018
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Identita a jej strata
Identita je niečo ťažko definovateľné, hodnotu čoho si neraz uvedo-

míme až vtedy, keď o to prídeme. Je to skrátka hodnota, ktorá sa veľmi 
ťažko a dlho vytvára a veľmi ľahko a rýchlo sa o ňu prichádza.

Dospel som k názoru, že medzi identitou verejného priestoru a iden-
titou miestnych obyvateľov či návštevníkov panuje vzťah na spôsob 
spojených nádob. Akýkoľvek prísny zákon by sme vymysleli, identitu 
priestoru nezachránime, pokiaľ ju nemáme v sebe. Pričom procesy, ako 
je globalizácia, identite príliš nenahrávajú, keďže smerujú skôr k jej po- 
pretiu rastúcou unifikáciou. To však neznamená, že máme rezignovať 
na tvorbu takých regulatívov, ktoré stratu identity verejných priestorov 
aspoň spomalia či zmiernia.

Pozitívne príklady
Aby sme len nekritizovali a nestrašili, uplynulé roky priniesli aj ne-

málo pozitív vo vzťahu k verejným priestorom.
Opätovne reálne zaručená sloboda zhromažďovania, ktorá bola v ro-

koch 1948 – 1989 deklarovaná iba na papieri, vytvára reálne možnosti 
kolektívneho demonštrovania vôle občanov na verejných priestrans-
tvách našich sídiel. 

Jedným z pozitív „nových čias“ je aj naše „udomácňovanie sa“ vo 
verejných priestoroch. Za čias socializmu sme boli oveľa viac uzavretí 
vo svojich prevažne panelákových bytoch a vkročiť na trávnik za účelom 
oddychu, či dokonca posedávania, opaľovania sa, športovania, pikniko-
vania by si nikto nebol dovolil.

Korzá za socializmu postupne stratili svoju pôvodnú spoločenskú 
funkciu. Do prírody v okolí miest chodili prevažne len turisti či trampi. 
Za socializmu vyprázdnené verejné priestranstvá, ktoré sa zapĺňali pre-
važne len počas organizovaných podujatí typu osláv 1. a 9. mája, sa po 
revolúcii opäť spontánne zaplnili ľuďmi a aktivitami.

Po revolúcii došlo nielen k nežiaducemu zahusťovaniu sídlisk, ale aj 
k  ich čiastočnej humanizácii a „ekologizácii“, takže by sa dalo zovše-
obecniť, že dnes je kvalita života napr. v takej Petržalke celkovo vyššia, 
ako pred r. 1989.

Na mnohých miestach sme svedkami vzniku spontánnych aktivít pri 
tvorbe a údržbe verejnej zelene napr. vo vnútroblokových priestoroch 
obytných štvrtí. 

Za mojej mladosti bolo z bicyklov možno voľne dostať kúpil len 
Ukrajinu, alebo podobné značky, na ktorých sa ďaleko zájsť nedalo. 
Dnes sú hrádze popri riekach, prístupové cesty k jazerám a kúpaliskám 
i lesoparky v zázemí miest plné cyklistov a korčuliarov.

Niektoré vhodne umiestnené a s prostredím či tradíciou korešpon-
dujúce aktivity (umelecké, remeselné, trhové a pod.) a atrakcie (jarmo-
ky, vinobrania, púte...) taktiež oživili verejné priestory.

V poslednom čase sa stále viac rozmáhajú pozitívne aktivity typu su-
sedských trhov, blších trhov, dobrých trhov a pod., kvôli ktorým dočasne 
menia funkciu celé komunikácie, námestia či iné verejné priestranstvá.

Hrušov, 2018
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Novinkou sú aj rôzne permakultúrne záhradky, ktoré stále častejšie 
nahrádzajú zdevastované časti verejných priestorov.

Aj niektoré komorné športovo-spoločenské podujatia, ktoré nepre-
padli masovosti ani prílišnej komercii, môžu byť vítaným oživením 
verejných priestorov (napr. bežecké preteky Milá míľa v bratislavskom 
Horskom parku). 

Vo všetkých veľkých mestách, ale aj v mnohých menších mestách 
a na niektorých dedinách pôsobia jednotlivci a aj skupiny so zameraním 
na ochranu, advokáciu a programové využívanie verejných priestorov, 
ako aj občianske združenia či občianske iniciatívy schopné a ochotné 
obetovať svoj voľný čas i prostriedky organizovaniu aktivít za zachova-
nie verejných priestorov.

Dôležité je, že pribúda nasledovaniahodných pozitívnych kultúrnych 
vzorov, ktoré nám v praxi ukazujú, ako sa to má a dá robiť (napr. Horá-
reň Horský park, Dobré trhy, či projekt revitalizácie Starej tržnice v Bra-
tislave, alebo multifunkčné zameranie adaptovanej bývalej žilinskej že-
lezničnej staničky Záriečie).

Pripomienkovanie navrhovanej územnoplánovacej dokumentácie či 
investičných zámerov v procese posudzovania vplyvov na životné pro-
stredie predstavuje mnohé pozitívne ukážky participatívnej demokracie 
v praxi (aj keď aj tu sú ešte obrovské rezervy).

Možné východiská a odporúčania
-  rozvíjanie a pestovanie verejného záujmu o verejné priestory  
 a ich obhajobu,
-  vzdelávanie a výchova smerom k poznaniu a pozitívnemu  
 vzťahu  k verejným priestorom už od útleho detstva,
-  podpora občianskych združení a iniciatív pracujúcich s verej- 
 nými priestormi,
-  uvedomelý občan a samospráva vo vzťahu k verejným priesto- 
 rom,
-  primeraná miera lokálpatriotizmus, hrdosti, identifikácie  
 a participácie v záležitostiach týkajúcich sa osudu verejných   
 priestorov, 

-  nekompromisné požadovanie zodpovedného prístupu k verej- 
 ným priestorom zo strany komunálnych politikov, „úradníkov“,  
 poverených organizácií a pod.,
-  získavanie a zúročovanie skúseností a pozitívnych príkladov  
 od nás  i zo zahraničia, 
-  podpora a propagácia pozitívnych kultúrnych vzorov,
-  systematická údržba jestvujúcich a dômyselná tvorba nových  
 verejných priestorov,
-  renesancia urbanizmu na Slovensku,
-  embargo na predaj verejných priestorov, posilňovanie inštitútu  
 tzv. intaktných plôch,
-  prijatie účinných legislatívnych (regulačných i stimulačných)  
 oparení v záujme ochrany a tvorby verejných priestorov (o.i. aj  
 v pripravovanom novom stavebnom zákone a v príslušných   
 podzákonných normách),
-  hľadanie a realizácia medzirezortných, prierezových, komplex- 
 ných a synergických prístupov a aplikácia Win-Win stratégií  
 pri ochrane, údržbe a tvorbe verejných priestorov.

Záver
Na Slovensku sa dá nájsť množstvo pozitívnych príkladov ukážkové-

ho vzťahu k verejným priestorom/priestranstvám a veľa komunít a ini-
ciatív orientovaných na ich záchranu či adekvátnu revitalizáciu. Žiaľ, 
zdá sa, že aktivity opačného charakteru stále ešte výrazne prevažujú 
a politicky i ekonomicky vplyvné sily v našej spoločnosti tomu zväčša 
viac napomáhajú, akoby tomu bránili. Otázka ako to zmeniť patrí medzi 
najväčšie výzvy, ktorým v súčasnosti na Slovensku čelíme.
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 SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU ESEJ NA 
TÉMU: UDRŽATEĽNÝ SPÔSOB 

ŽIVOTA – 9. ROČNÍK 

(pri príležitosti 10. výročia vzniku  
Európskeho dohovoru o krajine) 

 
 Motto: „Krajina podmieňuje vytváranie miestnych kultúr, je 

základnou súčasťou európskeho prírodného a kultúrneho dedičstva,  
prispieva k ľudskému blahu a upevňovaniu európskej identity“. 
(Európsky dohovor o krajine, http://www.enviro.gov.sk/servlets/

page/868?c_id=5457) 

 
Tematické zameranie 9. ročníka: problematika ochrany hodnôt kultúr-
nej krajiny a udržateľného spôsobu nášho života v nej s dôrazom na 
desaťročie, ktoré práve uplynulo od vzniku Európskeho dohovoru o kra-
jine.
Termín vyhlásenia súťaže a zverejnenia kritérií: 15.1.2010
Termín vyhlásenia výsledkov súťaže: október 2010
Vyhlasovatelia: Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, Regionál-
ne environmentálne centrum Slovensko, Slovenská a Česká asociácia 

Rímskeho klubu, Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej 
republike (STUŽ/SR) (člen CIVILSCAPE – Medzinárodnej siete mi-
movládnych organizácií na podporu Európskeho dohovoru o krajine), 
Společnost pro trvale udržitelný život v České republice (STUŽ/ČR)
Pod záštitou Pracovnej skupiny Európskeho EcoFora: Hodnoty pre 
udržateľnú budúcnosť
Medzinárodná porota: Mikuláš Huba, Vladimír Hudek, Vladimír Ira, 
Ján Lacika, Christina Manetti, Pavlína Mišíková, Pavel Nováček, Natália 
Šovkoplias, Pavel Šremer, Ľubica Trubíniová, Eva Vavroušková
Finančná podpora (vrátane cien pre víťazov): Agentúra na podporu 
výskumu a vývoja (APVV)
Oprávnení účastníci: poslucháči univerzít a vysokých škôl v Českej re-
publike a na Slovensku v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia
Jazyk: slovenský, český alebo anglický
Rozsah: 3 - 5 rkp. strán, riadkovanie 1,5, veľkosť písma 12, Times New 
Roman CE

 Kritériá hodnotenia:
- aktuálnosť prístupu a originalita spracovania (vrátane výstižnosti  
názvu),
- schopnosť zaujať čitateľa a presvedčivo vyjadriť vlastný názor,
- seriózna práca s prameňmi (najmä v prípade odbornej eseje),
- literárna hodnota,
- občianska/spoločenská angažovanosť,
- návrhy riešení (aplikabilita).

Víťazné eseje budú finančne ocenené a v prípade súhlasu ich autorov 
publikované. Prezentovať sa budú aj na podujatiach k 10. výročiu 
vzniku Európskeho dohovoru o krajine. 

Eseje je treba adresovať: Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 
Bratislava, na vedomie: STUŽ/SR, Staroturský chodník 1, 811 01 Brati-
slava a REC Slovensko, Vysoká 18, 811 06 Bratislava, geogmesz@savba.
sk, rec@changenet.sk do 31.7. 2010. 
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 O krajine a (trvalo) udržateľnom spôsobe života v nej
 
 Minimálne dve desaťročia od konca II. svetovej vojny trvalo obdo-

bie povojnovej obnovy, ale aj vypätej politickej, ekonomickej a vojenskej 
rivality medzi dvoma časťami bipolárneho sveta spojené s drancovaním 
prírodných zdrojov, veľkoplošným pretváraním krajiny, prehnaným 
technologickým optimizmom a ilúziou možností bezhraničného rastu. 
Od prelomu 60. a 70. rokov 20. storočia si však ľudstvo začína pomaly 
uvedomovať, že doterajší neobmedzený rozvoj či rast, odohrávajúci sa 
v prostredí obmedzených zdrojov našej planéty, je dlhodobo neudrža-
teľný. V záujme existencie ľudstva i biosféry je ho treba nahradiť iným, 
udržateľnejším spôsobom vývoja. Na to, ako neúnosne ľudstvo ohrozu-
je svoje životné prostredie, upozornil vo svojom vystúpení na pôde Val-
ného zhromaždenia v roku 1969 aj generálny tajomník OSN. O tri roky 
neskôr sa konala v Štokholme Konferencia OSN o životnom prostredí 
človeka, ktorá bola podnetom k zmene nášho vzťahu k prírode a krajine 
na planéte Zem, ktorá je naším jediným (nealternatívnym) domovom. 

V roku 1987 prijalo VZ OSN správu Naša spoločná budúcnosť, v kto-
rej sa trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len TUR) definoval ako taký rozvoj, 
ktorý umožňuje uspokojovať potreby súčasných generácií bez toho, aby 
sa tým ohrozili možnosti budúcich generácií. O päť rokov neskôr túto 
definíciu prevzal aj náš zákon o životnom prostredí, ktorý ju navyše roz-
šíril o potrebu chrániť prírodu (ekosystémy) ako celok. 

V júni 1992 sa v Rio de Janeiro konala pamätná Konferencia OSN 
o životnom prostredí a rozvoji, ktorá si vyslúžila prívlastok Summit 
Zeme. Životné prostredie a adekvátny rozvoj sa na nej označili za dve 
strany tej istej mince. Za východisko z hroziacej globálnej rozvojovej 
krízy sa navrhol integrovaný prístup pod názvom trvalo udržateľný 
rozvoj (angl. sustainable development). Zmysel koncepcie trvalo udr-
žateľného rozvoja je v  hľadaní, podpore a uplatňovaní optimálneho 
vzťahu medzi ekonomickou, sociálnou a environmentálnou dimen-
ziou rozvoja, medzi produktivitou a únosnou zaťažiteľnosťou prírod-
ných systémov, ale aj medzi ľudskou slobodou a zodpovednosťou, efek-
tívnou ekonomikou a solidaritou, uspokojovaním vlastných potrieb a 
poznaním, kedy spotrebúvame dosť, či dokonca priveľa. Koncom leta Leták súťaže o najlepšie esej na tému : udržateľný spôsob života, 2010
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2002 sa v Johannesburgu uskutočnil Svetový summit o trvalo udrža-
teľnom rozvoji. Jeho účastníci sa mali možnosť oboznámiť aj s výsled-
kami 1. ročníka našej súťaže o najlepšiu študentskú esej.

 TUR vychádza z určitých, všeobecne platných princípov, riadi sa sú-
borom kritérií a vyhodnocuje sa prostredníctvom indikátorov. Za prin-
cípy TUR sa o.i. považujú princíp ochrany biodiverzity a životodarných 
systémov, rozvoja ľudských zdrojov, eko-efektívnostný, rozumnej dosta-
točnosti, vnútrogeneračnej i medzigeneračnej rovnosti, spravodlivého 
prístupu k zdrojom, prevencie a predbežnej opatrnosti, ale aj celostnosti, 
optimalizácie, šetrnosti a solidarity. Za ešte komplexnejšiu a vnútorne 
menej rozpornú v porovnaní v koncepciou TUR sa považuje koncepcia 
trvalo udržateľného života (TUŽ), či lepšie povedané spôsobu života, ži-
tia, existencie. Týka sa všetkých stránok života, a nielen niektorých par-
ciálnych aspektov rozvoja. Rozvíjanie a uplatňovanie koncepcie (trvalo)
udržateľného života/žitia je vedené snahou čo najviac sa priblížiť k ide-
álom humanizmu a harmónie s prírodou a krajinou, založeným na úcte 
k životu ako aj k neživým zložkám prostredia, ktoré nás obklopuje, ktoré 
využívame a ktoré musíme chrániť.

 Od roku 1992 tvorí TUR, vďaka zákonu č. 17/1992 o životnom pro-
stredí, súčasť nášho právneho systému. V októbri 2001 vláda SR a v ap-
ríli 2002 NR SR schválili Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja 
SR. O tri roky neskôr bola prijatá obdobná národná stratégia aj v ČR. 

 Viaceré predchádzajúce anketové prieskumy potvrdili, že najpozi-
tívnejšiu úlohu pri podpore TUR/TUŽ plnia mimovládne organizácie 
(niektoré z nich sa podieľajú aj na tejto súťaži) a spolu s nimi niektoré 
samosprávy na miestnej i regionálnej úrovni. V príprave odborníkov 
na problematiku trvalo udržateľného rozvoja/života/žitia zohrávajú stá-
le dôležitejšiu úlohu univerzity a akademické pracoviská. Podľa našich 
skúseností majú študenti o tento predmet značný záujem. V rámci Slo-
venskej akadémie vied patrí medzi lídrov v tejto sfére výskumu a vedec-
kej výchovy, ako aj v oblasti popularizácie Geografický ústav SAV. Spolu 
s Ústavom krajinnej ekológie SAV a niektorými ďalšími pracoviskami sa 
dlhodobo venuje (aj) výskumu krajiny a problematike TUR/TUŽ. 

 Máme sa teda v tejto oblasti čím inšpirovať a na čo nadväzovať. Prí-
lišný optimizmus však nie je na mieste. Problémy, na ktoré poukázali 

a riešenia, ktoré navrhli svetové summity, alebo českí a slovenskí odbor-
níci a aktivisti, rovnako ako hodnoty, ktoré sa snažia zachrániť a rozví-
jať, sú u nás na okraji záujmu. Výskum, ktorý pred časom uskutočnila 
na reprezentatívnej vzorke verejnosti agentúra FOCUS pre potreby Re-
gionálneho environmentálneho centra Slovensko (REC), dokumentoval 
minimálnu orientáciu našej verejnosti v problematike TUR. Životné 
prostredie, ktoré pred 20 rokmi „súťažilo“ s problematikou ľudských 
práv o prvú priečku v poradí najdôležitejších celospoločenských prob-
lémov, sa v tomto rebríčku hlboko „prepadlo“. Naopak, do nevídaných 
rozmerov sa rozrástlo plytvanie zdrojmi a holdovanie bezduchému kon-
zumu, plytkej zábave, nevkusu, egoizmu, násiliu a podobne, teda ak-
tivitám, postojom a hodnotovým orientáciám, ktoré priamo protirečia 
princípom TUR/TUŽ. Hodnotiť uplynulé desaťročie jednostranne (len 
pozitívne, alebo len negatívne) nie je zrejme celkom na mieste. Ale prá-
ve to vnáša do každého hodnotenia potrebné napätie a robí ho zaujíma-
vým. Aj preto sa tešíme na Váš pohľad, na Vaše názory i na to, ako ich 
dokážete formulovať. 

 Ešte menej záujmu ako prírode, kultúrnym pamiatkam, životnému 
prostrediu a problematike TUR sa u nás venuje kultúrnej krajine, teda 
tej časti prírody, ktorú človek v procese historického spolunažívania 
zmenil „na svoj obraz“. Časť z tejto krajiny si dodnes zachovala výrazné 
črty využívania v minulosti. V takom prípade používame slovné spo-
jenie historické štruktúry krajiny. Tie - aj keď si to zväčša neuvedomu-
jeme - predstavujú najmarkantnejšie a neraz i najautentickejšie preja-
vy kultúrneho dedičstva premietnutého do krajiny. Vybrané segmenty 
z  nich sú pamiatkovo chránené, iné sú chránené napríklad v zmysle 
zákona o ochrane prírody a krajiny, ale väčšina z nich dosiaľ postráda 
zákonnú ochranu ako aj všeobecné povedomie o svojej rastúcej hodnote 
a ohrození. To nás viedlo k tomu, že sme v 80. rokoch minulého storočia 
rozpracovali koncepciu poznávania a  praktickej ochrany historických 
štruktúr krajiny. Odvtedy sa tejto problematike venujú viacerí odborní-
ci, ale aj dobrovoľní aktivisti v Česku i na Slovensku. V celoeurópskom 
meradle bolo historickým míľnikom prijatie Európskeho dohovoru 
o krajine (Florencia, 20. októbra 2000), ku ktorému pristúpili aj Česká 
a Slovenská republika, čím sa dohovor stal záväzným pre každého z nás. 
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V praxi to však nie je veľmi poznať (skôr naopak) a to je dôvod, prečo sa 
tohtoročnou hlavnou témou našej súťaže stala práve krajina, jej ochra-
na a naše rozumné, kultúrne, šetrné, harmonické a (trvalo) udržateľné 
spolunažívanie s ňou. Krajina, ako zdroj nielen úžitkových, ale aj pozná-
vacích, kultúrnych, estetických a ďalších hodnôt. 

 Deviatym ročníkom súťaže chceme podčiarknuť aj význam prepo-
jenia cieľov a záväzkov medzinárodného, národného a miestneho cha-
rakteru a tým podnietiť úvahy o vzájomnom vzťahu týchto troch geo-
grafických dimenzií a prihlásiť sa k heslu: Mysli globálne, konaj lokálne!

 Veríme, že Vás táto téma osloví a inšpiruje k hľadaniu odpovede 
na otázky, týkajúce sa nášho šetrnejšieho, láskavejšieho a udržateľnej-
šieho zaobchádzania s okolitou krajinou – naším domovom. Tešíme 
sa na Vaše eseje a na konkrétne myšlienky, postrehy a návrhy v nich 
obsiahnuté.

 Mikuláš Huba
 (za iniciátorov a organizátorov súťaže)

Poznámka: Esej je krátky literárny útvar zameraný na určitú tému (pod-
ľa: Cambridge Int. Dictionaty of English). Esej môže mať viac odborné, 
alebo viac umelecké, či žurnalistické zameranie. V prípade tejto súťaže 
je forma spracovania vecou rozhodnutia autora. Každopádne by však 
zvolený jazyk eseje mal byť zrozumiteľný širšiemu spektru čitateľov, 
a nielen úzkemu okruhu „zasvätených“.
Tento ročník súťaže (vrátane finančnej odmeny víťazom) podporuje 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v rámci tematickej 
priority 8.1. Aktivizácia talentovanej mládeže prostredníctvom regi-
onálnych a národných súťaží a festivalov (GP č. LPP-0128-07)

ŠTUDENTI O KRAJINE A SVOJOM  
VZŤAHU K NEJ
(TLAČOVÁ SPRÁVA)

V Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej ulici č. 3 v Bra-
tislave sa 28. októbra 2010 uskutočnilo vyhodnotenie výsledkov a vyh-
lásenie víťazov 9. ročníka česko-slovenskej súťaže študentských esejí na 
tému Udržateľný spôsob života. 

Vyhlasovateľmi súťaže boli: Geografický ústav SAV, Spoločnosť pre 
trvalo udržateľný život na Slovensku a v Českej republike, Regionálne 
environmentálne centrum Slovensko, Geografická spoločnosť pri SAV 
a Česká a Slovenská asociácia Rímskeho klubu.

Petržalské lužné lesy, 2020 
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Súťaž sa koná pod záštitou Pracovnej skupiny Európskeho EcoFora 
Hodnoty pre udržateľnú budúcnosť a za finančnej podpory Agentúry na 
podporu výskumu a vývoja v SR.

Do tohto ročníka súťaže sa prihlásilo 25 súťažiacich z celého bývalé-
ho Československa, čo je o troch viac, ako vlani. Po prvý raz sa medzi 
nimi vyskytla aj zahraničná študentka (konkrétne z Kanady), poslu-
cháčka jednej z bratislavských vysokých škôl. Do finále postúpilo desať 
esejí. Osobitné poďakovanie patrí v tejto súvislosti okrem súťažiacich aj 
členom a členkám medzinárodnej poroty súťaže, ktorí/ktoré zároveň aj 
recenzovali príspevky, zaradené do tohto zborníka, tajomníčke poroty 
Erike Mészárosovej a ďalším členom a členkám riešiteľského kolektívu, 
ako aj žiakom Základnej umeleckej školy na Sklenárovej ulici v Bratisla-
ve pod vedením Zuzany Homolovej: z ich dielne pochádzajú keramické 
ceny pre víťazov. 

Napriek tradičnému zameraniu na udržateľný spôsob života sa kon-
krétne zadanie súťaže každoročne mení. Jednotlivé ročníky zvykneme 
venovať významným podujatiam, výročiam a podobne. Keďže v tomto 
roku si pripomíname 10. výročie prijatia dôležitého dokumentu Rady 
Európy: Európskeho dohovoru o krajine, téma 9. ročníka by sa dala na-
zvať: „o hľadaní udržateľného spôsobu nášho spolužitia s krajinou.“

 

 O KRAJINE, VÝCHOVE  
A VZDELÁVANÍ

Predslov k zborníku 

Rozšírené abstrakty zahrnuté v tomto zborníku odzneli v plnom 
znení na odbornom seminári s medzinárodnou účasťou (Slovensko, 
Česká republika, Holandsko) a s rovnomenným názvom Poznávanie 
a interpretácia kultúrnej krajiny ako súčasť environmentálnej výchovy 
a vzdelávania. Seminár sa uskutočnil v Bobrovci pod Západnými Tat-
rami v dňoch 16. – 17. septembra 2016 a organizoval ho Geografický 
ústav SAV v spolupráci so Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život v SR 
a ČR a s Centrom pre otázky životného prostredia Univerzity Karlovej. Rusovecký park,  2020 
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Podujatie moderovali Pavel Šremer a Ján Szőllős. Autorsky do zborníka 
prispeli: Martina Barancová Paulíková, Dušan Bevilaqua, Jana Dlouhá, 
Jiří Dlouhý, Josef Fanta, Ján Hanušin, Boris Hochel, Mikuláš Huba, Vla-
dimír Ira, Ján Lacika, Peter Laučík, Anna Polášková, Martin Říha a Dag-
mar Štefunková. 

Tematické zameranie príspevkov je široké a zodpovedá rôznorodos-
ti profesionálneho zamerania ich autorov a autoriek: od rôznych chá-
paní kultúrnej krajiny z pohľadu reprezentantov jednotlivých discip-
lín a  profesií, cez postavenie kultúrnej krajiny v spoločnosti (krajina 
ako vec verejná i ako súčasť kultúry a žitej praxe súčasnej spoločnosti), 
uplatnenie nových vedeckých, výchovno-vzdelávacích a participačných 
prístupov pri zlepšovaní starostlivosti o krajinu, ukážky konkrétnych 
spôsobov zaobchádzania s krajinou vo vybraných lokalitách či regió-
noch až po príklady efektívnych foriem obnovy a údržby jednotlivých 
objektov: prvkov kultúrnej krajiny.

V každom z príspevkov odznelo znepokojenie z rastúcej miery ohro-
zenia hodnôt našej kultúrnej krajiny. Spomínali sa príklady bezohľad-
ného prístupu developerov pri budovaní veľkokapacitných stredísk ces-
tovného ruchu v strede citlivej prírody a krajiny, trasovanie niektorých 
úsekov diaľnic a iných líniových stavieb, ktoré neberie ohľad na dotknu-
tú krajinu, výstavba tzv. malých vodných elektrární na úkor posledných 
prírodných úsekov riek a priľahlej prírody a krajiny, chátranie a pus-
tošenie starých alejí a brehových porastov, často architektonicky i ur-
banisticky nezvládnutá bytová výstavba, pustnutie a likvidácia starých 
vinohradov, investície na úkor kvalitnej pôdy, neregulovaná inštalácia 
nových bilbordov, znehodnocujúcich vzhľad krajiny. Ale aj strácajúci sa 
vzťah a rastúca ľahostajnosť ľudí voči krajine, ako aj legislatívne, inšti-
tucionálne a organizačné nedostatky a personálne zlyhania pri ochrane 
a spravovaní kultúrnej krajiny a deficity pri plnení záväzkov, ktoré pre 
nás vyplývajú z príslušných medzinárodných dokumentov, vrátane Eu-
rópskeho dohovoru o krajine.

Riešenie vidia autori a autorky príspevkov v tomto zborníku v dôsled-
nom chápaní kultúrnej krajiny ako vzácnej a akútne ohrozenej súčasti 
kultúrneho dedičstva, životného prostredia a nášho spoločného domo-
va. Pri dosahovaní tohto strategického cieľa navrhujú prispôsobiť vyššie 

uvedeným požiadavkám aj interpretáciu a propagáciu hodnôt kultúrnej 
krajiny. Zároveň žiadajú integrovať ochranu a udržateľné spravovanie 
hodnôt kultúrnej krajiny do ústavy ako aj príslušných nižších právnych 
noriem i rozvojových stratégií, do celej výchovno-vzdelávacej sústavy, 
ale najmä do každodenného života.

Kultúrna krajina je odrazom životného štýlu a názoru človeka – to je 
zrejmé najmä z historickej a miestnej perspektívy. Predstavuje to zároveň 
výzvu, že i dnes by sme mohli a mali vedome prispieť k presadzovaniu 
ekologicky šetrných prístupov a udržateľných foriem spolužitia človeka 
s prírodou. Úlohou vedcov je rozpoznať prírodné hodnoty a stanoviť spô-
soby a podoby ich ochrany, identifikovať ekosystémové služby a vyčísliť, čo 
by sa stalo, keby sme o ne prišli. A tiež poukázať na ďalšie podstatné väzby 
a súvislosti v krajine, ktoré sú základom jej funkčnej a estetickej harmónie. 
Vedci môžu byť užitoční aj pri hľadaní postupov a stratégií udržateľného 
života, a to v spolupráci s ďalšími dôležitými aktérmi, vrátane miestnych 
komunít. K týmto postupom sa hlási tzv. „veda udržateľnosti“, ktorá v sebe 
integruje okrem metodických postupov aj hodnotové východiská a vyža-
duje si nové formy komunikácie. Ukazuje sa tak, že udržiavať komplexné 
vzťahy a väzby medzi rôznorodými „spoločenstvami“ je potrebné nielen 
v prírode, ale aj v spoločnosti.

Problémy, o ktorých sa píše v tomto zborníku, sú totiž aktuálne dl-
hodobo. Navyše krajina, ako miesto nášho domova v tom najvšeobec-
nejšom zmysle slova, je a bude témou aktuálnou vždy a všade. Takže sa 
možno oprávnene pýtať, prečo venujeme zvýšenú pozornosť tejto téme 
práve teraz? Tých dôvodov je viacero.

Ako prvý možno uviesť skutočnosť, že nie tak dávno uplynulo 15 ro-
kov od zverejnenia dohovoru Rady Európy s názvom Európsky dohovor 
o krajine a desať rokov od chvíle, kedy sa jeho zmluvnou stranou stali aj 
Česká a Slovenská republika. Pri tejto príležitosti sa v kinosále Národnej 
rady SR v spolupráci s Geografickým ústavom SAV a Spoločnosťou pre 
trvalo udržateľný život v SR uskutočnilo podujatie spojené s výstavou 
fotografií, plagátov a posterov, ako aj s premietaním filmov s názvom 
Deň lesa a krajiny v parlamente. 

V máji 2016 vyšlo číslo popredného českého environmentálneho ča-
sopisu Veronika venované starostlivosti o krajinu na Slovensku.
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A skončiť možno pripomenutím, že Slovensko v tomto polroku pred-
sedá Rade EÚ. Aj to je vhodná príležitosť na to, aby sme túto problema-
tiku zviditeľnili aj v agende predsedníctva.

Mikuláš Huba, Ján Hanušin a Jana Dlouhá (editori)

Predslov k zborníku Poznávanie a interpretácia kultúrnej krajiny ako sú-
časť environmentálnej výchovy a vzdelávania, Bobrovec, 2016

KULTÚRNA KRAJINA AKO 
PRODUKT I  ODRAZ STAVU 
SÚČASNEJ SPOLOČNOSTI

Tlačová správa

V dňoch 16. - 17. septembra sa v Bobrovci pod Západnými Tatrami 
uskutočnil odborný seminár s medzinárodnou účasťou s názvom Po-
znávanie a interpretácia kultúrnej krajiny ako súčasť environmentálnej 
výchovy a vzdelávania. Jeho organizátormi boli Spoločnosti pre trva-
lo udržateľný život v SR a ČR, Geografický ústav SAV a Centrum pro 
otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Prahe. Podujatie tvorilo 
voľnú súčasť XXII. ročníka Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškovcov.

Ako vyplýva už z názvu, nóvum tohto stretnutia v porovnaní s inými 
podujatiami na tému KULTÚRNA KRAJINA bolo hľadanie súvislostí 
medzi poznávaním a interpretáciou kultúrnej krajiny, ochranou a udr-
žateľným manažmentom jej hodnôt a ich efektívnou integráciou do pro-
cesu environmentálnej výchovy a vzdelávania.

Tematické zameranie príspevkov bolo skutočne široké: od rôznych 
chápaní kultúrnej krajiny z pohľadu rerezentantov širokého spektra dis-
ciplín a profesií, cez postavenie kultúrnej krajiny v spoločnosti (krajina 
ako vec verejná i ako súčasť kultúry a žitej praxe súčasnej spoločnosti), 
uplatnenie nových vedeckých, výchovno-vzdelávacích a participačných 
prístupov pri zlepšovaní starostlivosti o krajinu, ukážky konkrétnych 
spôsobov zaobchádzania s krajinou vo vybraných lokalitách a regió-

noch až po príklady efektívnych foriem obnovy a údržby jednotlivých 
prvkov kultúrnej krajiny.

V každom z prípevkov odznelo znepokojenie z rastúcej miery ohro-
zenia hodnôt našej krajiny.

Riešnie vidia účastníci a účastníčky podujatia v dôslednom chápa-
ní kultúrnej krajiny ako vzácnej a akútne ohrozenej súčasti kultúrne-
ho dedičstva, životného prostredia či domova v najširšom zmysle slo-
va. V tomto zmysle navrhujú a žiadajú integrovať ochranu a udržateľné 
spravovanie hodnôt kultúrnej krajiny do Ústavy SR, príslušných práv-
nych noriem, do celej výchovno-vzdelávacej sústavy, ale najmä do kaž-
dodenného života.

Bratislava, 19. 9. 2016

Sihla, 2007
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STO ROKOV ČESKO-SLOVENSKEJ 
SPOLUPRÁCE PRI OCHRANE 

PRÍRODY A KRAJINY
Medzinárodný seminár - program

Miesto a čas konania:
Penzión Jurika, Bobrovec, 7. - 9. 9. 2018
Organizujú:
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike.
Společnosť pro trvale udržitelný život v České republice.
v spolupráci s:
Geografickým ústavom SAV v Bratislave
Centrem pro otázky životního prostředí pri UK v Prahe
a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR v Prahe
s podporou GA VEGA 2/0013/18
Organizačný výbor:
Mikuláš Huba (predseda), Jiří Dlouhý, Ján Hanušin, Pavel Šremer, Vla-
dimír Ira, Ján Szöllös, Erika Mészárosová a Eva Vavroušková.
Program:
Ladislav Miko: Ochrana prírody a krajiny v Česku a na Slovensku (po-
hľad z Bruselu).
Juraj Mesík, Pavel Šremer, Mikuláš Huba: Úloha Federálneho výboru 
pre životné prostredie pri ochrane prírody, krajiny a životného prostre-
dia.
Vladimír Ira, Ján Lacika: Česko-slovenská vedecká spolupráca pri vý-
skume prírody, krajiny, životného prostredia a udržateľnosti rozvoja.
Pavel Šremer: O spolupráci slovenských a českých ochránců přírody v 
letech 1977 – 1989.
Mikuláš Huba: Český prínos pre ochranu prírody a krajiny na Sloven-
sku v r. 1918 – 2018.
Jiří Janáč: Snahy o environmentalizaci české (československé) vodohos-
podářské politiky v 70. a 80. letech 20. století.

Jiří Dlouhý, Ján Szöllös, Eva Vavroušková, Pavel Šremer, Martin Říha, 
Vladimír Ira, Miroslav Petr, Ľubica Trubíniová, Dagmar Lišková a Mi-
kuláš Huba: STUŽ ako pozitívny príklad česko-slovenskej spolupráce 
(aj) pri ochrane prírody a krajiny.
Diskusia
Moderujú: Vladimír Ira a Pavel Šremer
Sprievodný program:
Beseda s úspešným filmárom a ochrancom prírody, Erikom Balážom.
Exkurzia.

Titulný list programu konferencie o kultúre krajiny, Dornach, 2000



159

Titulný list programu konferencie o kultúre krajiny, Dornach, 2000

ČESKÝ PRÍSPEVOK K OCHRANE 
PRÍRODY, KRAJINY A PAMIATOK 

 NA SLOVENSKU  
V R. 1918 - 2018

Úvod
Český príspevok k rozvoju Slovenska vo všetkých relevantných oblas- 

tiach bol v uplynulom storočí, ale najmä v r. 1918 -1939, zásadný. Bez 
neho nie je fungovanie Slovákov ako štátotvorného národa predstaviteľ-
né. Ide o historický fakt, ktorý nevidí iba ten, kto ho nechce vidieť. Toto 
konštatovanie sa týka aj ochrany prírody, krajiny a pamiatok.

Z histórie (roky 1918 - 1939)
Ako konštatuje V. Stockmann (2016) to, čomu dnes hovoríme ochra-

na prírody a krajiny na Slovensku, spadalo za čias Rakúsko – Uhorska 
(teda do r. 1918) pod budapeštiansku Štátnu pamiatkovú komisiu.

K vytvoreniu samostatných slovenských pamiatkových orgánov došlo 
až v r. 1919 pod názvom Vládny komisariát na ochranu pamiatok na Slo-
vensku.

Komisariát sídlil v Bratislave. Za jeho vznikom stáli také osobnosti, 
ako významný pamiatkár - teoretik a sekčný šéf na pražskom Minis-
terstve školstva a národnej osvety, Zdeněk Wirth, historik umenia Jan 
Hofman a známy (česko)slovenský architekt Dušan Jurkovič.

Komisariát pod vedením Jana Hofmana osobitne nariadil o.i. aj 
ochranu historických parkov. 

Významní štátni konzervátori boli o.i. : Wagner, Mencl, Dvořák...
Možno súhlasiť s V. Stockmannom, že toto vládne nariadenie bolo 

veľmi pokrokové a tvorilo právnu i praktickú základňu ochrany prírody 
a krajiny na Slovensku na nasledujúce takmer dve desaťročia.

V chápaní rozsahu pamiatkovej starostlivosti predstavovalo toto na-
riadenie veľký pokrok v porovnaní s uhorským pamiatkovým zákonom 

č. 39-1881. A to tým, že do pôsobnosti novo vzniknutého komisariátu 
boli okrem umelecko-historických pamiatok začlenené aj historické, 
technické, urbanistické, ľudové a prírodné pamiatky, takže komisariát 
sa stal pracoviskom zameraným na ochranu nielen pamiatok v úzkom 
slova zmysle, ale - aspoň čiastočne - aj na ochranu prírody a krajiny 
v širšom zmysle (v r. 1923 sa Vládny komisariát transformoval do podo-
by Štátneho referátu na ochranu pamiatok na Slovensku).

Už prvá etapa prác Vládneho komisariátu spočívala vo vypracova-
ní Koncepcie pamiatkovej starostlivosti, ochrany a zveľaďovania krajiny. 
Vzápätí (v r. 1920) vznikol Návrh zákona na ochranu prírodných pa-
miatok na Slovensku. Jeho autorom bol známy český prírodovedec Jan 
Roubal.

Jeho prijatie sa, žiaľ, nepodarilo presadiť, ale jeho znenie je dôkazom 
toho, na akej výške bolo uvažovanie o ochrane pamiatok, prírody a kra-
jiny v tom období v bývalom Československu. Na tento návrh nadväzuje 

Memoriál  Josefa a Petry Vavrouškovcov, (časť účastníkov a účastní-
čok), 2018
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Návrh osnovy nariadenia o ochrane prírody na Slovensku z r. 1935. Jeho 
prijatiu napokon zabránil zánik I. Československej republiky.

Podobne neúspešne dopadol aj pokus o prijatie osnovy zákona 
o ochrane prírody a krajiny (kde sa po prvý raz v názve legislatívneho 
aktu explicitne objavil pojem krajina – pozn. aut.) z r. 1945.

Niečo z toho sa predsa podarilo doviesť do úspešného konca. V roku 
1923 vyšiel výnos ministra s plnou mocou pre správu Slovenska o ochra-
ne prírodných pamiatok č. 7739-prez. 1923, ktorým sa vyhlasuje ochra-
na krasových oblastí (krasovej krajiny) na Slovensku. 

Významnú úlohu v tejto oblasti zohrali konzervátori ochrany prírody 
s kompetenciou vykonávať dozor nad ochranou prírodných pamiatok 
na Slovensku. Riadili sa Pokynmi pre agendu konzervátorov Štátneho 
referátu na ochranu pamiatok na Slovensku. 

Ďalšia významná postava českého pôvodu s mimoriadnymi zásluha-
mi o ochranu prírody na Slovensku bol prof. Karlovej univerzity v Pra-
he, Karel Domin. Botanik, rektor, politik a otec myšlienky Tatranského 
a Pieninského národného parku.

Roky 1945 - 1989
Po II. svetovej vojne sa ochrana prírody a pamiatok v ČR a SR od 

seba oddialili, čo dokumentujú aj samostatné zákony, ktoré sa nimi 
v oboch republikách zaoberajú (pre viac info pozri napr. Klinda (2016) 
alebo Huba, Kubišová (2017). 

Veľa pre Slovensko pred II. sv. vojnou i po nej urobil prof. Josef Vy-
dra. Z etnografov napr. Dr. Jiří Langer. Fenomén sui generis na po-
medzí umenia, vedy a osvety je Karel/Karol Plicka. Fotograf, režisér, 
zberateľ ľudových piesní, pedagóg, propagátor, organizátor…

Za veľkého slovenského vlastenca - ochranára českého pôvodu po-
važujem Pavla Šremera a jeho pražské ekodisidentské „dvojča“, Ivana 
Dejmala.

České korene mali viacerí bratislavský ochranári. Od Jara Šíbla či 
Jirku Kubáčka, cez Vlada Iru a Kamila Procházku až po p. Břetisla-
va Nováka, ktorý celé roky obetavo spravoval sekretariát bratislavských 
ochranárov.

Ale úzko sme spolupracovali aj s ďalšími, najmä v Brne (Lacina, Bu-
ček, Vlašín, Kundrata, Librová…), Prahe (Vavroušek, Bouzková, Ma-
kásek, Kára, Míchal, Moldan, Heyrovská), Olomouci (Nováček, Bar-
toš, Kysučan), Českých Budejoviciach (Tešitel, Johanisová), severných 
Čechách (Pakosta), južnej Morave (prevažne Brňáci), Krkonošiach 
(Kulichovci)...

Veľkými témami s veľmi aktívnou účasťou českých ochranárov boli 
Dunaj v súvislosti s výstavbou Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagy-
maros a neskôr aj Tatry či Devínska Kobyla. Začiatkom r. 1989 sa v Pra-
he konala pamätná česko - slovenská ochranárska konferencia: Životní 
prostředí hlavních měst (Praha – Bratislava), ktorá bola českou reakci-
ou na vydanie publikácie Bratislava/nahlas a jej následnú podporu (aj) 
z českých vedeckých a ochranárskych kruhov (pre viac info pozri napr. 
Huba (2008).

Roky 1990 - 2018
Ústredný orgán ani federálny zákon o životnom prostredí sme do 

r. 1990, resp. do začiatku r. 1992 v ČSFR nemali. To sa zmenilo až vzni-
kom Federálneho výboru pre životné prostredie (FVŽP) a prijatím zá-
kona č. 1/1992 Zb. Oba tieto počiny sa spájajú s menom Josefa Vav-
rouška, ktorý nás nielen za života, ale aj bezmála štvrťstoročie rokov po 
svojej smrti, dáva dohromady (o čom svedčia aj každoročné memoriály 
na počesť jeho a jeho dcéry Petry).

Josef Vavroušek založil aj tradíciu československých a neskôr i me-
dzinárodných seminárov, venovaných udržateľnému rozvoju, resp spô-
sobu života. Po jeho tragickom odchode štafetu po ňom prevzal najmä 
Pavel Nováček.

Miestom pravidelného stretávania sa českých a slovenských vlasten-
cov boli oddávna Biele-Bílé Karpaty. Na túto tradíciu nadviazali po roku 
1992 aj českí a slovenskí ochranári. V júni to bol spravidla dvojdenný 
seminár striedavo na slovenskej a moravskej strane, v zime spoločný Sil-
vester v Starom Hrozenkově, na Javorine a v Strání. Z (česko)moravskej 
strany sa žiada v tejto súvislosti spomenúť mená manželov Vavrouškov-
cov, Pavla Šremera, Erazima Koháka, Radka Kunca, Jany Hajducho-
vej, Milana Drgáča či Jardu Ungermana.
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Tradične spolupracovali (a spolupracujú) českí a slovenskí ochranári 
v oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Stelesnením 
tejto spolupráce je naturalizovaný Trenčan, odchovaný Prahou, Richard 
Medal. Ale v tejto súvislosti by sa žiadalo spomenúť aj mená ako napr. 
manželia Dlouhí, Haisová, Bartoš, Kvasničková, Činčera a mnohé 
ďalšie.

A napokon (ale nie na poslednom mieste v dôležitosti) do tohto ob-
dobia spadá aj ambiciózny projekt, na začiatku ktorého stál tu už viac-
krát spomínaný Josef Vavroušek, a to spoločná výstava, katalóg a se-
minár českých a slovenských eko-výtvarníkov Identifikácia v priestore 
a čase, organizované v „triumviráte“ STUŽ, Agentura Galerie H v Kos-
telci nad Černými lesy a Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne.

Záver:
Na niekoľkých stranách textu sa nedá podrobne zmapovať proble-

matika českej pomoci pri ochrane prírody, krajiny a pamiatok na Slo-
vensku. 

Najmä, ak hovoríme o storočnici.
Išlo nám teda iba o pokus vystihnúť charakteristické črty danej prob-

lematiky v jednotlivých obdobiach a spomenúť mená, ktoré sú objek-
tívne, alebo sa nám aspoň zo subjektívneho hľadiska javia, ako kľúčové. 
Koexistencia „staršieho“ a „mladšieho“ brata nebola ani v tejto oblasti 
bezproblémová, čo ju ale nediskvalifikuje. Napokon, po obnovení Čes-
koslovenskej republiky v r. 1945 došlo k zásadnému osamostatneniu sa 
ochrany prírody, krajiny a pamiatok v oboch republikách, čím sa elimi-
novalo aj riziko prípadných konfliktov, vzťahu nadradenosti a podrade-
nosti či iných vývojových anomálií. Ale česká pomoc či už metodická, 
organizačná, vedecko-výskumná alebo pedagogická zostala aj naďalej 
významná. A toto konštatovanie platí aj po 1. 1. 1993, kedy sa Českoslo-
vensko rozdelilo na dva samostatné štáty.

Literatúra:
HUBA, M. (2008). Ideál, skutočnosť, mýtus – Príbeh bratislavského 
ochranárstva, Banská Bystrica (PRO), 191 s.
HUBA, M., KUBIŠOVÁ, K. (2017). Legislatívne aspekty ochrany cha-

rakteristického vzhľadu (kultúrnej) krajiny v medzinárodnom kontexte 
(komparatívna štúdia). In Ira, Hanušin eds. Premeny a ochrana historic-
kej kultúrnej krajiny na Slovensku. Geographia Slovaca, 33, 31-58.
KLINDA, J. Uzákonenie ochrany prírody na Slovensku. Životné prostre-
die, 50, 209-212.
STOCKMANN, V. (2016). Vývoj štátnej ochrany prírody na Slovensku 
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QUO VADIS NAŠE ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE, PRÍRODA A KRAJINA?

Otvorená výzva zodpovedným

Práve pred 20 rokmi, 1. apríla 1990, s dvadsaťročným oneskorením 
za rozvinutými krajinami sveta, vznikol aj na Slovensku ústredný or-
gán štátnej správy pre životné prostredie: Slovenská komisia pre život-
né prostredie. O dva roky neskôr sa zmenila na Ministerstvo životného 
prostredia SR. S účinnosťou od 1. januára 1991 bola zriadená osobitná 
(miestna) štátna správa pre životné prostredie, reprezentovaná okresný-
mi a obvodnými úradmi životného prostredia, ktoré nepodliehali vše-
obecnej štátnej správe. Začiatkom roku 1990 vznikol na pôde slovenské-
ho parlamentu samostatný Výbor pre životné prostredie, názov ktorého 
sa po prvých slobodných voľbách v júni 1990 rozšíril aj o ochranu prí-
rody. Takmer nič z vyššie uvedeného už buď nejestvuje, alebo nebude 
jestvovať po ukončení mandátu súčasnej vlády, odkedy sa má agenda na 
úseku životného prostredia presunúť pod hospodárske rezorty.

Takýto vývoj v nás, odborníkoch v oblasti krajinnej ekológie, ochra-
ny, plánovania a manažmentu krajiny, vyvoláva oprávnené znepokoje-
nie a obavy o efektívne fungovanie inštitucionálnej starostlivosti o život-
né prostredie. Najmä, keď politické rozhodnutie o zrušení Ministerstva 
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životného prostredia SR a predovšetkým o osude jeho agendy nebolo 
adekvátne pripravené a prediskutované s odbornou a vedeckou komu-
nitou. V súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že environmentálno-kraji-
nárske hľadisko bude v rozšírenom rezorte pôdohospodárstva systémo-
vo nadradené nad jednotlivé hospodárske aktivity v záujme komplexnej 
starostlivosti o krajinu ako jeden z najvýznamnejších atribútov kvality 
nášho života a stavu spoločnosti. Ochrana životného prostredia, prírody 
a krajiny je v najvyššom verejnom záujme, nad ktorým nestojí ani vlast-
nícke právo. Tieto skutočnosti by sa mali prejaviť aj v centrálnej pozícii 
problematiky ochrany a tvorby životného prostredia v rámci novo kre-
ovaného centrálneho orgánu štátnej správy, či už ním bude ministerstvo 
životného prostredia, pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja, minis-
terstvo komplexnej starostlivosti o krajinu, alebo iné ministerstvo.

Tieto naše obavy znásobuje nedávny vývoj v oblasti ochrany prírody 
a starostlivosti o krajinu, charakterizovaný okrem iného:

1. Personálnymi zmenami v rezorte životného prostredia pod   
 vedením nominantov Slovenskej národnej strany, spojenými  
 s odchodom rozhodujúcej časti kompetentných, odborne spô- 
 sobilých a bezúhonných osôb z ministerstva a ním riadených  
 zložiek.
2. Vydávaním výnimiek zo zákona o ochrane prírody a krajiny  
 a bezproblémovým schvaľovaním zámerov namierených proti  
 prírode a  krajine. Najalarmujúcejšiu podobu takéto prístupy  
 nadobudli na území národných parkov, pričom akýmsi výkrič- 
 níkom medzi nimi je práve najstarší a najznámejší z nich:  
 Tatranský národný park (TANAP). Najskôr sa to prejavilo be- 
 nevolenciou Ministerstva životného prostredia SR voči novým  
 zjazdovkám, a to aj na územiach, ktoré majú byť prísne chráne- 
 né, následne toleranciou voči novému územnému plánu mesta  
 Vysoké Tatry, ktorý podporuje masívnu urbanizáciu Tatier  
 a napokon odborne neakceptovateľným návrhom novej zoná- 
 cie TANAP-u, navrhujúcim reálne zmenšenie a fragmentáciu  
 budúcej jadrovej A zóny národného parku.
3. Inštitút posudzovania vplyvov na životné prostredie a strategic- 
 kého environmentálneho hodnotenia, na odbornej stránke   
 prípravy ktorého sme sa pred takmer dvoma desaťročiami  
 intenzívne podieľali, sa aj vďaka zákonu 17/1992 Zb. stal už od  
 roku 1994 súčasťou nášho právneho systému. Cieľom jeho  
 tvorcov, a to odborníkov, legislatívcov a zákonodarcov bolo
 preventívne eliminonovať nežiaduce dopady pripravovaných  
 projektov, ale aj rozvojových dokumentov, právnych noriem  
 a zásadných územných plánov na životné prostredie a zdravie  
 obyvateľov. V súčasnosti sa tento potenciálne účinný nástroj  
 mení často len na formalitu, alebo dokonca na nástroj, ktorý  
 aktivity poškodzujúce životné prostredie a zdravie odobruje  
 a „posväcuje“.

Podpoľanie, 2008
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4. Ministerstvo životného prostredia SR jednostranne vypovedalo  
 dohodu o spolupráci so strešnou platformou environmentál-  
 nych mimovládnych organizácií EKOFÓRUM, čím demonštro- 
 valo svoj negatívny postoj k tretiemu sektoru a ochranárskemu  
 hnutiu.
5. Slovenská republika sa síce stala zmluvnou stranou Európskeho  
 dohovoru o krajine, ale Ministerstvo životného prostredia SR  
 ani iné rezorty nezabezpečili, aby vláda a Národná rada Sloven- 
 skej republiky prijali legislatívne nástroje na jeho implementá- 
 ciu v podobe právnych nástrojov na zabezpečenie integrovanej  
 ochrany, manažmentu a plánovania krajiny (napr. dávnejšie   
 pripraveného návrhu zákona o krajinnom plánovaní, zákona  
 o ochrane prírody a starostlivosti o krajinu, či nového zákona  
 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, reflektujúceho  
 Európsky dohovor o krajine).
6. Znepokojenie vyvolávajú aj ďalšie medializované kauzy typu  
 laxného narábania s emisnými kvótami, pezinskej skládky, ťaž- 
 by zlata a uránu environmentálne nebezpečnými metódami,  
 chemických postrekov aplikovaných na území národných par- 
 kov, či hrozby nového ropovodu cez Žitný ostrov, neriešenej  
 problematiky starých  environmentálnych záťaží a kontamino- 
 vaných území a desiatky ďalších prípadov, kedy Ministerstvo  
 životného prostredia SR nevystupovalo v súlade so svojím  
 poslaním.

Vyššie uvedené a ďalšie skutočnosti nás, odborníkov v oblasti sta-
rostlivosti o životné prostredie, ochranu prírody a krajiny nútia apelovať 
na vládu Slovenskej republiky, Národnú radu Slovenskej republiky, ale 
aj na politické strany a hnutia, uchádzajúce sa o priazeň voličov v na-
stávajúcich voľbách ako aj na občanov – voličov, aby prehodnotili svoje 
doterajšie nazeranie a svoj prístup k životnému prostrediu a ochrane 
prírody a  krajiny. Vyzývame ich, aby s plnou vážnosťou a zodpoved-
nosťou reflektovali skutočnosť, že agende životného prostredia ako aj 
ochrany prírody a krajiny musí v kontexte globálnych problémov i ak-
tuálneho rozvoja, rastu konkurencieschopnosti a budúcnosti Slovenska 
patriť najvyššia priečka a Slovensko sa musí v environmentálnych zále- Svätý Jur, 2010
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žitostiach správať tak, ako to zodpovedá jeho medzinárodným záväz-
kom, poslaniu a úrovni, deklarovanej členstvom v EÚ a OECD. Envi-
ronmentálne aspekty sú neoddeliteľné od ekonomických a sociálnych 
a nevyhnutne ich musíme chápať vo vzájomných súvislostiach. Musíme 
ich rešpektovať ako jeden z najvýznamnejších atribútov kvality nášho 
života a stavu spoločnosti, ktorý má doslova existencionálny charakter.

Preto navrhujeme:
1.  Pripravované ministerstvo, integrujúce problematiku pôdohos- 
 podárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja konci 
 povať ako rezort komplexnej starostlivosti o krajinu prierezové- 
 ho charakteru (vrátane územného plánovania), v ktorom envi- 
 ronmentálno-krajinárske hľadisko bude mať kľúčové postave- 
 nie a bude systémovo nadradené nad jednotlivé hospodárske  
 aktivity.
2. Obnoviť samostatný výbor Národnej rady Slovenskej republiky  
 pre životné prostredie a ochranu prírody.
3. Vytvoriť optimálne podmienky pre všetkých odborne zdatných,  
 kompetentných a morálne bezúhonných pracovníkov, ktorí  
 prejavia záujem o prácu v štátnej správe a odborných organizá- 
 ciách vo sfére ochrany prírody a krajiny a starostlivosti   
 o životné prostredie.
4. Neprijať návrh zonácie Tatranského národného parku, predlo- 
 žený Ministerstvom životného prostredia SR a podrobiť ho   
 kvalifikovanej odbornej oponentúre i verejnej diskusii. Pova- 
 žujeme to za dvojnásobne dôležité preto, lebo ide o skutočne  
 celonárodný záujem a riziká i následky, ktoré hrozia v prípade  
 prijatia súčasného návrhu zonácie, sú hrozbou pre to najcen- 
 nejšie, čo na Slovensku máme.
5. Prehodnotiť inštitút udeľovania výnimiek zo zákona o ochrane 
 prírody a krajiny a zredukovať ho výlučne na kritické prípady,  
 ako je napr. ohrozenie ľudského života. 
6. Vrátiť posudzovaniu vplyvov na životné prostredie a strategic- 
 kému environmentálnemu hodnoteniu jeho pôvodný zmysel:  
 byť preventívnym nástrojom, eliminujúcim možné negatívne  

 vplyvy navrhovaných aktivít na životné prostredia, prírodu,   
 krajinu a zdravie obyvateľov a zároveň zabezpečiť reálnu účasť  
 dotknutej verejnosti v celom procese hodnotenia.

7. Dôsledne dodržiavať „literu i ducha“ zákona vo sfére starostli- 
 vosti o životné prostredie i pri ochrane prírody a krajiny   
 a posilniť právomoci štátnych orgánov v oblasti starostlivosti  
 o životné prostredie, ochranu prírody a krajiny, ako aj inšpek- 
 čných orgánov v tejto oblasti. 
8. Urýchlene prijať navrhované legislatívne normy, ktoré zabezpe- 
 čia implementáciu Európskeho dohovoru o krajine a tým aj  
 reálnu vymáhateľnosť práva vo sfére starostlivosti o krajinu.  
 Rešpektovať skutočnosť, že ide o problematiku integrovaného,  
 celostného cha rakteru.
9. Zužitkovať potenciál, ktorý predstavujú relevantné akademické  
 a univerzitné pracoviská, ale aj mimovládne organizácie a ob- 
 čianske iniciatívy a ďalšie súčasti občianskej spoločnosti, pô- 
 sobiace vo sfére starostlivosti o životné prostredie, prírodu  
 a krajinu. Systémovo zlepšovať ich existenčné podmienky  
 (aspoň na úroveň susednej Českej republiky).
10. Urobiť všetko pre rehabilitáciu štátnej starostlivosti o životné  
 prostredie, prírodu a krajinu v očiach verejnosti.

V mene účastníkov seminára organizovaného dňa 24. 03. 2010 Slo-
venskou asociáciou pre krajinnú ekológiu k 10. výročiu podpísania Eu-
rópskeho dohovoru o krajine, ktorí prijali tento apel na zodpovedných.

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.,
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
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Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike
Staroturský chodník 1, 811 01 Bratislava

Vážený pán
Doc. Ing. Jozef Medveď, PhD.
Minister životného prostredia SR
MŽP SR
Štúrovo nám. 1
Bratislava

Bratislava 9. 2. 2010

Vážený pán minister,

ako iste viete, Rada Európy prijala 20. októbra 2000 vo Florencii vý-
znamný dokument s názvom Európsky dohovor o krajine. Slovenská re-
publika podpísala tento dohovor 30. mája 2005 a jeho ratifikácia sa usku-
točnila 9. augusta toho istého roku. Následne vstúpil dohovor u nás do 
platnosti. Slovenskej republike z toho vyplynula povinnosť uplatňovať 
ustanovenia tohto dohovoru a plniť záväzky, ktoré z jeho prijatia pre našu 
krajinu vyplývajú. Jedným z týchto záväzkov je aj premietnutie ustanovení 
Európskeho dohovoru o krajine do nášho právneho poriadku, zákonných 
a podzákonných noriem, ako aj do koncepčných strategických dokumen-
tov, týkajúcich sa krajiny. Ešte podstatnejšie je to, aby vláda, celá decízna 
sféra a následne celá spoločnosť pristupovali k našej krajine v intenciách 
cieľov dohovoru a záväzkov, ktoré z toho vyplývajú. V Slovenskej republi-
ke je gestorstvom tohto procesu poverené práve Vaše ministerstvo.

V poslednom čase na európskej úrovni vznikli tri siete na podpo-
ru uplatňovania dohovoru v praxi. Naša organizácia je členom siete 
CIVILSCAPE, ktorá združuje mimovládne organizácie so zameraním 
na krajinu, jej ochranu a trvalo udržateľné využívanie. Jednou z našich 
úloh je zistiť, ako sa v našej republike plnia záväzky, vyplývajúce z nášho 
pristúpenia k Európskemu dohovoru o krajine (skrátene EDoK).

Z tohto dôvodu si Vám preto dovolím, v intenciách zákona o slobod-
nom prístupe k informáciám, položiť niekoľko otázok. Vaše odpovede 

na ne majú pre splnenie našej úlohy kľúčový význam a vopred Vám za 
ne ďakujem. Tento list zároveň posielam na vedomie pánovi podpred-
sedovi vlády Dušanovi Čaplovičovi, s ktorým sme o týchto veciach ne-
dávno hovorili.

1. V súvislosti s kap. II., čl. 4 EDoK sme sa zaviazali: „zosúlaďovať 
realizáciu tohto dohovoru....bez toho, aby sa odchýlila od ustanovení 
tohto dohovoru“. Naša otázka znie: Ako z pohľadu a z pozície MŽP SR 
prebieha toto „zosúlaďovanie“ ?

2. Kap. II., čl. 5, písm. a/ nás zaväzuje právne uznať krajinu ako zá-
kladnú zložku prostredia obyvateľstva, ako vyjadrenie rozmanitosti jeho 
spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva a základ jeho identity. 
Otázka znie: V ktorých konkrétnych ustanoveniach ktorých právnych 
noriem, platných na území SR, je tento záväzok naplnený? Čo urobi-
lo MŽP SR pre splnenie tohto záväzku?

3. Kap. II., čl. 5, písm. b/ požaduje „zaviesť a realizovať krajinné 
koncepcie na ochranu, manažment a plánovanie krajiny prostredníc-
tvom prijatia špecifických opatrení uvedených v čl. 6 EDoK.“ Otázka 
znie: V  ktorých konkrétnych ustanoveniach ktorých právnych no-
riem a koncepčných/strategických či iných relevantných dokumen-
tov, platných na území SR, je tento záväzok naplnený? Čo urobilo 
MŽP SR pre splnenie tohto záväzku?

4. Kap. II., čl. 5, písm. c/ nás zaväzuje „zaviesť postupy pre účasť 
širokej verejnosti, miestnych a regionálnych orgánov a iných strán, kto-
ré sú zainteresované na definovaní a realizovaní krajinných koncepcií 
podľa vyššie uvedeného písmena b.“ Otázka znie: Aké konkrétne kroky 
a opatrenia urobilo MŽP SR pre splnenie tohto záväzku?

5. Kap. II. čl. 5, písm. d/ požaduje: „integrovať krajinu do regionál-
nych a územno-plánovacích, kultúrnych, environmentálnych, sociál-
nych, hospodárskych a ďalších koncepcií s možným priamym, alebo 
nepriamym vplyvom na krajinu“. Otázka znie: Ako jednotlivé rezorty 
a vláda ako celok, v ktorých konkrétnych koncepčných dokumentoch 
a akým spôsobom tento záväzok zohľadnili?

6. V kap. II, čl. 6, písm. A/ EDoK požaduje od každej zmluvnej 
strany (vrátane SR) „zvyšovať povedomie občianskej spoločnosti, sú-
kromných organizácií a verejných orgánov o hodnotách krajiny, jej úlo-
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he a jej zmenách“. Otázka znie: Ako konkrétne vláda SR a zvlášť Váš 
rezort plní túto úlohu?

7. V kap. II., čl. 6, písm . B/a,b,c/ sa SR ako zmluvná strana EDoK 
zaviazala vzdelávať odborníkov a podporovať školské a mimoškolské 
vzdelávanie týkajúce sa krajiny v zmysle dohovoru. Otázka znie: Ako 
konkrétne vláda SR a zvlášť Váš rezort plní tento záväzok?

8. V kap. II, čl. 6, písm. C/a/ sa požaduje vymedziť typy krajiny na 
celom území štátu, analyzovať ich charakteristiky a systematicky moni-
torovať ich zmeny. Pokiaľ sme správne informovaní, takto zameraný pro-
jekt bol v rámci Vášho rezortu pripravený a začal sa realizovať. Otázka 
znie: Ako sa realizuje a kde sa možno oboznámiť s jeho výsledkami? 

9. V kap. II., čl. 6., písm. D/ sa požaduje po konzultácii s verejnos-
ťou a v súlade s čl. 5/c definovať cieľovú kvalitu krajiny pre identifikova-
né a vyhodnotené typy krajiny. Otázka znie: Ako ďaleko je Váš rezort 
s plnením tejto úlohy a kde je možné oboznámiť sa s dosiahnutými 
výsledkami?

10 . V kap. II., čl. 6., písm. E/ sa Slovenská republika zaviazala zaviesť 
nástroje zamerané na ochranu, manažment a/alebo plánovanie krajiny. 
Otázka znie: Aké konkrétne nástroje tohto druhu vláda SR od roku 
2006 zaviedla?

Doplňujúce otázky:
11. Prečo dosiaľ nebol prijatý návrh Zákona o krajinnom plánova-

ní? Aké ďalšie zákonné a podzákonné normy na splnenie záväzkov, 
vyplývajúcich z EDoK, pripravilo Vaše ministerstvo v uplynulých ro-
koch?

12. Ako sa záväzky, vyplývajúce z dohovoru, uplatňujú v proce-
soch posudzovania vplyvov na životné prostredie a strategického en-
vironmentálneho hodnotenia?

13. Ako sa princípy a kritériá obsiahnuté v EDoK uplatňujú pri 
posudzovaní zahraničných investícií na území SR, pri posudzovaní 
žiadostí o prostriedky z európskych zdrojov a následne pri realizácii 
projektov s evidentným vplyvom na krajinu?

14. Sú, podľa Vás, v súlade so záväzkami, ktoré nám vyplývajú 
z EDoK, súčasné stavebné a iné aktivity na území tatranského a pod- Cintorín pri Kozej bráne, Bratislava, 2017
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tatranského regiónu (TANAP), v oblasti Donovalov (NAPANT), na 
území a v zázemí Bratislavy a iných veľkých miest, či pri výstavbe 
diaľnice v takých krajinársky exponovaných úsekoch, akými sú napr. 
Kraľovianska úžina, okolie lokality Svetového kultúrneho a prírod-
ného dedičstva UNESCO Spišský hrad, či okolie Považského hradu? 

Vážený pán minister, 
teším sa na Vaše odpovede a verím, že nám pomôžu v našej misii 

pravdivo a úplne informovať o plnení záväzkov vyplývajúcich z Európ-
skeho dohovoru o krajine pre Slovenskú republiku, ako jeho zmluvnú 
stranu.

S pozdravom

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., predseda STUŽ/SR

Na vedomie: doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., podpredseda vlády SR

Vážený pán
doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.
podpredseda vlády SR
Nám. slobody 1
Bratislava

 Bratislava 25.2. 2010

Vážený pán podpredseda vlády,

ďakujem Vám za záznam z nášho januárového stretnutia a chcel by 
som sa predbežne vyjadriť k jedinému bodu: urýchlené prijatie zákona 
o krajinnom plánovaní. 

Pred viac ako dvoma týždňami som sa písomne obrátil na pána mi-
nistra životného prostredia s niekoľkými otázkami, týkajúcimi sa tejto 

problematiky vo väzbe na naše záväzky, vyplývajúce o.i. aj z Európskeho 
dohovoru o krajine (môj list ste dostali na vedomie).

Dosiaľ som odpoveď nedostal, ale keďže celý proces sledujem dlho-
dobo a s kompetentnými pracovníkmi MŽP SR som túto problematiku 
konzultoval aj v uplynulých dňoch, môžem konštatovať nasledovné:

- povinnosť prijať tento, alebo obdobný zákon vyplýva z nášho zá-
väzku, ktorý nám, ako zmluvnej strane, vyplýva s Európskeho dohovoru 
o krajine,

- povinnosť prijať tento, alebo obdobný zákon vyplýva však aj 
z kompetenčného zákona ešte z čias predchádzajúcej vlády, kedy sa pre-
súvali kompetencie na úseku územného plánovania a stavebného po-
riadku na iné subjekty, pričom rezort ŽP mal naďalej garantovať „eko-
logické aspekty územného plánovania“. Za týmto účelom sa pripravil 
návrh zákona o krajinnom plánovaní, ktorý však narazil na úzko re-
zortne motivovaný odpor ako MVRR SR, tak aj MP SR. Po opakovaných 
pokusoch MŽP SR viac-menej rezignovalo a začalo uvažovať o iných, 
kompromisných riešeniach splnenia tejto dosiaľ nesplnenej zákonnej 
povinnosti. Žiadne z týchto riešení však dosiaľ nedotiahlo do úspešného 
konca.

Čo z toho podľa môjho názoru vyplýva? Veci sa nepohnú dopredu 
bez Vašej osobnej, nadrezortnej a koordinačnej ingerencie. Tým čiastoč-
ne odpovedám aj na otázku, ako začať budovať nový rezort starostlivosti 
o krajinu v duchu toho, na čom sme sa zhodli pri našom januárovom 
stretnutí. Verím, že sa vláde SR a NR SR podarí splniť túto nesplnenú 
úlohu ešte v tomto volebnom období a tým sa zmiernia negatívne dopa-
dy nedávnych rozhodnutí, ktoré ohrozili ďalšie fungovanie inštitucionál-
nej starostlivosti o životné prostredie, prírodu a krajinu na Slovensku.

Vážený pán podpredseda vlády,
teším sa na Vašu skorú odpoveď a najmä na aktivity, ktoré v tomto 

smere podniknete.

 S pozdravom
Mikuláš Huba
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Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike
Staroturský chodník 1, 811 01 Bratislava

Vážení páni

doc. Ing. Jozef Medveď, PhD. – minister životného prostredia SR
Ing. Vladimír Buzalka – vedúci služobného úradu MŽP SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1
Bratislava

 

 Bratislava 3. 3. 2010

Vážený pán minister,
Vážený pán vedúci služobného úradu,
odvolávam sa týmto voči neposkytnutiu/nesprístupneniu informá-

cií, o ktoré som Vás, pán minister, ako predstaviteľa vecne príslušného 
ústredného orgánu štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, 
požiadal listom z 9. februára 2010.

Keďže som moju vyššie spomínanú žiadosť o informácie poslal na 
vedomie pánovi podpredsedovi vlády Dušanovi Čaplovičovi, robím tak 
aj v prípade tohto odvolania. 

S pozdravom

 prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.
 predseda STUŽ/SR

Na vedomie: doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., podpredseda Vlády SRDeň lesa a krajiny, NR SR, 2015
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Mr. Janez Potočnik
European Commissioner for Environment
DG ENVI
Brussels
 

 Bratislava, May 16th, 2010

Your Excellency,
Dear Commissioner, 
 
I am approaching you as the top representative of the environmental 

protection – and therefore also the nature conservation – in the Euro-
pean Union in the matter of an utmost and urgent concern, the case 
of threatened nature and landscape areas of European significance in 
Slovakia.

 As a Slovak resident and an European citizen I feel obliged to bring 
to your attention the alarming situation in protection (or better to say 
devastation) of biotops of European significance, in particular in the 
Velka a Mala Fatra National Parks (a large part of which consists of bio-
tops belonging to Natura 2000) and request Commission´s urgent in-
vestigation/intervention into it. 

Above mentioned nature and landscape values of European im-
portance are endangered by the highway „D1“ construction between 
Turany and Hubova. Mentioned highway variant is under constructi-
on in an illegal way, without valid EIA process and even in direct con-
tradiction to the final official recommendation of the Slovak Ministry 
of Environment to use different (tunnel) variant. The construction of 
destructive variant is impossible without money from EIB, which are 
dependent on the agreement of EC. It means, you have the last chan-
ce to stop this anti-ecological project. 

Thank you very much in advance for your prompt response. I be-
lieve, that together we can stop running devastation and prevent addi-
tional irreparable damage threatening our common European natural 
and cultural heritage.

Yours Sincerely,
 

Prof. Mikuláš Huba
(former chairman of The Committe for the Environment and Nature 
Conservation, House of Parliament of The Slovak Republic) 
 
CC: Mr. John Hontelez, President of the European Environmental Bu-
reau, Brussels and others.
Supplements: Relevant articles and documents
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike
Staroturský chodník 1, 811 01 Bratislava

 

Malofatranské pohľady, 2020
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Vážený pán
Ing. Zsolt Simon
Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho roz-
voja
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

 Bratislava 2.9.2010
 

Vážený pán minister,

dňa 9. 2. 2010 sme sa v zmysle zákona o slobodnom prístupe k in-
formáciám písomne obrátili na Vášho predchodcu vo funkcii ministra 
životného prostredia, pána Jozefa Medveďa, so žiadosťou o informáciu, 
ako sa v Slovenskej republike plnia záväzky, vyplývajúce z nášho pristú-
penia k  Európskemu dohovoru o krajine (príloha 1). Napriek nášmu 
písomnému (príloha 2) i osobnému odvolaniu sa voči nesprístupneniu 
tejto informácie, dosiaľ sme ju nedostali.

Veríme, že sa zasadíte za urýchlenú nápravu a nebudete pokračovať 
v porušovaní zákona po vzore Vášho predchodcu (predchodcov). 

Záverom si Vás dovoľujeme upozorniť aj na skutočnosť, že spomína-
ný dohovor je veľmi aktuálny z hľadiska všetkých troch hlavných súčastí 
Vami momentálne vedeného ministerstva, ako aj na to, že o niekoľko 
týždňov sa vo Florencii bude vyhodnocovať plnenie dohovoru jeho 
zmluvnými stranami, medzi ktoré patrí aj Slovensko.

 S pozdravom

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.
 predseda STUŽ/SR 

S PREZIDENTOM UNISCAPE  
O REZERVÁCH PRI UPLATŇOVANÍ 

 EURÓPSKEHO DOHOVORU  
O KRAJINE 

 
Bratislava , 25. septembra (Kancelária NR SR) - Na pôde Národnej rady 

Slovenskej republiky sa 24. septembra 2012 stretli prof. Mikuláš Huba, 
poslanec a predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné pro- 
stredie a prof. Bas Pedroli z Univerzity vo Wageningen (Holandsko), 
ktorý je zároveň prezidentom UNISCAPE - Asociácie univerzít na pod-
poru Európskeho dohovoru o krajine. Dikutovali o výzvach, ktorým če-

S profesorom Pedrolim na pôde NR SR



171

líme pri hľadaní a presadzovaní adekvátneho vzájomného vzťahu medzi 
politikou a vedou v súvislosti s výskumom, plánovaním a manažmen-
tom krajiny. Na záver stretnutia páni Huba a Pedroli prijali a podpísali 
spoločné komuniké: 

“Sme svedkami toho, že hoci 24 z 27 členských krajín Európskej únie 
podpísalo a ratifikovalo Európsky dohovor o krajine, je ešte treba vy-
naložiť veľké úsilie na úplnú implementáciu tohto dohovoru. Najmä 
v konkrétnych oblastiach dopadov jednotlivých sektorových politík 
(poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, energetika, doprava, 
výstavba, územné plánovanie a ďalšie) na krajinu, účinný monitoring 
týchto dopadov ako aj ich odraz v súčasnej legislatíve a rozhodovacích 
procesoch i v účasti verejnosti na plánovaní a manažmente krajiny stá-
le ešte zaostávajú. Krajina predstavuje integračnú sféru, umožňujúcu 
efektívne riešenie mnohých vzájomne súvisiacich problémov, čo nie je 
možné v izolovanom rámci jednotlivých rezortov, ako sa to zdôrazňuje 
aj v dokumente Science Policy Briefing No. 41 z ESF-COST. Veda a po-
litika by mali tesnejšie spolupracovať pri riešení týchto problémov na 
miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni.“ 

25. 9. 2012

DÔVODOVÁ SPRÁVA K NÁVRHU 
NOVELY ZÁKONA

 
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„návrh zákona“) predkladá poslanec Národnej rady Slovenskej repub-
liky Mikuláš Huba.

Hlavným účelom predloženého návrhu zákona je pozastaviť, od- 
dialiť, resp. znemožniť uplatňovanie aktuálne prijatej novely zákona 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) až do momentu, 
kým nebude súbežne pripravený a prijatý aj zákon týkajúci sa ochra-

ny a starostlivosti o krajinu. Následne budú môcť obe tieto právne 
úpravy v rovnakom čase nadobudnúť účinnosť. Preto je potrebné 
nahradiť ustanovenia platného zákona takými ustanoveniami, kto-
ré sú obsahovo zhodné s ustanoveniami zákona o ochrane prírody 
a krajiny platnými do 31. decembra 2013, čím sa prinavráti zákon-
ná ochrana charakteristickému vzhľadu krajiny, ktorá bola z cieľov 
zákona o ochrane prírody a krajiny s účinnosťou od 1. januára 2014 
vypustená s odôvodnemím predkladateľa, že problematiku krajiny 
bude riešiť pripravovaný zákon „o krajine“. Takéto nahradenie plat-
ných ustanovení zákona sa však netýka obsolétnych ustanovení pred-
chádzajúcej právnej úpravy a ani ustanovení, ktorých prijatie priamo 
súviselo s požiadavkami vyplývajúcimi z príslušných smerníc Európ-
skej únie.

S účinnosťou nového zákona č. 506/2013 Z. z. o ochrane prírody a kra-
jiny od 1. januára 2014 bol zredukovaný jeden z hlavných cieľov zákona 

Rúbanisko v Jamnickej doline, 2018
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o ochrane prírody a krajiny, a to zachovanie charakteristického vzhľa-
du krajiny bez toho, aby bol súbežne predložený nový zákon o ochrane 
krajiny, resp. o starostlivosti o krajinu, pričom sa prijatím tejto novely 
zároveň aj relativizoval zmysel a dôležitosť ochrany prírody a krajiny ako 
verejného záujmu. Navyše, v novom zákone nie sú premietnuté viaceré 
záväzky Slovenskej republiky voči krajine, ktoré vyplývajú pre Slovensko 
z pripojenia sa k Európskemu dohovoru o krajine v roku 2005.

Z názvu zákona o ochrane prírody a krajiny logicky vyplýva, že pred-
metom jeho úpravy by mala byť nielen ochrana prírody ako takej, ale aj 
ochrana krajiny s jej charakteristickým vzhľadom. Schválením poslednej 
novely tohto zákona sa však znížil dôraz na ochranu krajiny a úplne sa 
vypustil jeden z hlavných cieľov tohto zákona, a to zachovanie charakte-
ristického vzhľadu krajiny. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky argumentovalo tým, že ochrana charakteristického vzhľadu 
krajiny bude súčasťou samostatnej právnej úpravy starostlivosti o kraji-

nu, avšak neuviedlo, čo by mal tento zákon obsahovať, ale ani to, kedy by 
k vypracovaniu, predloženiu a následne prijatiu takéhoto zákona malo 
dôjsť. V Pláne legislatívnych úloh vlády na rok 2014 sa takýto zákon ne-
uvádza, z čoho vyplýva oprávnená obava, že v roku 2014 takýto zákon do 
vlády a NR SR predložený nebude. Možnosť predkladať návrhy zákonov 
nad rámec legislatívneho plánu vlády majú rezorty formou iniciatívnych 
návrhov, ak by išlo o prioritný, alebo urgentný štátny, verejný resp. spo-
ločenský záujem. Aj keď ochrana krajiny takýto charakter má, doterajšia 
prax neposkytuje dôvod predpokladať, že by Vláda SR tejto problematike 
takúto dôležitosť pripisovala. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že zo slovenského právneho poriadku 
sa vypustila ochrana charakteristického vzhľadu krajiny a starostlivosť 
o krajinu, resp. povinnosť využívať krajinu udržateľným a po stránke 
ekologickej, estetickej a funkčnej najlepším možným spôsobom. A to 
bez toho, aby bola garantovaná príprava nového zákona, upravujúceho 
ochranu krajiny a zachovanie jej charakteristického vzhľadu a ďalších 
vyššie uvedených hodnôt, kvalít a funkcií.

Aby sa zabránilo tomuto právnemu vákuu pri ochrane krajiny, na-
vrhuje sa zavedenie totožnej právnej úpravy zákona o ochrane prírody 
a krajiny, ktorá platila do 31. decembra 2013. Rovnako je opätovne po-
trebné pripomenúť, že pri schvaľovaní poslednej novely tohto zákona 
bolo odmietnutých niekoľko zásadných pripomienok, ktoré poukazo-
vali na nesúlad predloženej novely so smernicami Európskej únie, rela-
tivizovali spoločenské postavenie ochrany prírody, komplikovali režim 
vyhlasovania nových chránených území, ale aj umožňovali masívny vý-
rub drevín rastúcich mimo lesnej pôdy a zastavaného územia obce.

Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívny dopad na životné 
prostredie, nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy a na 
podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy a ani vplyvy na 
informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými 
zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slo-
venskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárod-
nými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom 
Európskej únie.Hrušov, 2018
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NAVRHOVANÉ DOPLNENIA  
ÚSTAVY SR 

(predkladá poslanec Mikuláš Huba)

Čl. 4 Nerastné bohatstvo, jaskyne, verejnoprospešné funkcie lesov, 
podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve 
Slovenskej republiky.

Čl.44(1) Každý má právo na priaznivé, zdravé a krásne životné pro-
stredie.

(2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kul-
túrne dedičstvo vrátane charakteristického vzhľadu krajiny.

(3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani po-
škodzovať životné prostredie, prírodné zdroje, krajinu a kultúrne pa-
miatky.

(4) Štát dbá o šetrné a trvalo udržateľné využívanie prírodných 
zdrojov a ekosystémových služieb, o ekologickú rovnováhu a o účin-
nú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným 
druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov.

(5) Podrobnosti o právach a povinnostiach podľa odsekov 1 až 4 
ustanoví zákon. 

Čl.45 Každý má právo na včasné, pravdivé a úplné informácie o stave 
životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.

Pozn.: Navrhované doplnky sú písané boldom.

PRE KOHO JE URČENÝ NOVÝ 
ZÁKON O OCHRANE PRÍRODY  

A KRAJINY? 
(z vystúpenia v rozprave k návrhu novely zákona o ochrane  

prírody a krajiny)

...Začnem in medias res tým podstatným, čo sa budem následne sna-
žiť stručne zdôvodniť: 

Navrhujem stiahnutie návrhu zákona z rokovania 25. schôdze NR 
SR a vypracovanie skutočne komplexnej a systémovej novely zákona 
o ochrane prírody a krajiny s umožnením aktívnej účasti verejnos-
ti, zainteresovaných odborníkov a mimovládnych organizácií na jej 
príprave.

Som presvedčený, že predložený návrh zákona nerieši systematic-
ky a na základe najlepších dostupných poznatkov dlhodobé kľúčové 
problémy ochrany prírody a krajiny. Bez systémovej zmeny legislatív-
neho prostredia (zákon o ochrane prírody a krajiny a súvisiace práv-
ne normy) sa bude naďalej zväčšovať disproporcia medzi potrebnými 
a disponibilnými zdrojmi, bude sa naďalej devastovať naša príroda 

Pod Hradom Biely kameň, 2017
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a krajina a bude sa znižovať spoločenská prestíž ochrany prírody vo 
vnímaní verejnosti. Návrh zákona sa snaží komplexnejšie riešiť iba 
niektoré vážne problémy (kompenzácie majetkovej ujmy neštátnych 
vlastníkov pozemkov v chránených územiach, invázne druhy, mig-
račné bariéry, obecné chránené územia a niektoré ďalšie), ale celý 
rad zásadných problémov obchádza až ignoruje. Komplexné a syste-
matické riešenie problematiky v intenciách progresívnych svetových 
trendov je pritom kľúčové pre naplnenie ambicióznych cieľov zákona 
o ochrane prírody a krajiny.

Vážne výhrady zaznievajú aj k procesu prerokúvania hromadnej 
pripomienky verejnosti a mimovládnych organizácií k predloženej 
novele zákona. Preto žiadam predkladateľa, aby tento návrh zákona 
stiahol z rokovania 25. schôdze NR SR.

Svoj návrh zdôvodňujem najmä nasledujúcimi okruhmi dôvodov:
1. Návrh zákona obsahuje viacero novelizačných bodov, resp. usta-

novení, ktoré sú z hľadiska ochrany prírody a krajiny diskutabilné, 
kontraproduktívne až škodlivé a v súčasnosti platný stav nezlepšujú, 
ale zhoršujú.

2. Návrh zákona neobsahuje celý rad dôležitých ustanovení a sys-
témových opatrení, ktoré by v záujme zlepšenia stavu ochrany príro-
dy a krajiny a zvýšenia prestíže orgánov a organizácií štátnej ochrany 
prírody mal obsahovať.

3. Návrh zákona nebol predložený spoločne s príslušnými vyko-
návacími vyhláškami, čo nám de facto bráni v jeho skutočne kompe-
tentnom a serióznom posúdení. Navyše dôvodová správa k návrhu 
zákona je často duplicitná so znením zákona. Obe tieto skutočnosti 
sú okrem iného v rozpore s legislatívnymi pravidlami vlády.

4. Návrh zákona a proces jeho pripomienkovania (vrátane nakla-
dania s pripomienkami odbornej i laickej verejnosti) vykazuje via-
ceré znaky neštandardného postupu, ktoré by samy o sebe mali byť 
dôvodom na to, aby sa tento proces anuloval a proces pripomienko-
vania sa vrátil na svoj začiatok.

Z konkrétnych dôvodov spomeniem iba niektoré: 
Návrh vôbec nerieši presun výkonu štátnej správy vo veciach ochra-

ny prírody a krajiny na štátnu organizáciu ochrany prírody tak, aby táto 
mala reálne postavenie orgánu štátnej správy minimálne v konaniach 
týkajúcich sa chránených území, čo by významným spôsobom znížilo 
aj administratívnu náročnosť konaní (keďže v súčasnosti platný zákon 
o  ochrane prírody rozoznáva orgány štátnej správy ochrany prírody 
a krajiny, ktorými sú Ministerstvo životného prostredia SR, úrady život-
ného prostredia a obce, ktoré vedú správne konania, a zároveň odbor-
nú organizáciu ochrany prírody a krajiny, ktorá k uvedeným konaniam 
dáva svoje stanovisko, slúžiace ako hlavný podklad na rozhodovanie. 
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Tento stav prináša nadbytočnú administratívnu záťaž a spomaľovanie 
rozhodovacích procesov na úseku ochrany prírody a krajiny, keďže kaž-
dé jedno konanie musí prejsť až dvoma verejnoprávnymi inštitúciami). 
Z logického i systémového hľadiska by takýto presun výkonu štátnej 
správy (napr. v rámci reformy štátnej správy ESO) priniesol citeľný sys-
témový efekt a zníženie administratívnej náročnosti, ako aj posilnenie 
postavenia a zodpovednosti Štátnej ochrany prírody SR ako odbor-
nej organizácie ochrany prírody a krajiny. Podobný systém dlhodobo 
funguje v okolitých krajinách a nevidím dôvod, prečo by sme mali byť 
v tomto smere (negatívnou) výnimkou.

Ďalším nevyhnutným systémovým riešením, ktoré návrh vôbec ne-
obsahuje, je prechod správy pozemkov vo vlastníctve štátu v chránených 
územiach na odbornú organizáciu ochrany prírody a krajiny zriadenú 
Ministerstvom životného prostredia SR. Domnievam sa, že stav, ktorý 
na Slovensku v chránených územiach dlhodobo vládne (keď na jednom 

pozemku v chránenom území v štátnom vlastníctve hospodári a tento 
pozemok spravuje organizácia zriadená na výkon hospodárskej činnos-
ti, napr. Lesy SR, š.p., Štátne lesy TANAP-u, či Lesopoľnohospodársky 
majetok Ulič, zriadené Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka SR ako štátne podniky, ktorých prioritným predmetom činnosti je 
hospodárenie na spravovaných pozemkoch a vytváranie zisku; a na tom 
istom pozemku pôsobí aj organizácia ochrany prírody a krajiny, ktorá 
by svojou činnosťou de facto mala určovať spôsob spravovania chráne-
ného územia, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu), je prinajmen-
šom neúčelný, neekonomický, kontraproduktívny a spôsobilý vyvolávať 
zbytočné konflikty medzi dotknutými štátnymi organizáciami, keďže 
záujmom každej z nich je niečo diametrálne odlišné. Vzhľadom na to, 
že účelom a zmyslom chránených území nie je hospodárenie v nich 
a generovanie zisku, ale zachovanie a zveľaďovanie ich prírodných hod-
nôt, som presvedčený, že najúčelnejším riešením daného stavu je presun 
správy pozemkov vo vlastníctve štátu na organizácie ochrany prírody 
v chránených územiach tak, aby dané územia mohla táto organizácia 
spravovať spôsobom, aby prírodné a  krajinné hodnoty chráneného 
územia dostali prioritu a ostali zachované. Podobné systémy riadenia 
štátom spravovaných chránených území fungujú v mnohých okolitých 
štátoch (Českú republiku, Maďarsko či Poľsko nevynímajúc).

 Návrh zákona v niektorých smeroch priamo napomáha ohrozeniu 
samotného predmetu ochrany, napr. v prípade tzv. voľne rastúcej stro-
movej a krovitej vegetácie, znižovania autority stráže prírody a pod.

Návrh zákona nezakotvuje účinné opatrenia na ochranu biodiver-
zity, či lesov v chránených územiach v intenciách príslušných smerníc 
EÚ a medzinárodných dohovorov, ktoré sú pre Slovensko – ako pre ich 
zmluvnú stranu – záväzné.

Neštandardne a miestami v rozpore s ústavou „monopolizuje“ vý-
skumnú činnosť v chránených územiach, resp. „dohľad“ nad ňou do rúk 
jedinej (aj to silne poddimenzovanej) organizácie.

Návrh sa vôbec nezaoberá zlepšením starostlivosti o krajinu, hoci 
nám táto povinnosť vyplýva už osem rokov ako zmluvnej strane z Eu-
rópskeho dohovoru o krajine a z ďalších medzinárodných záväzkov. Na-
opak, ochranu krajinu obmedzuje.

Kuchyňa, 2017



176

Návrh zákona predpokladá vydanie niekoľkých vykonávacích pred-
pisov, bez ktorých množstvo jeho ustanovení nebude vykonateľných 
a aplikovateľných, a teda ich účinnosť by mala byť stanovená na rovnaký 
deň ako účinnosť navrhnutá pre návrh zákona. Je preto nevyhnutné, aby 
tieto vykonávacie predpisy boli pripomienkované a prijaté zároveň so 
zákonom. Bez vykonávacích predpisov nie je možné návrh zákona kom-
plexne posúdiť. Vypracovanie vykonávacích predpisov súčasne s návr-
hom zákona a ich súčasné predloženie v prípade, ak majú nadobudnúť 
účinnosť v rovnaký deň, predpokladá aj čl. 18 ods. 2 písm. g) a čl. 22 ods. 
4 legislatívnych pravidiel vlády.

Návrh zákona je navyše úplne nedostatočne odôvodnený. Niektoré 
navrhované novelizačné body sú odôvodnené jednou tautologickou ve-
tou, kde je len inými slovami zopakované to isté, čo je uvedené v navr-
hovanom ustanovení, ktoré sa „odôvodňuje“. V niektorých prípadoch 
tak vôbec nie je zrejmé, čo viedlo predkladateľa k tomu, aby niektoré 

novelizačné body navrhol. Napr. novelizačné body 22 až 28, ktoré pre-
súvajú kompetencie na vyhlasovanie chránených území na vládu SR, 
sú odôvodnené takto: „Doterajšia kompetencia Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky a obvodných úradov životného prostre-
dia na vyhlasovanie chránených krajinných oblastí, prírodných rezer-
vácií a chránených areálov sa presúva na vládu Slovenskej republiky.” 
Z tohto odôvodnenia nie je vôbec zrejmé, prečo sa táto kompetencia 
presúva na vládu SR, aké sú na to dôvody a prečo by práve vláda SR 
mala byť tým orgánom, ktorý vyhlasuje všetky (s  jedinou výnimkou) 
chránené územia. Takéto odôvodnenie je v rozpore s čl. 17 legislatív-
nych pravidiel vlády, kde sa napr. v jeho ustanovení ods. 4 uvádza, že 
„Osobitná časť dôvodovej správy sa člení podľa jednotlivých paragra-
fov navrhovaného zákona a v prípade novely zákona podľa jednotlivých 
článkov a jednotlivých bodov novely. Osobitná časť dôvodovej správy 
obsahuje odôvodnenie jednotlivých navrhovaných ustanovení zákona. 
Do odôvodnenia jednotlivých navrhovaných ustanovení sa nepreberá 
text týchto ustanovení, ani text a argumentácia už obsiahnutá vo vše-
obecnej časti dôvodovej správy.“

Predložený návrh zákona obsahuje 120 novelizačných bodov (po MPK 
dokonca 167 – pozn. mh), čo je viac ako počet paragrafov doterajšieho zá-
kona (105). Viaceré vložené paragrafy sú obsahovo úplne nové a rozsiahle 
(§ 7, § 58a, § 61, § 61a, § 61b, § 61c, § 61d, § 65a), čím dochádza k zásadnej 
zmene platného zákona. Okrem toho návrh nerieši ani tie problematic-
ké body, ktoré sa opakovane stávajú predmetom právnych sporov a ich 
vyjasnenie a lepšia právna úprava by prispela k efektívnejšiemu rozho-
dovaniu a výkonu štátnej správy ochrany prírody a k lepšiemu vnímaniu 
ochrany prírody dotknutými subjektmi a verejnosťou.

Predložený návrh vo viacerých bodoch zasahuje aj do kompeten-
cií iných rezortov (napr. kompetencia Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR vo veci inváznych druhov živočíchov), avšak nija-
kým spôsobom nerieši potrebné zmeny súvisiacich zákonov (napr. zá-
kona č. 274/2009 Z. z. pri odchyte inváznych druhov). Preto aj napriek 
dobrému úmyslu predložený návrh zákona bude v tejto oblasti s najväč-
šou pravdepodobnosťou trpieť rovnakými neduhmi ako súčasný zákon 
č. 543/2002 Z. z. a nebude môcť byť vykonateľný. 

Kuchyňa, 2017



177

V návrhu chýba to, na čom sa v predchádzajúcich rokoch zhodla väč- 
šina expertov pôsobiacich v ochrane prírody, a to zjednodušenie a spre-
hľadnenie súčasného systému ochrany prírody. Schválením predložené-
ho materiálu by nielenže ostal v platnosti súčasný komplikovaný a často 
neprehľadný systém (širokej verejnosti navyše ťažko vysvetliteľný), ale 
návrh by takýmto obrovským množstvom novelizačných bodov systém 
ďalej skomplikoval. 

Vzhľadom na to, že:
a/ týmto návrhom sa rieši len časť kľúčových problémov v ochrane 

prírody, no iné, nemenej dôležité, ostávajú neriešené (alebo sa ešte zhor-
šujú, ako v prípade ochrany nelesnej drevinovej vegetácie), 

b/ rozsah návrhu môže prispieť k ešte väčšiemu zneprehľadneniu už 
teraz komplikovaného systému ochrany prírody, 

c/ vo viacerých bodoch je návrh v rozpore s európskou legislatívou 
(predovšetkým body 11, 59, 60, 76, 115) a

d/ vo viacerých prípadoch je vykonávacia stránka zákona nedorie-
šená (napr. vyhlasovanie súkromných chránených území), opätovne 
odporúčam, aby sme ďalej nepokračovali v prerokúvaní tohto bodu 
programu na tejto schôdzi NR SR, žiadam jeho stiahnutie z rokovania 
a vypracovanie skutočne vyváženého, komplexného, moderného a efek-
tívneho návrhu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý vráti stratenú 
autoritu orgánom a organizáciám štátnej ochrany prírody a bude príro-
du a krajinu na Slovensku skutočne chrániť tak, ako ju chránia vo vys-
pelých krajinách, ku ktorým Československo, ako krajina patriaca ku 
globálnym priekopníkom (aj) legislatívneho riešenia tejto problematiky 
v minulosti patrilo. 

(Pozn.: S využitím Hromadnej pripomienky verejnosti a mimovlád-
nych organizácií k novele zákona o ochrane prírody a krajiny pre potre-
by svojho parlamentného vystúpenia k návrhu novely zákona o ochrane 
prírody a krajiny v 1. čítaní spracoval a upravil Mikuláš Huba – odznelo 
v rozprave k návrhu novely zákona, 15. 10. 2013). 

STANOVISKO SLOVENSKÉHO 
OCHRANÁRSKEHO SNEMU  

K DEVASTÁCII NAŠEJ KRAJINY
(príspevok do diskusie k návrhu novely zákona o ochrane  

prírody a krajiny)

Motto:
Každá zmluvná strana sa zaväzuje
a/ právne uznať krajinu ako základnú zložku životného prostredia 

obyvateľov, ako doklad ich spoločného kultúrneho dedičstva a základ ich 
identity,

b/ zaviesť a realizovať krajinné koncepcie zamerané na ochranu, ma-
nažment a plánovanie krajiny...,

c/ vytvoriť podmienky na účasť širokej verejnosti, miestnych či regi-
onálnych orgánov a iných subjektov, ktoré sú zainteresované na formulo-
vaní a realizácii krajinných koncepcií podľa písmena b/,

d/ integrovať krajinu do svojich regionálnych a územnoplánovacích 
koncepcií, ako aj kultúrnych, environmentálnych, poľnohospodárskych, 
sociálnych, hospodárskych a ostatných koncepcií s možným priamym ale-
bo nepriamym vplyvom na krajinu.

Kapitola II., čl. 4 Európskeho dohovoru o krajine (www.coe.int/euro-
peanlandscapeconvention), ktorý prijala Rada Európy v r. 2000 a ktorý je 
pre Slovenskú republiku záväzný od 1. 12. 2005.

V týchto dňoch je tomu práve 30 rokov, ako na pôde bratislavskej 
organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny vyšla 
prvá komplexná publikácia na tému historických štruktúr krajiny. 
Stalo sa tak niekoľko mesiacom po tom, ako jednu z hlavných cien na 
Medzinárodnom filmovom festivale EKOFILM v Ostrave získal film 
s  rovnomenným názvom (Historické štruktúry krajiny). Film vznikol 
v spolupráci Slovenskej akadémie vied a Krátkeho filmu Koliba. S od-
stupom troch desaťročí možno konštatovať, že týmito dvoma dielami 
sa v našich zemepisných šírkach etabloval pojem a koncept historic-
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kých štruktúr krajiny. Chápeme pod nimi (veľmi zjednodušene) všetky 
hmotné fenomény v krajine, ktoré vznikli v predchádzajúcich etapách 
vývoja ľudskej spoločnosti a odolali tlaku modernej civilizácie a ne-
kultúrnosti, ale i prírode, ktorá sa snaží sukcesiou „získať späť stratené 
územia“. A tak sa pod toto označenie dá zaradiť historické jadro mesta, 
rovnako ako baroková krajina okolo Banskej Štiavnice (napr. Kalvária), 
Spišský hrad a priľahlá historicky pretvorená krajina, komplex technic-
kých pamiatok (napríklad na Čiernom Balogu, v Štiavnických vrchoch, 
či na Východnom nádraží v Bratislave), areál mlynov a píly v Kvačian-
skej doline, významná pútnická lokalita (napr. Marianka), súbor ľudovej 
architektúry, historický park či cintorín, ako aj starý vinohrad, histo-
rická cesta s alejou, alebo hoci sústava terasovaných políčok, prípadne 
tradičné senníkové lúky a podobne.

Odborných štúdií a publikácií na túto tému vzniklo od roku 1988 
na Slovensku dosť. Otázka je, čo sa za ten čas zachovalo zo samotných 
historických štruktúr krajiny a aká je ich budúcnosť?

Odpoveď nie je na sto percent negatívna, ale dôvodov na spokojnosť 
je málo. Politické a ekonomické zmeny po novembri 89 sa aj vo vzťahu 
k tomuto fenoménu ukázali byť dvojsečnou zbraňou. Zoberme si len takú 
Bratislavu. Na jednej strane sa podarilo zrekonštruovať historické jadro 
mesta a mnoho historických budov i pár štvrtí mimo neho. Pred asaná-
ciou sa zachránili historické časti aglomerovaných obcí, ako je Záhorská 
Bystrica či Devínska Nová Ves. Obnovili sa mlyny v Hornej Mlynskej 
doline. Na rozdiel od 80. rokov minulého storočia už nik nenavrhuje lik-
vidáciu historických cintorínov. Stavebno-demolačný boom, chaotický 
rozvoj mesta a pôsobenie rôznych tzv. developerov, skorumpovaných 
politikov a úradníkov, vandalov a pod. však tieto pozitíva, žiaľ, prevýši-
li. Bratislava sa „dokázala“ neuveriteľne ľahkovážne vzdať rozhodujúcej 
časti svojho industriálneho dedičstva, historických vinohradov a starých 
záhrad, celých areálov historickej zelene, viacerých ulíc, uličiek i celých 
blokov, charakteru vilových a  záhradných štvrtí, ale najmä tradičných 
výhľadov a panorám. K historickej zeleni sa tu (ale aj inde) správame ako 
k úhlavnému nepriateľovi.

Podobný vývoj sa odohral aj mimo hlavného mesta. Dali sa vcelku 
do poriadku jadrá historických miest a cirkevné pamiatky, chvályhod-



179

ne sa opravujú či aspoň konzervujú viaceré hrady, obnovilo sa viace-
ro historických cintorínov, v prevádzkyschopnom stave sa udržiavajú 
niektoré technické pamiatky, miestami sa revitalizujú staré sady... Ani 
rehabilitácia súkromného vlastníctva však nedokázala citeľnejšie vrátiť 
tradičné formy hospodárenia na vidiek. Nemyslíme tým návrat do 19. 
storočia, ale to, čo vidíme napríklad v susednom Rakúsku. Výhľad na 
krajinu nám namiesto vyrúbaných stromov či celých alejí zaclonil „les“ 
bilbordov. A beztrestná brutalita, s akou pristupujeme ku krajine ako 
celku, v  ničom nezaostáva za barbarstvom budovateľov „krajších zaj-
trajškov“ z čias tzv. socializmu.

Keď v roku 2000 vo Florencii prijali významný dokument Rady 
Európy s názvom Európsky dohovor o krajine, zdalo sa, že aj ochrane 
historických štruktúr krajiny svitá na lepšie časy. Najmä, keď o päť 
rokov neskôr sa zmluvnou stranou dohovoru stala i Slovenská re-
publika a v r. 2008 sa dokonca v Piešťanoch konalo i zaujímavé medzi-
národné podujatie o krajine pod egidou Rady Európy. Slovenská delegá-
cia krajinárov a krajinárok patrila medzi najpočetnejšie a najaktívnejšie 
aj v októbri 2010, počas viacdenného podujatia pri príležitosti desiateho 
výročia vzniku dohovoru v jeho rodnej Florencii.

Odvtedy sme však svedkami dramatického úpadku. Jedným z jeho 
vrcholov bolo vypustenie ochrany charakteristického vzhľadu kra-
jiny z  účelu zákona o ochrane prírody a krajiny, čím sa z pojmu 
krajina stala len akási legislatívna atrapa. V súčasnosti sa pripravu-
je novela tohto zákona, čo je vhodná príležitosť zapracovať do neho 
aj legislatívne opatrenia na ochranu a udržateľný manažment kraji-
ny (vrátane jej historických štruktúr). Je to napokon naša povinnosť, 
vyplývajúca z Európskeho dohovoru o krajine, ako aj z ďalších me-
dzinárodných dokumentov a záväzkov, ktoré sa Slovenská republika 
zaviazala plniť.

Aj nedávne návrhy nového stavebného zákona sa skôr snažili ochra-
nu krajiny obmedziť, a nie posilniť. Ale najhorší je pohľad na to, ako sa 
zo dňa na deň zhoršuje vzhľad samotnej našej krajiny, pričom jej histo-
rické štruktúry miznú ako sneh na jarnom slnku.

Všetci sa radi hrdíme tým, aké je to naše Slovensko krásne. Ak to však 
pôjde s našou krajinou tak, ako doteraz, môže sa ľahko stať, že čoskoro to Obálka časopisu Rady Európy: naturopa, 2003
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nebude pravda. Tak, ako sme si dali vziať lesy, rieky, úrodnú pôdu a ná-
rodné parky, nechávame si zobrať aj zdravie a krásu slovenskej krajiny 
a tým aj dedičstvo v nej obsiahnuté. Prečo? Lebo za vlastencov sa vydá-
vame iba v stave euforického opojenia, alebo ak naháňame hlasy voličov. 
Ale keď nám kradnú spred nosa našu vlastnú krajinu, čiže naše skutočné 
rodinné striebro a naše nenahraditeľné dedičstvo, vtedy sa tvárime, že 
nič nevidíme, alebo tejto krádeži storočia ešte aj napomáhame.

Poznámka pre tých, ktorí predkladajú novelu zákona o ochrane prí-
rody a krajiny a budú o nej hlasovať: pripomienky, uvedené v tomto 
stanovisku, považujte za zásadné.

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (kontaktná osoba)
Viac info na www.ochranari.sk

PRÁVNE A INŠTITUCIONÁLNE 
ASPEKTY OCHRANY 

CHARAKTERISTICKÉHO VZHĽADU 
(KULTÚRNEJ) KRAJINY  

V MEDZINÁRODNOM KONTEXTE
(komparatívna štúdia)

Úvod:
V zmysle Európskeho dohovoru o krajine (The European Lands-

cape Convention, Florencia 2000, ratifikovaný Slovenskou republikou 
v r.  2005) je dôležitou výzvou pre celú Európu zachovať rozmanitosť 
európskych krajín, reprezentujúcich hodnoty spoločného prírodného 
a kultúrneho dedičstva. Cieľom Európskeho dohovoru o krajine je in-
tegrovať všetky doteraz izolované záujmy ochrany území, predovšetkým 
prírodného a kultúrneho dedičstva (čiže ochrany prírody a krajiny) 

s ochranou pamiatkového fondu. Európsky dohovor o krajine, ktorý za-
strešuje viaceré predchádzajúce dohovory a integruje ochranu prírod-
ného a kultúrneho dedičstva, používa v tejto súvislosti termín „cha-
rakteristické črty krajiny.“ Podobne ako v prípade iných európskych 
krajín aj našou povinnosťou sa tak stáva - okrem druhovej a územnej 
ochrany prírody - aj ochrana krajiny. Starostlivosť o krajinu chápeme 
ako koncepčnú činnosť, zameranú na špecifické opatrenia ochrany, udr-
žateľného manažmentu, správy a plánovania krajiny, z ktorých vyplýva 
potreba zvyšovania kvality, obnovy alebo tvorby krajiny. Záujem o hod-
noty krajiny má nielen etický, estetický, ale aj praktický - potenciálne 
i ekonomický - význam. 

Hodnotná, kvalitná, nezdevastovaná, nekontaminovaná, harmonic-
ky vyvážená a esteticky pôsobivá krajina je atraktívna a v takejto podo-
be môže prinášať aj ekonomický prospech. Významným faktorom tohto 
prospechu je cestovný ruch. Podmienkou však je, aby sa v jej charakteris-
tickom vzhľade neprejavilo neprimerané množstvo rušivých, negatívne 
pôsobiacich a disharmonických vizuálnych, hygienických, barierových či 
iných prvkov.

Podkladom koncepčnej, dlhodobej a systematickej starostlivosti 
o krajinu sú koncepcie, plány, štúdie, prognózy, programy starostlivosti 
a rozvojové programy a projekty. Mali by obsahovať komplexný pohľad 
na krajinu. Takéto plánovanie a manažment ochrany a udržateľného 
využívania krajiny súvisí s územným plánovaním, starostlivosťou o ži-
votné prostredie, ochranou prírody, pamiatkovou starostlivosťou, posu-
dzovaním vplyvov na životné prostredie, projektmi pozemkových úprav 
a ďalšími aktivitami. Na Slovensku má takýto prístup oporu (neraz však 
viac formálnu ako reálnu) v celom rade právnych noriem. 

Ochrana krajiny v Slovenskej republike

 Z histórie
Ako konštatuje V. Stockmann (2016) to, čomu dnes hovoríme ochra-

na prírody a krajiny na Slovensku, spadalo za čias Rakúsko – Uhor-
ska (teda do r. 1918) pod budapeštiansku Štátnu pamiatkovú komisiu 
a k vytvoreniu samostatných slovenských pamiatkových orgánov došlo 
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až v r. 1919 pod názvom Vládny komisariát na ochranu pamiatok na 
Slovensku. Komisariát sídlil v Bratislave. Za jeho vznikom stáli také 
osobnosti, ako významný pamiatkár - teoretik a sekčný šéf na pražskom 
Ministerstve školstva a národnej osvety, Zdeněk Wirth, historik umenia 
Jan Hofman a známy slovenský architekt Dušan Jurkovič.

Komisariát vznikol vládnym nariadením č. 155-1919 z 20. 10. 1919. 
V par. 1 tohto nariadenia sa píše: „Ochranou výtvarných pamiatok ume-
leckých, historických, ľudových i pamiatok prírodných a ochranou svoj-
rázu kraja a domoviny na Slovensku poveruje sa Vládny komisariát na 
ochranu pamiatok na Slovensku a prikazuje sa mu právomoc bývalej 
uhorskej komisie. Tomuto úradu prislúcha spolurozhodovať vo všetkých 
záležitostiach, ktoré priamo alebo nepriamo majú vplyv na ochranu pa-
miatok. Úrady štátne i autonómne sú povinné v takých prípadoch ho uve-
domiť a vec predostrieť. Proti protestu Vládneho komisariátu na ochranu 
pamiatok na Slovensku nie je možné tieto záležitosti vybaviť“. Komisariát 
pod vedením Jana Hofmana osobitne nariadil o.i. ochranu historických 
parkov. Celkovo možno súhlasiť s V. Stockmannom, že toto vládne na-
riadenie bolo veľmi pokrokové a  tvorilo právnu i praktickú základňu 
ochrany prírody a krajiny na Slovensku na nasledujúce takmer dve 
desaťročia. Do pôsobnosti novo vzniknutého komisariátu boli okrem 
umelecko-historických pamiatok začlenené aj historické, technické, ur-
banistické, ľudové a prírodné pamiatky, takže komisariát sa stal praco-
viskom zameraným na ochranu nielen pamiatok v úzkom slova zmysle, 
ale aj na ochranu prírody a krajiny v širšom zmysle (v r. 1923 sa Vládny 
komisariát transformoval do podoby Štátneho referátu na ochranu pa-
miatok na Slovensku).

Už prvá etapa prác Vládneho komisariátu spočívala vo vypracovaní 
Koncepcie pamiatkovej starostlivosti, ochrany a zveľaďovania krajiny. Vzá-
pätí (v r. 1920) vznikol Návrh zákona na ochranu prírodných pamiatok na 
Slovensku. Jeho autorom bol známy český prírodovedec Jan Roubal. Jeho 
prijatie sa, žiaľ, nepodarilo presadiť, ale jeho znenie je dôkazom toho, na 
akej výške bolo uvažovanie o ochrane pamiatok, prírody a krajiny v tom 
období v bývalom Československu (viac pozri V. Stockmann, 2016). Na 
tento návrh nadväzuje Návrh osnovy nariadenia o ochrane prírody na 
Slovensku z r. 1935. Jeho prijatiu napokon zabránil zánik I. Českosloven-

skej republiky. Podobne neúspešne dopadol aj pokus o prijatie osnovy 
zákona o ochrane prírody a krajiny (kde sa po prvý raz v názve legislatív-
neho aktu explicitne objavil pojem krajina – pozn. aut.) z r. 1945. 

Významnú úlohu v tejto oblasti zohrali konzervátori ochrany prírody 
s kompetenciou vykonávať dozor nad ochranou prírodných pamiatok 
na Slovensku. Riadili sa Pokynmi pre agendu konzervátorov Štátneho 
referátu na ochranu pamiatok na Slovensku. 

Z povojnovej histórie a súčasnosti
J. Klinda (2016) hodnotí povojnový vývoj (najmä legislatívnej) sta-

rostlivosti o krajinu takto.
V roku 1948 predložilo Ministerstvo školstva, vied a umení na pripo-

mienkovanie prvý oficiálny Návrh zásad zákona o štátnej ochrane prírody 
a krajiny. Následne však z názvu novo pripravovaného zákona o ochrane 
prírody a krajiny sa pojem krajina vypustil s odvodnením, že problema-
tiku krajiny obsahuje pripravovaný zákon o územnom plánovaní. Zákon 
č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v par. 2 ods. 2 síce prokla-
muje, že štát chráni podľa vedeckých poznatkov prírodu ako celok, jej vý-
znamné časti a výtvory s ich prírodným prostredím, ako aj krajinu s jej 
typickými znakmi a v tom istom paragrafe ods. 3 aj to, že štát poskytuje 
ochranu aj takému usporiadaniu v prírode, ktoré je síce výsledkom čin-
nosti človeka v prírode na jej zveľadenie z hľadiska národohospodárskeho, 
vedeckého, kultúrno-historického alebo zdravotného, porušením ktorého 
by však utrpel estetický ráz krajiny“, ale v ďalšom znení tieto všeobecné 
tézy a formulácie už nerozviedol a nekodifikoval (bližšie pozri J. Klinda, 
2016). A tak zákonom, ktorý pojem „krajina“ mal explicitne uvedený aj 
vo svojom názve, bol až zákon NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny, ktorý o osem rokov neskôr nahradil Zákon NR SR č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Po roku 1989 došlo dvakrát k prijatiu nového zákona a raz k veľkej 
novele už platného zákona. Najskôr to bol zákon NR SR č. 287/1994 Z. 
z. o ochrane prírody a krajiny a od r. 2002 zákon č. 543/2002 o ochrane 
prírody a krajiny, ktorý zaviedol okrem iného novú kategóriu chráne-
ných území: chránený krajinný prvok. Tento zákon, ako uvádza vyššie 
citovaný autor, bol v priebehu nasledujúcich 12 rokov 21-krát novelizo-
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vaný! V r. 2013 bol prijatý zákon 506/2013 Z. z., ktorým sa mení a do-
pĺňa zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Ten prináša niekoľ-
ko zmien, týkajúcich sa aj krajiny. Okrem iného prenáša vyhlasovanie 
chránených území (s výnimkou tzv. obecných) na vládu SR a to aj v ta-
kých prípadoch, akými je vyhlasovanie chránených krajinných prvkov 
miestneho alebo regionálneho významu, či jednotlivých chránených 
stromov v krajine.

Po tom, ako vyššie spomínaná novela vypustila z predmetu ochrany 
ochranu charakteristického vzhľadu krajiny sa predpokladalo urých-
lené vypracovanie a predloženie osobitného zákona o krajine. Prvým 
krokom k takémuto právnemu aktu bolo už dávnejšie predloženie návr-
hu zákona o krajinnom plánovaní, ktorý MŽP SR predložilo v novem-
bri 2003 na medzirezortné pripomienkové konanie a ktorý bol vrátený 
predkladateľovi na základe nesúhlasného stanoviska Ministerstva vý-
stavby a regionálneho rozvoja.. Následne sa v r. 2007 na úrovni gestorov 
prípravy tohto zákona dohodlo, že krajinné plánovanie bude vypustené 
z prípravy nového stavebného zákona a bude upravené samostatným zá-
konom. Dosiaľ k tomu však nedošlo, a to napriek kritike zo stany odbor-
nej verejnosti, ako aj návrhom, upozorneniam a interpeláciám zo strany 
niektorých poslancov NR SR v VI. volebnom období (r. 2012 – 2016).

Charakteristický vzhľad krajiny v slovenskom právnom poriadku
Pojem „charakteristický vzhľad krajiny“ sa v rozličných modifiká-

ciách a súvislostiach nachádza vo viacerých právnych normách. 
Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny obsahoval po-

jem charakteristický vzhľad krajiny vo svojej staršej podobe platnej do 
31.12.2013, a to v takomto znení:

§ 1 Predmet zákona
  (1) Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, 

ako aj práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane 
prírody a krajiny s cieľom prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok 
a foriem života na Zemi, utvárať podmienky na trvalé udržiavanie, ob-
novovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírod-
ného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a na dosiahnutie 
a udržanie ekologickej stability.Horský park, Bratislava, 2017
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Pri poslednej veľkej novele zákona o ochrane prírody a krajiny, plat-
nej od 1. 1. 2014, bol tento pojem či slovné spojenie z predmetu zákona 
vypustený a v spomenutom zákone sa naďalej používa už len pri definí-
cii chránenej krajinnej oblasti (CHKO):

§ 18 Chránená krajinná oblasť
(1) Rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, s rozptýle-

nými ekosystémami, významnými pre zachovanie biologickej rozmanitos-
ti a ekologickej stability, s charakteristickým vzhľadom krajiny alebo so 
špecifickými formami historického osídlenia môže vláda Slovenskej repub-
liky nariadením vyhlásiť za chránenú krajinnú oblasť.

Na základe tejto definície vznikla potreba identifikovať hodnoty úze-
mia, charakteristický vzhľad krajiny a definovať argumenty, ktoré by 
podporili zdôvodnenie opodstatnenosti existencie CHKO. Na tento účel 
vznikla metodika identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu 
krajiny, schválená v r. 2010. Metodika obsahuje nasledujúce základné 
postupové kroky:

0. krok – základné územné charakteristiky,
1. krok – vizuálno-optické vlastnosti krajiny a rozľahlosť krajinné- 

 ho priestoru,
2. krok – identifikácia vizuálnych znakov krajiny – krajinný obraz,
3. krok – hodnotenie a klasifikácia obsahu a významu znakov –  

 krajinný ráz,
4. krok – riziká zániku významných znakov,
5. krok – návrh opatrení na zachovanie žiaduceho stavu krajiny.

Takéto zúženie chápania ochrany a starostlivosti o krajinu len na časť 
územia štátu je však – okrem iných nedostatkov – aj popretím komplex-
ného či celoplošného prístupu ku krajine v zmysle Európskeho dohovo-
ru o krajine. 

Požadovaný celoplošný prístup ku krajine vo vyššie uvedenom zmys-
le tak lepšie reprezentuje skôr Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom pláno-
vaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ktorý použí-
va termín „vzhľad krajiny“:

§ 39b Rozhodnutie o využívaní územia
(3) Rozhodnutie o využívaní územia sa vyžaduje na

a) vykonávanie terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení územný 
systém ekologickej stability, vzhľad krajiny, využitie významných krajin-
ných prvkov alebo odtokové pomery v území, najmä na výkop alebo zasy-
panie priekop, zavážky, na násypy a meliorácie...

Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu pracuje 
s termínom „charakteristické siluety, pohľady a panorámy“:

§ 29 Základná ochrana pamiatkového územia
....
(3) Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny 

obsahujú požiadavky na primerané funkčné využitie územia, na zachova-
nie, údržbu a regeneráciu historického pôdorysu a parcelácie, materiálo-
vej a objektovej skladby, výškového a priestorového usporiadania objektov, 
architektonického výrazu, prvkov uličného interiéru a uličného parteru, 

Hriňová - Biele Vody, 2011
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historickej zelene, charakteristických pohľadov, siluety a panorámy, ar-
cheologických nálezísk, prípadne ďalších kultúrnych a prírodných hodnôt 
pamiatkového územia.

Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostre-
die používa termíny „krajinná scenéria a krajinný obraz“:

Bližšie sa tejto problematike venuje príloha 9 tohto zákona:
PRÍLOHA 9: OBSAH A ŠTRUKTÚRA ZÁMERU
III. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dot 

 knutého územia
1.  Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených   
 území [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia  
 európskeho významu, európska sústava chránených území   
 (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti,  
 chránené vodohospodárske oblasti]. 

2.  Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria. 
3.  Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické  
 hodnoty územia. 
4.  Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia.

Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní po-
zemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde 
a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov používa 
pojem „celkový ráz poľnohospodárskej krajiny“:

§ 2 Dôvody pozemkových úprav
(1) Pozemkové úpravy sa vykonávajú najmä, ak
.... d) je to potrebné v záujme obnovenia alebo zlepšenia funkcií ekolo-

gickej stability v územnom systéme a celkového rázu poľnohospodárskej 
krajiny...

 Pre úplnosť je treba v tejto súvislosti spomenúť aj početné aktivity 
dobrovoľných ochrancov prírody a krajiny ako v teoretickej a koncepč-
nej, tak aj (a najmä) praktickej rovine. O ich charaktere, rôznorodosti, 
rozsahu a význame v období pred novembrom 1989 je možné sa dočí-
tať napr. v monotematickej prílohe časopisu Ochranca prírody z r. 1988 
s názvom Historické štruktúry krajiny (Huba, M. ed., 1988). Organizač-
nú „strechu“ nad týmito aktivitami dlhodobo vytváral (a čiastočne i do-
dnes vytvára) Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (SZOPK). Vý-
znamné posilnenie tejto tendencie v rámci SZOPK priniesol rok 1975, 
keď v pôvodnom názve organizácie Slovenský zväz ochrancov prírody 
pribudol pojem „a krajiny“. V roku 1977 vznikla v rámci tejto organi-
zácie Sekcia pre ochranu ľudovej architektúry a jej zázemia (zázemie sa 
chápalo v zmysle okolitej krajiny – pozn. aut.). V roku 1981 vznikla pri 
Ústrednom výbore SZOPK Odborná komisia pre ochranu historických 
diel a ich zázemia. V roku 1983 vyšla v rámci SZOPK po prvý raz bro-
žúra s názvom Historické štruktúry krajiny (Huba, M., 1983) a po jej 
zásadnom rozšírení a dopracovaní aj vyššie citovaná rovnomenná mo-
nografia. 

Plavecké Podhradie, 2017
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Ochrana krajiny v legislatívnych a strategických dokumentoch ostat-
ných európskych štátov 

CYPRUS
Termín charakteristický vzhľad krajiny ani jeho ekvivalent sa 

v právnom poriadku Cypru nevyskytuje. Ochranu kultúrneho dedič-
stva a revitalizáciu kultúrnych pamiatok zastrešuje Ministerstvo vnút-
ra, sekcia pre plánovanie miest a bývanie v súlade s ustanoveniami 
zákona o mestskom a krajinnom plánovaní. Ciele zákona sa reali-
zujú prostredníctvom ochrany cenných tradičných/historických bu-
dov/štruktúr (vydávaním príslušných vyhlášok), reštaurovaním chrá-
nených budov/štruktúr (vydávaním súhlasu/stavebného povolenia, 
súhlasu s plánmi, monitoringom a schvaľovaním operácií), právnou 
ochranou stromov (vydávaním vyhlášok) a prispievaním k oživova-
niu tradičných usadlostí, vydávaním stanovísk a názorov na rôzne zá-
ležitosti spojené so starostlivosťou o kultúrne dedičstvo. Ministerstvo 
môže, ak to uzná za potrebné, vydávať vyhlášky na ochranu a zacho-
vanie určitých budov, alebo skupiny budov, alebo územia špecifickej 
sociálnej, architektonickej, historickej, estetickej alebo inej hodnoty. 
Takisto môže ministerstvo vyhláškou chrániť určitý vzácny strom, 
alebo skupinu stromov prípadne celý les, ak je to v záujme daného 
regiónu. 

ČESKÁ REPUBLIKA
Všeobecná ochrana prírody a krajiny zahŕňa ochranu druhov (rast-

lín, živočíchov, vrátane vtáctva a stromov rastúcich mimo lesa), ochranu 
neživých prvkov prírody a krajiny (jaskyne, paleontologické náleziská 
a pod.) a všeobecnú ochranu krajiny (územné systémy ekologickej sta-
bility, významné krajinné prvky, charakter krajiny, národné parky, chrá-
nené krajinné oblasti, dočasne chránené územia).

Významný krajinný prvok je ekologicky, geomorfologicky, alebo es-
teticky cenná časť krajiny, ktorá formuje jej charakter, alebo prispieva 
k zachovaniu jej stability. Významnými krajinnými prvkami sú podľa 
zákona lesy, rašeliniská, vodné toky, rybníky, jazerá a záplavové oblasti. 
Právo rozlišuje aj významné krajinné prvky ex actu. 

Krajinný ráz (analógia charakteristického vzhľadu krajiny) tvoria 
najmä prírodné, kultúrne a historické charakteristiky miesta, alebo ob-
lasti.

Prírodný park je charakteristický typ krajiny s významnými a kon-
centrovanými estetickými a prírodnými hodnotami. Vyhlásený môže 
byť všeobecne záväzným nariadením.

V súvislosti s Európskym dohovorom o krajine, ktorý v Českej re-
publike vstúpil do platnosti v r. 2004, bude musieť Česká republika no-
velizovať niektoré právne normy, napr. zákon č. 114/1992 Sb. o ochrane 
prírody a krajiny, zákon č. 20/1987 Sb. o štátnej pamiatkovej starostli-
vosti, a to za účelom zavedenia príslušných pojmov a implementácie zá-
väzkov, vyplývajúcich z dohovoru (krajinárska politika, cieľová kvalita 
krajiny, krajinné plánovanie a pod.).

Česká republika — Šumava, 2015
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Česká republika — České Švajčiarsko, 2019



187

Ochrana prírody a krajiny je primárne upravená v zákone 
č.  114/1992 Sb. o ochrane prírody a krajiny. Tento zákon definuje 
termín významný krajinný prvok a charakter krajiny. V § 6 zákona 
je opísaný proces registrácie významných krajinných prvkov, ktoré sú 
chránené proti poškodeniu a zničeniu. Pri zásahoch do krajiny, kde 
hrozí poškodenie, alebo zničenie významného krajinného prvku, ale-
bo pri ktorých môže dôjsť k oslabeniu jeho environmentálne stabi-
lizačnej funkcie, je nevyhnutné stanovisko orgánu ochrany prírody. 
Charakter krajiny je chránený pred akoukoľvek aktivitou, ktorá by 
mohla redukovať jeho estetickú, alebo prírodnú hodnotu. Zásahy do 
charakteru krajiny (napríklad umiestňovanie stavieb) sa môžu robiť 
iba pri rešpektovaní ochrany významných krajinných prvkov (zvlášť 
chránených území, kultúrnych pamiatok a pod.). Aktivity, ktoré by 

mohli zmeniť charakter krajiny, sú podmienené súhlasom orgánu 
ochrany prírody.

Zákon č. 183/2006 Sb. o územnom plánovaní a stavebnom poriad-
ku (stavebný zákon) taktiež operuje s pojmom krajina. Územné a kra-
jinné plánovanie by malo chrániť krajinu ako základný komponent 
životného prostredia obyvateľov a ako základ ich identity. 

Zákon č. 100/2001 Sb. o posudzovaní vplyvov na životné prostre-
die používa tiež termín krajina v tom zmysle, že hodnotenie vplyvov by 
malo zahŕňať vplyvy na životné prostredie, vrátane krajiny.

Zákon č. 40/2009 Sb. Trestný zákon používa takisto termín kra-
jina v tom význame, že ktokoľvek by poškodil významný kultúrny, 
vedecký, ochranársky, krajinný, alebo environmentálny záujem chrá-
nený iným právnym predpisom zničením, poškodením alebo zne-
funkčnením, alebo odcudzením prvku väčšej hodnoty, ktorý má ná-
rok na ochranu podľa iného právneho predpisu, dopúšťa sa trestného 
činu zneužívania vlastníctva. Trestný čin sa tiež spácha, ak niekto aj 
z  veľkej nedbanlivosti poruší iný právny predpis poškodením, alebo 
zničením pamätného stromu, významného krajinného prvku, jas-
kyne, zvlášť chráneného územia, územia európskeho významu, alebo 
vtáčieho územia tak, že dôvody ochrany takejto časti prírody a krajiny 
sa stratia, alebo sa značne oslabia. 

Krajina je tiež jednou z priorít a cieľov trvalo udržateľného rozvoja 
v  Strategickom rámci pre trvalo udržateľný rozvoj v Českej republi-
ke (2010). 

DÁNSKO
Dánsko ratifikovalo Európsky dohovor o krajine v roku 2003. 
Platí tu téza, že ochrana kultúrnych pamiatok nie je možná bez och-

rany ich bezprostredného, či širšieho okolia, t.j. okolitej krajiny. To isté 
platí aj o zachovaní tradičných remesiel, ako je napríklad rybárstvo, ale-
bo tradičných metód poľnohospodárstva a priemyselnej výroby. Tomu 
sa musí prispôsobiť aj územné plánovanie a rozhodnutia miestnej štát-
nej správy a samosprávy. 

V Dánsku sa začalo inak pristupovať aj k ochrane kultúrnych pa-
miatok. Kultúrne dedičstvo môže byť aj kombinácia viacerých prvkov 

Česká republika — Jurkovičove „poustevny“ pod Radhoštem, 2010
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v danom kontexte – čiže tzv. kultúrne prostredie. Kultúrne prostredie sa 
definuje ako geograficky vymedzená oblasť, ktorá odráža charakteristic-
ké črty historického vývoja spoločnosti. 

Ochrana krajiny a kultúrneho prostredia je v dánskom právnom po-
riadku značne fragmentovaná. Je regulovaná jedenástimi rozličnými zá-
konmi, z ktorých väčšina je prístupná len v dánskom jazyku. Európsky 
dohovor o krajine je transponovaný do národnej legislatívy vyhláškou 
č. 12 z 29. apríla 2004.

FÍNSKO
Fínsky Zákon o ochrane prírody (1096/1996) obsahuje celú kapitolu 

5 venovanú ochrane krajiny. Sekcia 32 zákona uvádza, že oblasť ochrany 
krajiny môže byť založená za účelom ochrany a manažmentu prírodnej, 
alebo kultúrnej krajiny výnimočnej krásy, historického záujmu, alebo 
inej priestorovej hodnoty. 

Oblasti ochrany krajiny sa odlišujú od prírodných rezervácií, kde sa 
chráni pôvodné prostredie, až po územia, ktoré chránia životné prostre-
die tvarované človekom po desaťročia, alebo aj po stáročia – obrábaním, 
kultiváciou, výstavbou budov a ciest a pod.

Vyhláška (79/1996) k zákonu o ochrane prírody uvádza ako príklady 
krajinných typov, ktoré sú hodné ochrany, poľnohospodárske usadlos-
ti, tvorené budovami, kultivovanou pôdou a starými stromami, údolia 
riek, stromami pokryté kopce, staré vidiecke cesty a pobrežné oblasti. 
Príroda a pôvodné osídlenie spoluvytvárajú estetické scenérie. 

Sekcia 34 zákona uvádza, že rozhodnutie založiť oblasť ochrany kra-
jiny môže zahŕňať ustanovenia nevyhnutné na ochranu základných 
charakteristík krajiny. Nariadenia ohľadom zrušenia, alebo zmeny 
oblasti ochrany krajiny sú voľnejšie, ako korešpondujúce nariadenia 
ohľadom prírodných rezervácií, nakoľko ochrana krajiny zahŕňa menej 
striktné opatrenia. 

Zákon o využívaní krajiny a stavebníctve (132/1999) vyžaduje, 
aby sa v plánoch využívania krajiny brali do úvahy životné prostredie 
a ochrana krajiny. Cieľom zákona je podporovať dynamické a vysoko 
kvalitné kultúrne prostredie. Zákon uvádza, že môže byť založený ná-

rodný mestský park za účelom ochrany krásy kultúrnej, alebo prírod-
nej krajiny, historických charakteristík, alebo iných podobných hodnôt 
mestského prostredia. 

Banský zákon (555/1981) stanovuje, že prírodné zdroje sa nesmú 
ťažiť takým spôsobom, aby bola znehodnotená prírodná scenéria, alebo 
boli zdevastované prírodné náleziská významnej hodnoty, alebo cha-
rakteristických vlastností a výzoru. V územiach, pokrytých detailným 
lokálnym územným plánom, sa musí zabezpečiť, že ťažba nebude mať 
škodlivé účinky na vzhľad mesta, alebo krajiny. 

 
FRANCÚZSKO
Pojem ochrany krajiny sa začal objavovať od začiatku 20. storočia. 

Prvýkrát bola ochrana krajiny navrhnutá za účelom zachovania naj-

Francúzsko — tradičná farebnosť architektúry v Provance, 2014
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významnejších pamiatok národného dedičstva, ako architektonických 
a umeleckých, tak aj prírodných, a postupne sa rozšírila na celé územia 
bez ohľadu na ich povahu, zatiaľ čo jej vykonávanie bolo decentralizo-
vané a čiastočne zverené miestnym orgánom. 

Ako sa uvádza v zákone č. 1906 o ochrane pamiatok a prírodných 
lokalít „diela prírody“, francúzske právo o ochrane krajiny zo začiatku 
pôsobí selektívnym až „elitárskym“ dojmom; chráni iba historické pa-
miatky, pozoruhodné miesta a „dôležité svätyne prírody“. 

Zákon z roku 1930 obsahuje rovnaké obmedzujúce zásady a rozlišu-
je dve úrovne ochrany: povinná/nutná klasifikácia („zaradené lokality“, 
ktoré sem spadajú, podliehajú prísnej regulácii) a jednoduchý zápis do 
zoznamu národného dedičstva. 

V podobnom duchu koncipovaný zákon z roku 1960 o vytvorení 
národných parkov a zákon z roku 1967 o regionálnych prírodných 
parkoch majú za cieľ zachovanie krehkých prírodných oblastí, ktoré sa 
chápu ako súčasti prírodného dedičstva. Od začiatku 70. rokov a hlav-
ne v 80. rokoch sme svedkami vzniku nového prístupu k spravovaniu 
krajiny, najmä pod vplyvom zmien vykonaných v rámci krajiny, po-
zemkových úprav, niekedy anarchickej urbanizácie, najmä v prímest-
ských oblastiach a v súvislosti s  rastúcim narúšaním životného pro-
stredia.

Renesancia pojmu krajina v zákonoch sa prejavila najmä s nadobud-
nutím účinnosti zákonov o rozvoji a urbanizácii, ako sú zákony „Hory“ 
alebo „Pobrežie“, ktoré ako prvé rozšírili ponímanie krajiny na rozsiah-
le a relatívne rovnorodé územia, nielen na obzvlášť pozoruhodné lokali-
ty. Okrem toho tieto zákony nahliadajú na geografické oblasti, na ktoré 
sa vzťahujú, z globálnej perspektívy. Zásadne zohľadňujú estetické, ale aj 
historické, sociálne, ekonomické a environmentálne aspekty. Regulujú 
vývoj týchto území vo všetkých ich dimenziách (výstavbu infraštruk-
túry, územné plánovanie, poľnohospodárstvo a predovšetkým ochranu 
voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín).

Zákon z 8. januára 1993 o ochrane a zlepšení stavu krajiny je naj-
dokonalejšou vývojovou etapou týchto zákonov, pretože obsahuje usta-
novenia nielen na ochranu unikátnych oblastí, ale aj najvšednejších čas-
tí krajiny, akými sú napríklad prímestské oblasti, ktoré dnes predstavujú 
jeden z hlavných problémov (v tom sa tento zákon veľmi blíži poníma-
niu krajiny v zmysle Európskeho dohovoru o krajine – pozn. aut.).

Francúzsky právny systém uznáva krajinu ako základnú súčasť kva-
lity života obyvateľstva a jeho prístup (v oblasti územného plánovania, 
architektúry, infraštruktúry, prírody, atď.) si vyžaduje komplexnú víziu 
a celostnú terapiu v rámci rôznych sektorových politík štátu, miestnych 
úradov, verejných a súkromných inštitúcií.

Právo týkajúce sa krajiny tak predstavuje súhrn právnych noriem, 
mnohé prvky ktoprých sú zahrnuté do rôznych zákonníkov/zákonov/
zbierok zákonov, o.i. právnych predpisov vidieku, o lesnom hospo-
dárstve, o životnom prostredí, o územnom plánovaní a o historickom, 
kultúrnom a prírodnom dedičstve. 

Francúzsko — prírodná časť Riviéry, 2014
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Hlavné zásady právnej úpravy
Článok L. 110-1 francúzskeho zákona o životnom prostredí stanovu-

je nasledujúce zásady správy krajiny verejnými orgánmi: 
„I. - oblasti, prírodné zdroje a biotopy, lokality a krajina, kvalita ovz-

dušia, živočíšne a rastlinné druhy, rozmanitosť a biologická rovnováha, sú 
súčasťou spoločného dedičstva spoločnosti.

II. - Ich ochrana, rozvoj, obnova, rehabilitácia a riadenie sú vo všeobec-
nom záujme a prispievajú k cieľu trvalo udržateľného rozvoja, ktorý sa 
snaží o naplnenie potrieb rozvoja a zdravotného stavu súčasných generá-
cií bez toho, aby bola ohrozená schopnosť uspokojovať aj potreby budúcich 
generácií. 

Zásady, ktoré sú definované v rámci týchto zákonov:
1. Zásada predbežnej opatrnosti, podľa ktorej nedostatok/absencia 

istoty vychádzajúcej z najnovších vedeckých a technických znalostí, by 
nemala oddialiť prijatie účinných a primeraných opatrení, aby sa zabrá-
nilo riziku vážneho a nezvratného poškodenia životného prostredia, a to 
s ohľadom na ekonomicky prijateľnú cenu;

2. Zásada prevencie a nápravy prednostne pri zdroji škôd na život-
nom prostredí s použitím najlepších dostupných postupov za ekonomicky 
prijateľnú cenu;

3. Zásada znečisťovateľ platí, podľa ktorej náklady na prevenciu, zní-
ženie znečistenia a boj proti nemu musí znášať znečisťovateľ;

4. Zásada, že každý má právo na prístup k informáciám o životnom 
prostredí, ktorými disponujú orgány verejnej moci;

5. Zásada účasti/podieľania sa, podľa ktorej každá osoba musí byť in-
formovaná o návrhoch rozhodnutí, majúcich vplyv na životné prostredie 
a musí sa jej umožniť vyjadriť svoje názory, ktoré musí príslušný orgán 
vziať do úvahy.“ 

 Zákony z rokov 1993 a 1995 organizujú správu krajiny s jasným roz-
delením právomocí medzi štát a samosprávu:

- štát má hlavnú úlohu vzhľadom na jeho možnosť prijať ochranné 
nariadenia a nariadenia pre zveľaďovanie jednotlivých krajinných ob-
lastí;

- regióny(kraje) a departmenty (okresy/okrsky) sú zodpovedné za 
evidenciu dotknutých hodnôt s cieľom optimalizovať manažment člo-
vekom vytvorených a prírodných oblastí;

- obce a ďalšie (miestne a regionálne) samosprávne inštitúcie sú zod-
povedné za zavedenie štátnych nariadení do svojich plánov pre miestny/
regionálny rozvoj.

Miestne komisie pre lokality, vyhliadky a krajinu sídlia v každom 
okrese. Predsedá im zástupca štátu pre daný okres a sú zložené z vole-
ných zástupcov miestnych úradov a verejných inštitúcií pre spoluprácu 
obcí, ako aj z kvalifikovaných odborníkov z oblasti prírodných vied ale-
bo ochrany životného prostredia. Sú zodpovední za ochranu historic-
kých a prírodných pamiatok, prevzatie iniciatívy na ich registráciu a ich 
zaradenie/ohodnotenie. Podieľajú sa na tvorbe prírodných rezervácií 
a chránia faunu a flóru. 

Francúzsko — sady a záhrady na Riviére, 2014
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Nástroje ochrany krajiny
Atlasy o krajine
V roku 1994 vláda spustila rozsiahly program regionálnych atlasov 

(postupne boli vypracované pre každý okress). Atlasy krajiny vznikli 
v gescii decentralizovaných útvarov ministerstva životného prostredia 
alebo miestnej samosprávy. Ich realizácia je zverená špecialistom, od-
borníkom pre oblasť krajinárstva a multidisciplinárnym tímom od-
borníkov na geografiu, územné plánovanie a vidiecke hospodárstvo. 
Tvorba atlasov umožňuje rozvíjať znalosti v danej oblasti na spoločnom 
metodickom základe. Zaoberá sa všetkými druhmi skúmaných typov 
krajiny, mestských a prímestských, prírodných, poľnohospodárskych 
a lesníckych, zachovaných alebo znehodnotených, pozoruhodných ale-
bo bežnejších.

Národné fotografické krajinné observatórium
Ministerstvo životného prostredia iniciovalo vytvorenie Fotografic-

kého krajinného observatória v roku 1991 s cieľom vytvoriť fond foto-
grafií, ktorý umožňuje analyzovať mechanizmy a faktory transformá-
cie priestoru a úlohy rôznych aktérov, ktorí ich spôsobujú tak, aby bol 
priaznivo ovplyvnený vývoj krajiny. Snaží sa zvýšiť povedomie o roz-
manitosti krajiny a predovšetkým sledovať jej vývoj.

Akčné prostriedky ochrany krajiny
Ochrana životného prostredia
Pozri internetovú stránku ministerstva životného prostredia, trvalo 

udržateľného rozvoja a energetiky: http://www.developpement-durable.
gouv.fr/-Espaces-et-milieux-naturels-.html 

Registrované a klasifikované lokality
Právne predpisy, týkajúce sa týchto lokalít, upravujú prírodné pa-

miatky a miesta, „ktorých zachovanie predstavuje všeobecný záujem 
z hľadiska umeleckého, historického, vedeckého, literárneho, alebo este-
tického“. Ide o zachovanie vlastností lokalít a ich ochranu pred vážnou 
ujmou. Tieto ustanovenia boli rozšírené na celé územie podľa zákona 
z 8. januára 1993 o ochrane a zlepšovaní stavu krajiny.

Registrácia krajinnej lokality Ministerstvom životného prostredia je 
základnou zárukou ochrany. Akákoľvek zmena stavu alebo vzhľadu lo-

kalít a všetky iné ako prebiehajúce extrakčné operácie, podliehajú pred-
chádzajúcemu povoleniu prefekta alebo ministra.

Zaradené/registrované lokality sa týkajú území mimoriadneho záuj-
mu. Sú zriadené vyhláškou alebo na základe príkazu ministra životného 
prostredia. Klasifikácia je predpoklad ochrany a reflektuje vôľu udržia-
vať stav určeného miesta, čo nevylučujejeho spravovanie a využívanie. 
Avšak, všetky práce, ktoré by mohli zmeniť alebo zničiť stav alebo vzhľad 
lokalít, sú zakázané bez výslovného povolenia ministra alebo prefekta 
po konzultácii s Okresnou komisiou pre lokality, vyhliadky a krajinu. 

Krajinné plány a krajinné Charty
Krajinné plány sú referenčné dokumenty medzi štátnymi a miest-

nymi úradmi, v ktorých je jasne uvedená ochrana a zlepšovanie sta-

Francúzsko —  Saint Tropez,  2014
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vu krajiny. Krajinný plán mení projekt tak, aby sa uskutočnil podľa 
daných rozhodnutí a rozvojových projektov prostredníctvom akčného 
programu.

Iniciatíva môže pochádzať od mesta/obce, verejnej inštitúcie pre 
obecnú spoluprácu, okresu/okrsku, regiónu/kraja, či štátnej služby. 

Riadiaci výbor sa zriaďuje za účelom sledovania a overovania štyroch 
fáz vývoja plánu:

•	Identifikácia	a	diagnostika.
•	Určenie	prevádzkovateľov	zodpovedných	za	riadenie.
•	Stratégia	a	akčný	program.
•	Realizácia	projektu	a	oživenie.

Krajinná charta umožňuje zazmluvniť akčný program odvodený 
od krajinného plánu. Dodržiavanie/aplikácia/vykonávanie krajinnej 
charty je založené na dobrovoľnom záväzku signatárov. 

Oblasti ochrany architektonického mestského a krajinného dedičstva
Vyhláškou regionálneho prefekta v oblasti ochrany architektonického 

mestského a krajinného dedičstva sa určujú rámce a spôsoby ochrany 
prispôsobené historickým, architektonickým a krajinným vlastnostiam 
miestneho dedičstva. Vyhlášky v oblasti ochrany architektonického mest-
ského a krajinného dedičstva umožňujú prepojenia na miestny plán ur-
banistického rozvoja. „Francúzsky architekt budov“ dáva súhlas pre všet-
ky žiadosti o povolenie prác na základe pravidiel stanovených pre oblasti 
ochrany architektonického mestského a krajinného dedičstva.

Územný rozvoj/správa vo vidieckych oblastiach
Zákonom o rozvoji vidieckych oblastí z roku 2005 sa územný roz-

voj stal nástrojom územného plánovania, zvereným pod zodpovednosť 
departmentov/okresov/okrskov. S cieľom splniť očakávania všetkých 
zainteresovaných strán vo vidieckych oblastiach, územný rozvoj vidie-
ka zahŕňa oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a rozvoja 
miestnych častí v intenciách koncepcie trvalo udržateľného rozvoja.

Zákonník o vidieku:
Článok L.111-1: „Územný rozvoj a trvalo udržateľný rozvoj vidieckych 

oblastí sú kľúčovou prioritou pre tvorbu územia. Tvorba a ochrana poľno-
hospodárskej a lesnej krajiny berú do úvahy jej ekonomické, environmen-
tálne a sociálne funkcie.“

Článok L.111-2: „Na dosiahnutie cieľov stanovených v tejto oblasti..., 
bude politika rozvoja vidieka musieť najmä [...]zabezpečiť rozvoj a ochra-
nu vidieckeho a krajinného dedičstva.“

Ratifikácia Európskeho dohovoru o krajine Francúzskom v roku 
2006 neviedla k legislatívnym zmenám vo vnútroštátnom právnom po-
riadku. Najdôležitejšie aspekty, pokiaľ ide o rozšírenie pojmu krajina 
a stanovenie cieľov a prostriedkov verejnej správy sú už obsiahnuté vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch. Okrem toho, z dôvodu vývoja 
a  sémantickej nejednoznačnosti, nie je pojem „krajina“ vo francúz-
skom právnom systéme explicitne právne definovaný.

Francúzsko — vidiek v Provance, 2014
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GRÉCKO
Ochrana životného prostredia a krajiny sú dva koncepty, ktoré ko-

existujú v gréckej legislatíve. Kategórie chránených území zahŕňajú úze-
mia so signifikantnou environmentálnou hodnotou, vrátane krajinnej 
hodnoty, ako aj kultúrnou hodnotou. Legislatíva relevantná v tejto ob-
lasti zahŕňa nasledujúce právne predpisy:

•	 Zákon	č.	1469/50	pre	inštitucionalizáciu	krajín výnimočnej prí 
 rodnej krásy

•	 Zákon	č.	996/71	,	ktorý	novelizuje	lesnícky	kód	zavádza	Národ-	
 né parky – estetické lesy a prírodné pamiatky

•	 Zákon	č.	1126/1981	ratifikuje	Dohovor	o	ochrane	svetového		
 kultúrneho a prírodného dedičstva. Podľa neho je krajina   
 súčasťou kultúrneho dedičstva ako výsledok antropogénnych  

 procesov, alebo kombinácie antropogénnych a prírodných  
 procesov, alebo prírodného dedičstva. Avšak implementácia  
 dohovoru sa obmedzuje na ochranu archeologických pamiatok  
 a lokalít.

•	 Zákon	č.	1650/1986	v	ustanoveniach,	vzťahujúcich	sa	k	chrá	-	
 neným územiam, zahŕňa aj krajinu, menovite „veľké estetické  
 územia, alebo územia kultúrnej hodnoty, alebo významných  
 prírodných zdrojov a územia vhodné na rekreáciu“.

•	 Zákon	č.	3827/2010,	ratifikujúci	Európsky dohovor o krajine,  
 sa vzťahuje k prírodným, urbánnym, alebo suburbánnym   
 krajinným celkom na súši, alebo na mori. Krajina sa stáva  
 predmetom ochrany a manažmentu, nehľadiac na jej hodnotu.  
 Po prvýkrát sa krajina integruje do všetkých sektorálnych poli- 
 tík (environmentálnej, poľnohospodárskej, lesníckej, sociálnej,  
 ekonomickej) s priamym, alebo nepriamym vplyvom na kraji- 
 nu. 

•	 Zákon	č.	3937/2011	o	ochrane	biodiverzity	zdôrazňuje	potre-	
 bu ochrany a zachovania krajiny, ako aj biodiverzity a prírody 
 ako takej v mene zachovania prírodných procesov, prírodných  
 zdrojov a ekosystémov, diverzity, jedinečnosti a zvláštnosti jej  
 komponentov. Zákon vymedzuje aj typy chránených území,   
 chránených častí krajiny, založených na ich ekologických,  
 estetických, alebo kultúrnych hodnotách, podčiarkujúc zhod- 
 notenie ich prírodných, ako aj antropogénnych charakteristík. 

CHORVÁTSKO
Mapa krajinných typov je dokument, ktorý poskytuje prehľad kra-

jinných typov s ohľadom na ich charakteristické črty. V súčasnosti sa 
pripravuje nová stratégia priestorového rozvoja Chorvátska a diskutuje 
sa o jej obsahu a úrovni spracovania. Mala by byť hotová do konca roku 
2015.

Zákon o ochrane prírody rozumie pod pojmom ochrana krajiny 
súbor plánovacích a implementačných opatrení zameraných na pre-
venciu nežiadúcich zmien, narušenie, alebo poškodenie významných 
a charakteristických čŕt krajiny, zdôrazňujúc tie črty, ktoré sú význam-Grécko — Atény, 2017
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né z hľadiska migrácie, rozširovania a genetickej výmeny druhov, kra-
jinnej diverzity, výnimočnosti a kultúrnej hodnoty, ako aj tých cha-
rakteristík, ktoré umožňujú trvalo udržateľné multifunkčné a tradičné 
spôsoby využívania krajiny.

Ochrana krajiny je založená na klasifikácii krajinných typov podľa 
ich prírodných a/alebo antropogénnych čŕt a na štruktúrovaní spojova-
cích a multifunkčných sietí zelenej/krajinnej infraštruktúry na lokál-
nej, regionálnej a národnej úrovni. Taktiež je potrebné začleniť ochranu 
krajiny do navrhovaných plánovacích dokumentov, ako plánov manaž-
mentu prírodných zdrojov.

Odbor ochrany prírody Ministerstva životného prostredia a ochrany 
prírody sa usiluje o podporu ochrany krajiny budovaním siete zelenej 
infraštruktúry na národnej úrovni, ktorá zahŕňa všetky chránené úze-
mia, územia Natura 2000, ako aj všetky ostatné poloprírodné a mestské 

oblasti, dôležité z hľadiska prepojenia habitatov a celkovej biologickej 
a krajinnej diverzity. Platforma zelenej infraštruktúry prispeje k iden-
tifikovaniu prioritných oblastí z hľadiska ozdravenia, ktoré možno riešiť 
formou projektov, navrhovaných na financovanie z fondov EÚ. Zelená 
infraštruktúra prispeje k lepšiemu pochopeniu ekosystémov a ich fun-
govania v krajine, k lepšej ochrane siete Natura 2000 a k lepšej aplikácii 
kompenzačných opatrení. 

Implementácia dohovoru sa viaže s implementáciou opatrení, vy-
plývajúcich z Dohovoru o biologickej diverzite a zo Stratégie EÚ 2020 
o biodiverzite, berúc do úvahy nové možnosti financovania projektov zo 
zdrojov EÚ na regionálnej a miestnej úrovni. 

Návrh novej Stratégie ochrany prírody Chorvátskej republiky je 
v procese prípravy a táto stratégia by spolu s právnym rámcom vytvo-
reným zákonom o ochrane prírody mala vytvoriť implementačnú bázu 
pre Európsky dohovor o krajine.

Okrem toho ochrana poľnohospodárskej krajiny vyplýva aj zo zá-
kona o pôdohospodárstve, jedným z cieľov ktorého je ochrana poľno-
hospodárskej krajiny pred znečisťovaním. Zákon o pôdohospodárstve 
determinuje faktory, poškodzujúce poľnohospodársku krajinu – nap-
ríklad príliš intenzívna výroba, zmena spôsobu využívania pôdy, zne-
čisťovanie škodlivými látkami a organizmami, kontaminácia rezíduami 
plodín, ponechanými v pôde viac ako jeden rok, skládky odpadu a od-
padové hospodárstvo, ktoré protirečí zásadám odpadového hospodár-
stva v krajine.

Chorvátsko má aj Vyhlášku o ochrane poľnohospodárskej pôdy pred 
znečisťovaniím, ktorá špecifikuje určité maximálne limity pre polutanty 
v poľnohospodárskej krajine. 

Nariadenie o metodológii monitoringu stavu poľnohospodárskej 
krajiny upravuje priebeh monitoringu stavu a zmien v poľnohospodár-
skej krajine a pôde. 

LITVA
V decembri 2004 schválila litovská vláda rezolúciu č. 1526 Krajinná 

politika Litovskej republiky, ktorou sa implementuje Európsky doho-
vor o krajine. Obsahuje nasledujúce ciele:

Grécko — Olympia, 2017
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1. Zabezpečiť sociálne, ekonomické a ekologické funkcie pri for-
movaní krajiny;

2. Zabezpečiť ochranu krajiny, využívanie, manažment, plánova-
nie a podmienky pre regionálne sebaidentifikáciu;

3. Zachovať a zlepšiť diverzitu krajiny, krajinnú a priestorovú 
štruktúru a jej potenciál;

4. Optimalizovať formovanie kultúrnej krajiny;
5. Sledovať a snažiť akceptovať priestorovú architektonickú kom-

pozíciu krajiny.
Táto politika obsahuje národnú víziu ochrany krajiny, manažmentu 

a plánovania a usmernenia pre kvalitu krajiny, priestorové plány, moni-
toring krajiny, ochranu krajiny, manažment, plánovanie a obnovova-
cie aktivity, ako aj integráciu do územného a strategického plánovania 
a záležitosti, ovplyvňujúce jeho rozvojovú stratégiu. 

V auguste 2005 prijala litovská vláda rezolúciu č. 909 Prostriedky 
implementácie krajinnej politiky v Litovskej republike, ktorá sa kon-
centruje na splnenie troch základných cieľov do roku 2020:

1. Hodnotenie štruktúrnej diverzity krajiny, zabezpečenie och-
rany krajiny, využívania, manažmentu a plánovania;

2. Predkladanie právnych noriem s ohľadom na krajinu, koordi-
novanie aktivít miestnej štátnej správy a samosprávy ohľadom ochrany 
krajiny, využívania, manažmentu a plánovania;

3. Štúdium krajiny, hlbšie porozumenie verejnosti pre krajinu 
a odborné školenia.

V roku 2006 bola pripravená Národná krajinná štúdia. V tejto štúdii 
je existujúci koncept klasifikácie krajinných typov založený na geomor-
fológii, klimatických a hydrologických podmienkach a bio-diferenciácii 
doplnený o aspekty technogénnej štruktúry, priestorové geochemické 
procesy, estetickú charakterizáciu a priestorovú diferenciáciu.

Termín „charakteristický vzhľad krajiny“ sa v strategických doku-
mentoch nevyskytuje. Namiesto toho sa používajú termíny „prirodze-
ná krajina“, „vidiecka krajina“, „urbánna krajina“, a „kultúrna krajina“ 
v súvislosti s krajinnou politikou, ochranou, využívaním a zachovaním 
krajiny.

V Zákone o chránených územiach je krajina definovaná ako územ-
ný konglomerát prirodzeného povrchu krajiny (povrchová hornina, 
prízemná vrstva ovzdušia, povrchové a podzemné vody, pôda, živé or-
ganizmy) a/alebo antropogénnych komponentov (archeologické pozos-
tatky, štruktúry, inžinierske siete, krajinné a informačné polia) vzájom-
ne prepojených materiálovými, energetickými a informačnými líniami; 
územie chápané ľuďmi, ktorého charakter je výsledkom akcie a interak-
cie prírodných a ľudských faktorov.

Z ďalších zákonov, ktoré riešia aj problematiku ochrany krajiny, 
sú to najmä: Zákon o ochrane nehnuteľného kultúrneho dedičstva 
(1994), Zákon o ochrane životného prostredia (1992), Zákon o pôde 
(1994), Zákon o miestnej štátnej správe a samospráve (1994), Zákon 
o územnom plánovaní (1995), Zákon o hodnotení vplyvov na životné 
prostredie (1996) a Zákon o územnom plánovaní a stavebnom dozore 
(1996). 

LOTYŠSKO
Lotyšský sejm ratifikoval Európsky dohovor o krajine spolu s prija-

tím zákona o európskom dohovore o krajine v roku 2007. Ratifikáciou 
dohovoru sa Lotyšsko zaviazalo k rozvoju a implementácii krajinnej po-
litiky založenej na aktivitách odporúčaných Dohovorom.

Dlhodobé ciele krajinnej politiky boli stanovené v Lotyšskej stra-
tégii trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030. Podľa tejto stratégie 
ochrana unikátnych tradičných lotyšských prírodných a kultúrnych 
krajinných typov, ako faktora podmieňujúceho kvalitu života, vyžaduje:

•	 Podporu	 vlády	 pre	 multifunkčné	 a	 vhodné	 vidiecke	 oblasti	
a ochranu a rozvoj kultúrnej krajiny;

•	 Identifikáciu	a	inventarizáciu	unikátnych	tradičných	lotyšských	
krajinných typov, vznesúc návrhy na monitoring manažmentu krajiny 
a aktivít v krajine;

•	 Vzdelávanie	a	zaangažovanie	verejnosti	do	manažmentu kraji-
ny;

•	 Spresňujúce	 požiadavky	 na	 územné	 plány	 a	 podmienky	 pre	
ochranu významných krajinných typov.
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V novembri 2006 vydal vládny kabinet informáciu k Európskemu 
dohovoru o krajine, vyzývajúcu k vypracovaniu Smerníc krajinnej 
politiky pre roky 2013 - 2019. Mal by to byť prierezový medzirezortný 
dokument, špecifikujúci aktivity, ktoré by sa mali uskutočniť v daných 
rokoch k splneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja pre Lotyšsko do 
roku 2030 v súlade s Dohovorom. 

Pracovná skupina, vypracúvajúca smernice sa dohodla, že:
1. Krajinné typy sú cenným zdrojom rozvoja, dôležitým faktorom 

ovplyvňujúcim kvalitu života, lokálnu, regionálnu a národnú identitu 
a celkový rozvoj;

2. Za účelom najlepšieho využívania krajinných typov v súčasnos-
ti a v budúcnosti, sa má klásť väčší dôraz na trvalo udržateľný rozvoj 
krajiny a jej cielený manažment riadený kľúčovými potrebami a požia-
davkami spoločnosti;

3. Nasledujúce priority trvalo udržateľného rozvoja krajiny by 
mali byť zvažované počas implementácie smerníc:

 a. Krajinná politika, zvlášť krajinné plánovanie by mali  
 byť integrované do územno-plánovacích dokumentov na všet- 
 kých úrovniach;

 b. Vzdelávanie a účasť verejnosti by sa mali stať súčasťou  
 tvorby krajinnej politiky a implementačných procesov;

 c. Treba posilniť znalosti o manažmente krajiny súčasne  
  s podporou výskumu krajiny.

Napriek tomu, že Dohovor o krajine bol ratifikovaný už v roku 
2007, v Lotyšsku stále existujú rozličné názory na to, či je potrebné 
prijať nové požiadavky ohľadom ochrany krajiny, alebo či sú súčas-
né právne normy dostatočné a nie sú už potrebné ďalšie reštrikcie. Na 
jednej strane sú kvalitné krajinné typy a scenérie vysoko uznávané 
a obdivované a narastá dopyt po týchto produktoch a službách, a na 
strane druhej sú krajinárske požiadavky zakomponované do územ-
ných plánov často považované súkromnými vlastníkmi nehnuteľností 
za limitujúci faktor. 

Hlavné princípy krajinnej politiky spočívajú v zabezpečení trvalo 
udržateľného rozvoja krajiny a v rešpektovaní nasledujúcich pravidiel:

1. Trvalá udržateľnosť a predbežná opatrnosť: dlhodobé plány mu-
sia byť predvídavé k schopnosti tejto a budúcich generácií napĺňať sta-
novené rozhodnutia;

2. Postupná implementácia a kontinuita: Dohovor musí byť imple-
mentovaný postupne a kontinuálne krok za krokom od všeobecnejších 
riešení k detailnejším a od špecifických prípadov k všeobecnejším tren-
dom;

3. Územno-plánovacie aspekty: dostatočná pozornosť sa musí ve-
novať rôznorodosti a jedinečnosti daného miesta s použitím vhodných 
prístupov;

4. Koherencia a transparentnosť: krajinnú politiku jetreba imple-
mentovať v súlade s kľúčovými sociálnymi požiadavkami, identifiko-
vanými v  iných politických plánovacích dokumentoch, transparentne 
(v komunikácii s verejnosťou i v samotnom rozhodovacom procese);

5. Zaangažovanie verejnosti: manažment krajiny musí zaanga-
žovať verejnosť, t.j. jednotlivcov, skupiny a organizácie reprezentujúce 
miestnu populáciu, podnikateľov a investorov;

6. Subsidiarita: rozličné úrovne krajinnej politiky implementujú 
rozličné zložky verejnej správy v závislosti na právomoci a funkcii rele-
vantného administratívneho orgánu;

7. Ochrana a nárast socio-ekonomickej hodnoty krajiny: musí sa 
rešpektovať socio-ekonomická hodnota krajiny, aby sa zabezpečilo 
kontinuálne a diverzifikované využívanie krajiny na ekonomické ciele 
a požiadavky spoločenstva;

8. Ochrana kultúrnych/historických hodnôt krajiny: kultúrna/
historická hodnota krajiny, ktorá podčiarkuje miestnu identitu, je tre-
ba taktiež rešpektovať;

9. Ochrana a zvyšovanie estetickej hodnoty krajiny: estetická 
hodnota krajiny sa musí chrániť a podporovať s ohľadom ku všetkým 
ľudským zmyslom;

10. Ochrana a zvyšovanie environmentálnej hodnoty krajiny: en-
vironmentálna hodnota krajiny sa musí chrániť a zvyšovať;

11. Transformácia: krajinná politika musí podporovať kontinuitu, 
flexibilitu a otvorenosť k zmenám v priebehu času; musí zahŕňať nové 
poznatky a výzvy prostredníctvom nepretržitého monitoringu krajiny 
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a aplikovaného/vedeckého výskumu;
12. Kreativita: kreatívny prístup ku krajine by mal viesť k novým 

príležitostiam, funkciám a k novému, lepšiemu vzhľadu.

Jedným z hlavných cieľov Stratégie trvalo udržateľného rozvoja 
Lotyšska do roku 2030 je zachovanie originality krajiny – diverzifi-
kovaného prírodného a kultúrneho dedičstva, typických a unikátnych 
krajinných typov. 

Krajinné aspekty sú zahrnuté aj do Národného rozvojového plánu 
Lotyšska na roky 2014-2020, najmä v rámci dvoch úloh:

•	 Podpora	 turizmu,	 orientovaného	 najmä	 na	 zahraničnú	 klien-
telu, využívajúc výhody unikátnej prírody a kultúrneho a historického 
dedičstva regiónov, existujúcej infraštruktúry v regiónoch a potenciálu 
služieb;

•	 Podpora	zachovania	biologickej diverzity krajiny a iných prí-
rodných zdrojov trvalo ako aj ich udržateľného využívania prostredníc-
tvom aplikácie technológií ochrany životného prostredia.

Z ďalších strategických dokumentov, ktoré pracujú s termínmi ochra-
na krajiny a charakteristický vzhľad krajiny sú to najmä: Smernice pre 
krajinnú politiku na roky 2008-2014, Smernice pre environmentálnu 
politiku na roky 2014-2020, Smernice pre priestorový rozvoj pobre-
žia na roky 2011-2017, Program rozvoja vidieka 2014-2020 a Smer-
nice pre rozvoj architektúry na roky 2009-2015.

Ďalšie zákony, ktoré riešia problematiku ochrany krajiny a charak-
teristického vzhľadu krajiny:

•	 Zákon	o	rozvoji	systémového	plánovania.
•	 Zákon	o	špeciálne	chránených	prírodných	územiach.
•	 Zákon	o	ochrane	kultúrnych	pamiatok.
•	 Zákon	o	ochranných	zónach.
•	 Zákon	o	pôdohospodárstve	a	rozvoji	vidieka.
•	 Zákon	o	turizme.
•	 Zákon	o	ochrane	druhov	a	biotopov.
Definície termínov, vyskytujúcich sa v jednotlivých právnych pred-

pisoch:
Kvalita krajiny – hodnotenie kvality vizuálnej krajiny v zmysle in-

dividuálnych, alebo spoločenských preferencií pre jednotlivé krajinné 
typy.

Charakter krajiny – výrazná a rozlíšiteľná vzorka charakteristík 
v krajine, ktorá odlišuje jeden typ krajiny od iného.

Cenné krajinné oblasti - oblasti zahŕňajúce celospoločensky hodnot-
né krajinné typy, ktoré formujú identitu Lotyšska, jeho regiónov, okresov 
a  ľudí a zároveň predstavujú integrálnu súčasť jeho trvalo udržateľného 
rozvoja.

Chránené krajinné oblasti – špeciálne chránené oblasti s charakte-
ristickými, alebo rozmanitými typmi krajiny.

Prírodné pamätníky – osobitné, izolované prírodné formácie iden-
tifikované ako špeciálne chránené prírodné oblasti, napríklad chránené 
stromy, aleje, geologické pamiatky a iné prírodné zvláštnosti, majúce ve-

Litva  — Vilnius, 2010
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deckú, kultúrnu, historickú, estetickú, alebo environmentálnu hodnotu.
Kultúrne pamätníky – kultúrne a historické krajinné typy a miesta 

(starodávne cintoríny, pohrebiská, parky, miesta, kde sa udiali historické 
udalosti a miesta, kde žili a pracovali známe osobnosti), ako aj skupiny 
budov a osamelé štruktúry, umelecké diela, stroje a zariadenia majúce 
historickú, vedeckú, umeleckú, alebo inú kultúrnu hodnotu. 

Kultúrne a historické krajinné typy – krajinné typy vytvorené spo-
ločne človekom a prírodou, reprezentujúce evolúciu spoločnosti a obyd-
lí v priebehu času v špecifických fyzických hraniciach a podmienkach 
vytvorených prírodou, alebo vyplývajúcich z cielených externých, alebo 
interných sociálnych, ekonomických a kultúrnych aktivít.

Unikátna/jedinečná krajina – krajina výnimočnej hodnoty repre-
zentujúca zriedkavé alebo exkluzívne črty štátu, regiónu, alebo lokality. 

MAĎARSKO
Prístup Maďarska k ochrane krajiny je veľmi komplexný a jeho prvé 

právne ukotvenie sa nachádza v zákone č. LIII. o ochrane prírody 
z roku 1996. Jedným z cieľov tohto zákona je právne upraviť všeobec-
nú ochranu prírodných hodnôt a území, ich prirodzených ekosystémov 
a biodiverzity, ako aj podpora ich vedeckého poznávania a trvalo udrža-
teľného využívania v rámci uspokojovania potrieb spoločnosti na zdra-
vé a estetické prírodné prostredie. Jednou z prioritných úloh ochrany 
prírody je identifikovať, ktoré prírodné hodnoty a územia si zasluhujú 
prísnu ochranu z geologického, hydrologického, botanického, zoologic-
kého, krajinárskeho, kultúrneho, historického, alebo iného verejného 
záujmu. 

Ochrana krajiny je v zákone ukotvená v článku 6. Krajinu definuje 
ako ohraničenú časť zemského povrchu s určitou štruktúrou a charak-
teristikou, špecifickými prírodnými hodnotami a prírodnými systéma-
mi kombinovanými s charakteristickými črtami kultúry, kde koexistu-
jú  navzájom sa ovplyvňujú prvky prírodné a antropogénne. Prírodný, 
alebo takmer prírodný stav krajiny by mal byť chránený s možnosťou 
primerane využívajúc krajinu a prírodné hodnoty; výnimka sa môže 
týkať zachovania prírodných hodnôt, prírodných systémov a unikát-
nych čŕt krajiny, ktoré determinujú charakter a estetickú hodnotu 
krajiny. Pod unikátnou črtou krajiny sa rozumie prírodná hodnota, 
alebo prírodný útvar charakteristický pre určitú krajinu, alebo člove-
kom vytvorený, ale stále ešte prirodzený prvok krajiny, ktorý má prí-
rodný, historický, kultúrny, vedecký, alebo estetický význam pre spo-
ločnosť. Identifikácia a registrácia unikátnych čŕt krajiny je úlohou 
regionálnych administratívnych orgánov ochrany prírody. Územný 
plán musí obsahovať inventarizáciu unikátnych krajinných čŕt.

 Zákon klasifikuje chránené prírodné územia v článku 28:
a) národné parky,
b) rezervácie ochrany krajiny,
c) oblasti ochrany prírody,
d) prírodné pamiatky. 

Maďarsko — Hollókő (súčasť svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO), 2005
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Rezervácie ochrany krajiny sú rozsiahle a obyčajne relatívne homo-
génne územia bohaté na prírodné a krajinné danosti, ktorá si v interak-
cii človeka a prírody zachovali svoj zvláštny estetický, kultúrny a prírod-
ný charakter a ktorých primárnou funkciou je zachovanie čŕt krajiny 
a prírodných hodnôt. 

Oblasti ochrany prírody sú menšie, jednotné a charakteristické úze-
mia, bohaté na výnimočné prírodné hodnoty, primárnou funkciou kto-
rých je zachovanie jednej, alebo niekoľkých prírodných hodnôt územné-
ho systému. 

Prírodné pamiatky sú akékoľvek prírodné formácie výnimočného 
významu a okolité územie, ktoré slúži ich zachovaniu. 

Maďarsko je signatárom Európskeho dohovoru o krajine od roku 
2005 a do platnosti vstúpil v roku 2008. 

V oblasti územného plánovania je treba spomenúť dve legislatívne nor-
my – zákon č. 26 z roku 2003 o národnom územnom plánovaní a vlád-
ne nariadenie č. 314/2012 o integrovanej stratégii urbánneho rozvoja. Za 
ochranu krajiny je zodpovedné ministerstvo poľnohospodárstva. 

NEMECKO
Nemecká Spolková vláda doposiaľ nepodpísala Európsky dohovor 

o  krajine a na základe vlastného rozhodnutia ani nemá v úmysle tak 
urobiť. (Oznámenie Spolkovej vlády k tlačovej správe Spolkového sne-
mu 17/12996 z 02.04.2013.)

Aktuálny stav ratifikácie:
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=17

6&CM=8&DF=10/02/2015&CL=ENG 
V Nemecku sa rozlišuje medzi prírodným dedičstvom a kultúrnym 

dedičstvom (resp. kultúrnou krajinou, napr. stredné Porýnie). Vzhľa-
dom na uvedené skutočnosti sa pojem „charakteristická krajina“ ne-
používa ako jednotný pojem označujúci prírodnú i kultúrnu krajinu. Na 
každý z týchto fenoménov sa vzťahujú osobitné ustanovenia a odlišný 
právny režim. 

K existujúcemu prírodnému dedičstvu v Nemecku (momentálne cca 
125 000 ha), ktoré sa má v tomto legislatívnom období rozšíriť o ďalších 
30 000 ha, boli pričlenené typické krajinné celky, za ktoré Nemecko pre-
berá zodpovednosť na národnej, európskej aj globálnej úrovni. 

Pre pričlenenie reprezentatívnych krajinných území k národnému 
prírodnému dedičstvu platia predovšetkým nasledujúce kritériá: mali 
by byť veľkoplošné, súvislé a neprerušované. Prírodné časti by mali za-
hŕňať nedotknuté územia, hodnotné ekosystémy a územia, na ktorých 
sa vyskytujú ohrozené druhy rastlín a živočíchov. 

Pod pojmom národné prírodné dedičstvo sa rozumejú predovšet-
kým nasledovné oblasti:

•	 územia Grünes Band,
•	 národné	parky,
•	 kľúčové	oblasti	v	rámci	spolkových	zámerov	na	ochranu	prírody,
•	 kľúčové	zóny	v	biosférických	rezerváciách,Maďarsko — Ostrihom, 2015
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•	 bývalé	vojenské	cvičiská	so	zachovanou	prírodou,
•	 územia,	 na	 ktorých	 sa	 skončilo	 s	 povrchovou	 ťažbou	 a	 vracia	 

 sa do nich príroda,
•	 chránené krajinné oblasti s rozlohou viac ako 50 ha,
•	 oblasti	Natura 2000, 
•	 územia	v	rámci	Národného	združenia	biotopov	so	spolkovým,		

 resp. krajinským významom.
 Medzinárodné dohovory v oblasti ochrany krajiny a stav ich  

 ratifikácie: 

*  Dohovor o ochrane životného prostredia prostriedkami  
 trestného práva zo 4. novembra 1998 (ratifikácia sa neočakáva) 

Dohovor podpísala SRN 4. novembra 1989. Doteraz ho však ratifi-
kovalo iba Estónsko. Pre nízky počet ratifikácií nevstúpil do platnosti. 

Ratifikácia tohto dokumentu sa už nepredpokladá, nakoľko medzitým 
došlo k prijatiu smernice 2008/99 Európskeho parlamentu a Rady EÚ 
z  19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostriedkami 
trestného práva. Implementáciou tejto smernice sa zaviedli nové pros-
triedky ochrany životného prostredia, ktoré prekonali prostriedky pred-
pokladané Dohovorom.

*  Európsky dohovor o krajine z 20. októbra 2000 (ratifikácia sa  
 neočakáva) 

Spolková vláda sa neusiluje o podpísanie Európskeho dohovoru 
o  krajine. Pre obmedzené finančné a personálne možnosti na úrovni 
štátu, ako aj na úrovni spolkových krajín je veľmi dôležité, aby sa pod-
porili najmä tie medzinárodné projekty, ktoré zaručia podstatné zlep-
šenie úrovne ochrany životného prostredia v Nemecku a v ostatných 
participujúcich štátoch. Takýto výsledok však v prípade Európskeho 
dohovoru o krajine nemožno predpokladať. 

NÓRSKO
Relevantnou legislatívou v oblasti ochrany krajiny a charakteristické-

ho vzhľadu krajiny v Nórsku je Zákon o prírodnej diverzite (z 19. júna 
2009 č. 100) a Zákon o plánovaní a stavebnom poriadku (z 27. júna 
2008 č. 71). 

Sekcia 1 zákona o prírodnej diverzite definuje účel zákona ako ochra-
nu biologickej, geologickej a krajinnej diverzity a ekologických procesov 
prostredníctvom zachovania a trvalo udržateľného využívania a to ta-
kým spôsobom, aby životné prostredie predstavovalo bázu pre ľudské 
aktivity, kultúru, zdravie a blaho súčasných aj budúcich generácií......

Sekcia 3 obsahuje definície pojmov a medzi nimi aj prírodnej diver-
zity ako biologickej, geologickej a krajinnej diverzity, čo predstavuje 
diverzitu, ktorá nie je prevažne dôsledkom vplyvu človeka. Chránené 
územia sú upravené v časti 5 zákona. Sekcia 33 definuje ciele, vzťahujú-
ce sa k chráneným územiam. Chránené územia majú podporovať me-
dzi iným ochranu kultúrnej krajiny, krajinnej diverzity a ekologickej 
a krajinnej koherencie na národnej a medzinárodnej úrovni. 

Sekcia 35 definuje národné parky ako veľké územia prirodzeného 
habitatu, ktoré obsahujú významné, alebo reprezentatívne ekosystémy, Nemecko — Dáždany, 2019
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alebo krajinné typy, ktoré nie sú poznačené veľkým rozvojom infra-
štruktúry. 

Sekcia 36 definuje ďalší typ chránených území – chránené krajinné 
typy, ako prírodné, alebo kultúrne krajiny, ktoré sú významné v eko-
logickom, alebo kultúrnom zmysle, ako zdroj zábavy, alebo ako základ 
pre formovanie identity. Kultúrne pamiatky, ktoré prispievajú k výni-
močnému charakteru krajiny, sa považujú za súčasť krajiny. V chráne-
ných krajinných územiach sa nemôže realizovať žiadny projekt, ktorý 
by podstatne zmenil charakter, alebo podstatu krajiny. Prebiehajúce 
aktivity môžu pokračovať v rámci limitov daných predchádzajúcou zá-
sadou. Nové projekty sa musia prispôsobiť charakteru krajiny. Regulá-
cia môže zahŕňať nariadenia ohľadom toho, čo môže významne zmeniť 
povahu, alebo charakter krajiny, požiadavky na nutnosť prispôsobiť sa 
charakteru krajiny a na prístup pre peších, alebo podchod/nadchod 

a  pod. Najneskôr pri konečnom rozhodnutí o vyhlásení chráneného 
krajinného územia, musí byť predložený návrh plánu manažmentu, 
ktorý bude zabezpečovať plnenie cieľov ochrany. Plán môže zahŕňať 
dohody ohľadom využívania krajiny, využívania krajinných prvkov, 
alebo spôsobov hospodárenia. Môže obsahovať ustanovenia ohľadom 
finančnej kompenzácie súkromníkom, ktorí prispievajú k manažmentu 
chráneného krajinného územia.

Pri definícii prírodných rezervácií sa používa okrem iného aj oblasť, 
ktorá obsahuje ohrozené, vzácne, alebo citlivé druhy, spoločenstvá, ha-
bitaty, alebo krajinné typy. Podobná definícia sa vzťahuje aj na určité 
typy chránených morských oblastí. 

POĽSKO
V Poľsku existuje veľa právnych predpisov a strategických dokumen-

tov, ktoré sa vzťahujú k problematike ochrany krajiny. Napriek tomu 
nepredstavujú pevný a spoľahlivý rámec pre ochranu krajiny. Strate-
gické dokumenty nemajú záväzný charakter a ustanovenia, upravujú-
ce túto oblasť sú rozptýlené v rôznych právnych predpisoch a nezod-
povedajú adekvátne existujúcim rizikám. Nielen ochrana krajiny, ale 
celý systém manažmentu využívania krajiny prekonáva hlbokú krízu. 
V dôsledku nedostatočného plánovania využitia územia väčšina obyt-
ných zón nepodlieha žiadnym striktným reštrikciám, mestá expandu-
jú do priestoru chaotickým spôsobom, otvorená krajina je pod tlakom 
živelného rozvoja, ktorý často vedie k jej zmene a degradácii. Pokusy 
o posilnenie plánovania a manažmentu využívania krajiny doteraz ne-
priniesli významné výsledky. V súčasnosti ani neexistuje formálna de-
finícia krajiny, alebo charakteristického vzhľadu krajiny. Poľsko ratifi-
kovalo Európsky dohovor o krajine v roku 2004, ale doteraz neboli jeho 
ustanovenia transponované do právnych predpisov. 

Najvýznamnejší strategický dokument v oblasti ochrany krajiny je 
Štátna politika v oblasti manažmentu využitia krajiny do roku 2030, 
prijatý v decembri 2011. Dokument popisuje hlavné problémy manaž-
mentu využívania krajiny, definuje princípy a priestorové aspekty im-
plementácie rozvojových politík a naznačuje strategické ciele do roku Nórsko, 2011
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2030. Jedným zo šiestich cieľov je vytvorenie priestorových štruktúr, 
ktoré prispievajú k vysokej kvalite prírodného prostredia a krajinných 
hodnôt. Medzi inými možno tento cieľ dosiahnuť prostredníctvom ma-
nažmentu krajiny v súlade s Európskym dohovorom o krajine. Detail-
nejšie vysvetlenie zahŕňa: vytvorenie zoznamu krajinných typov cha-
rakterizovaných unikátnymi historickými a ekologickými hodnotami, 
vytvorenie a dopĺňanie zoznamu ohrozených krajinných typov (červe-
ný zoznam), povinnosť uskutočňovať hodnotenie stavu krajiny a moni-
torovať kultúrne krajiny. 

Zákon o plánovaní a priestorovom manažmente z roku 2003 je zá-
kladným právnym predpisom v oblasti priestorového plánovania. Sta-
novuje princípy navrhovania, schvaľovania a implementácie základných 
nástrojov využívania krajiny: miestnej politiky priestorového rozvoja, 
miestnych plánov využívania krajiny a plánov priestorového manaž-
mentu regiónu. Zákon nedefinuje pojem „krajina“, napriek tomu, že 
používa termín „kultúrna krajina“. 

Zákon o ochrane prírody z roku 2004 poskytuje právny rámec pre 
zakladanie chránených území. Definuje jednotlivé typy chránených 
území – okrem národných parkov a prírodných rezervácií zákon defi-
nuje ešte ďalšie dva typy území, významných z hľadiska ochrany krajiny 
– krajinný park a oblasť chránenej krajiny. Ďalšou formou sú oblasti/
lokality Natura 2000, aj keď nie sú autonómne, lebo väčšina z nich zasa-
huje do iných chránených území, napríklad národných parkov, prírod-
ných rezervácií, krajinných parkov a oblastí chránenej krajiny. 

Krajinné parky sa musia chráneniť za účelom ochrany území vysokej 
historickej, kultúrnej a krajinnej hodnoty. Hlavným nástrojom ochrany 
sú formálne reštrikcie uložené na niektoré typy ekonomických aktivít. 
Tieto reštrikcie sú zahrnuté v pláne ochrany, prijatom pre každý krajin-
ný park a musia byť transponované do lokálnej politiky priestorového 
rozvoja a do miestnych plánov využitia krajiny. 

Oblasť chránenej krajiny môže byť vytvorená za účelom ochrany 
krajiny s výskytom rozličných ekosystémov, ktoré sú cenné pre svoj po-
tenciál rozvoja turistiky a biologických či ekologických koridorov. Vo 
všeobecnosti, reštrikčné opatrenia, aplikovateľné v týchto chránených 
oblastiach, nie sú také účinné ako v krajinných parkoch. 

V súčasnosti je v Poľsku 122 krajinných parkov (pokrývajúcich 8,1% 
územia krajiny) a 385 oblastí chránenej krajiny (pokrývajúcich 22% cel-
kového územia krajiny). 

Posledný pokus o zlepšenie ochrany krajiny bol návrh zákona z roku 
2013 podaný prezidentom. Návrh zákona novelizoval niekoľko existu-
júcich právnych predpisov v oblasti ochrany krajiny. Hlavným cieľom 
návrhu zákona je zastaviť degradáciu krajiny. Návrh zákona zároveň 
transponuje ustanovenia Európskeho dohovoru o krajine do právnych 
predpisov Poľska. Navrhuje sa niekoľko nových definícií pojmov, ako 
sú „krajina“, „prioritná krajina“, „dominantná krajinná črta“ a pod. 
Jeden z hlavných nástrojov manažmentu krajiny zahŕňa „krajinný au-
dit“, ktorý sa má uskutočňovať raz za 20 rokov a mal by identifikovať 

Poľsko — Krakov, 2000
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a hodnotiť kvalitu krajinných typov v regióne. Takýto audit môže zvlášť 
identifikovať tzv. prioritné krajinné typy, t.j, najcennejšie krajinné typy. 
Bude potom povinnosťou miestnej štátnej správy a samosprávy vydať 
zásady ochrany krajiny v danej oblasti za účelom ochrany prioritných 
krajinných typov. Tieto princípy zahŕňajú reštrikcie na výstavbu urči-
tých budov, alebo infraštruktúry a na umiestňovanie dominantných 
krajinných prvkov, ako sú objekty so významným vizuálnym vplyvom 
na krajinu – výškové budovy, veterné turbíny a pod. Navrhovaný zákon 
ukladá tiež striktnejšie pravidlá ohľadom umiestňovania reklám na ve-
rejných priestranstvách. Legislatívny proces pri tomto návrhu zákona sa 
dosiaľ neukončil.

PORTUGALSKO
Krajina sa považuje za dedičstvo najmä v zákone č. 107/2001 o kul-

túrnom dedičstve. Článok 2 (1) hovorí o tom, že všetky hodnoty, cenné 
z hľadiska kultúrneho, alebo civilizačného, musia byť predmetom špe-
ciálnej ochrany a uznania a musia sa považovanť za kultúrne dedičstvo. 
Článok 2  (3) tiež podčiarkuje hodnoty pamäte, antiky, autentickosti, 
originálnosti, vzácnosti, starožitnosti, alebo jedinečnosti. 

Článok 14 stanovuje, že aj napriek tomu, že krajinné hodnoty sa ne-
považujú za kultúrne hodnoty, zaslúžia si rovnaký prístup a musia sa 
považovať za rovnaké hodnoty. 

Článok 12 (1)(d) hovorí, že jednou zo základných povinností štátu, 
ako aj jeho občanov je chrániť kvalitu životného prostredia a krajiny. 
Článok 17 (f) považuje krajinu za jedno zo všeobecných kritérií/hod-
nôt, ktoré treba zvažovať pri klasifikácii, alebo hodnotení kultúrneho 
dedičstva. Článok 44 obsahuje princípy, podľa ktorých reálny stav kul-
túrneho dedičstva môže zvýšiť kvalitu krajiny. Článok 52 uvádza, že 
pamiatky v krajine musia byť predmetom zvýšenej ochrany. Nakoniec, 
článok 70 považuje ochranu a zhodnocovanie krajiny za súčasť posil-
ňovania kultúrnych hodnôt krajiny.

Termín charakteristický vzhľad krajiny sa v portugalských právnych 
normách explicitne nevyskytuje. Zákon č. 142/2008 stanovuje právny 
režim ohľadom ochrany prírody a biodiverzity. Zákon definuje prírodné 
dedičstvo ako všetky prírodné hodnoty evidentného prírodného, alebo 

krajinného významu, najmä z vedeckého, ochranárskeho, alebo estetic-
kého hľadiska. Tiež kvalifikuje krajinu ako prírodnú hodnotu.

Podľa článku 11 (2)(d) chránené územia môžu byť klasifikované 
podľa rôznych spôsobov a jedným z nich je chránená krajina. Proces 
klasifikácie chráneného územia má za cieľ posilniť krajinu a každý orgán 
verejnej správy môže vzniesť návrh na vyhlásenie chráneného územia.

Článok 19 prináša definíciu chránenej krajiny ako územia, ktoré je 
výsledkom harmonickej interakcie medzi ľudským a prírodným fakto-
rom a  vykazuje veľkú estetickú, ekologickú, alebo kultúrnu hodnotu. 
Ochrana chránenej krajiny je odôvodnená potrebou ochrany existujú-
cich prírodných a kultúrnych hodnôt, podpory miestnej identity, ako aj 
prijatia opatrení kompatibilných s cieľmi ochrany a/alebo zlepšenia sta-
vu krajiny. Medzi týmito cieľmi sú najvýznamnejšie zachovanie biodi-
verzity v kontexte skvalitnenia krajiny.

Portugalsko – večerný Lisabon, 2009
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RAKÚSKO
Záležitosti ochrany prírody spadajú do kompetencie jednotlivých 

spolkových krajín, čo sa týka zákonodarnej aj výkonnej právomoci. Čo 
sa týka zákonov upravujúcich ochranu krajiny, je treba spomenúť Zá-
kon o pôdohospodárstve z roku 1992, ktorý stanovuje hlavné ciele poľ-
nohospodárskej politiky. Medzi ne patrí:

•	 zachovanie	viditeľných,	produktívnych	a	tradičných	odvetví		
 pôdohospodárstva vo vitálnych vidieckych oblastiach;

•	 environmentálne	kompatibilná	a	ekonomicky	zreteľná	produk-	
 cia so špeciálnym zreteľom na horské oblasti;

•	 zachovanie	charakteristického vzhľadu krajiny.
Legislatíva ohľadom ochrany prírody na úrovni jednotlivých spolko-

vých krajín smeruje k zachovaniu biodiverzity a funkčnosti vidieckych 
oblastí v zmysle ochrany krajiny a prirodzených biotopov (v súčinnosti 
s implementáciou smernice o biotopoch a smernice o vtákoch). 

Stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 určuje ciele pre legis-
latívu a ako hlavný cieľ vytyčuje zachovanie krajiny a cenných biotopov. 

Charakteristické krajinné typy sú spravidla vysoko štruktúrované, 
bohaté na druhy, poľnohospodársky využívané oblasti s krajinnými prv-
kami, ako sú stromy, živé ploty, brehy atď. Vďaka ekonomickému tlaku 
a moderným poľnohospodárskym metódam sú tieto typy krajiny ohro-
zené (najmä pustnutím a degradáciou), zvlášť extenzívne využívané 
a neproduktívne oblasti.

Hlavným cieľom opatrení v rámci Spoločnej poľnohospodárskej 
politiky je zachovať ohrozené poľnohospodárske oblasti, ktorým hrozí 
zrušenie poľnohospodárskeho využívania (napríklad transformácia na 
lesy) a zabrániť nadmernému využívaniu poľnohospodárskych oblastí 
(napríklad nadmerné využívanie, alebo intenzívne využívanie pesticí-
dov a pod.)

Najúspešnejšie opatrenia sú opatrenia z Programu rozvoja vidieka, 
napríklad článok 28 Agri-environment, článok 29 Organické pôdohos-
podárstvo, článok 30 Natura 2000 a článok 32 Najmenej výhodné ob-
lasti. Okolo 63 % financií na rozvoj vidieka sa venuje na tieto opatrenia. 
Okrem tých, ktoré sa vzťahujú k určitému územiu, sú tu ešte opatrenia, 
vzťahujúce sa k projektom, ktoré pomáhajú zachovať tradičné krajinné 
typy.

RUMUNSKO
Krajinné typy môžu byť klasifikované podľa série znakov, vzťahujú-

cich sa k ich stabilite, alebo rovnováhe, alebo vzťahu medzi komponent-
mi – stabilné krajinné typy, relatívne rovnovážne a nestabilné krajinné 
typy; podľa teritoriálnych vzťahov medzi krajinami - jasne ohraničené, 
s prvkami interferencie a integrované krajinné typy; podľa samoregu-
lačnej kapacity – s normálnou samoreguláciou, s nestabilnou samore-
guláciou a umelo regulované krajinné typy; podľa stupňa transformá-
cie – krajinné typy s umelými modifikáciami v oblasti hydrogeografie, 
topografie, pôdy a pod. a podľa sociálnej dynamiky – krajinné typy so 
stúpajúcou sociálnou dynamikou, so stabilnou sociálnou dynamikou 
a s klesajúcou sociálnou dynamikou.

Rakúsko — vinohrady v údolu Wachau. 2011



206

Priestorová alebo teritoriálna dynamika krajín závisí od odolnosti 
jej komponentov voči prírodným faktorom a ich kombinácii s ľudským 
faktorom.

Krajinné typy možno posudzovať podľa ich štrukturálnych, funkč-
ných, priestorových a časových charakteristík. 

Analyzujúc rumunskú politiku v tejto oblasti, treba konštatovať ab-
senciu jednoznačnej a prehľadnej legislatívy regulujúcej ochranu kra-
jiny, definovanej ako komplexná hodnota a politických stratégií zame-
raných na uchovanie a posilnenie jej miestneho výzoru zachovávaním 
tradícií a pôvodných prvkov. Rumunský prístup predstavuje krajinársku 
politiku zameranú na ochranu krajiny so silnou tendenciou k prirodze-
nému vzhľadu krajiny a založenú na manažérskej stratégii ochrany 
biodiverzity a na pohľade na krajinu z ekologickej perspektívy. 

V tejto stratégii ochrany krajiny sa pod chránenými časťami kraji-
ny rozumie výsledok harmonickej kombinácie diverzity geologických, 
geomorfologických, floristických, faunistických a vodných prvkov za 
výskytu endemických rastlín a živočíchov, ohrozených, alebo vzácnych 
druhov a biotopov veľkej ochranárskej hodnoty. 

Osobitná pozornosť sa v legislatíve venuje ochrane prirodzených 
druhov a typov krajiny. V rumunskom právnom poriadku je koncept 
ochrany krajiny úzko spojený s územnou ochranou formou chránených 
prírodných parkov, prírodných parkov a chránených krajinných typov 
(vrátane morskej krajiny). 

Vo Vládnej vyhláške č. 57/2007 o chránených prírodných úze-
miach, prirodzených biotopoch, voľne žijúcej faune a flóre je defi-
nícia chráneného územia – územie súše alebo mora s voľne žijúcimi 
druhmi, biogeografickými prvkami a formáciami, krajinnými typmi, 
geologickými, paleontologickými a inými ekologicky, vedecky, alebo 
kultúrne cennými prvkami, ktorá majú osobitný status ochrany a za-
chovania, daný zákonom.

Prírodné parky sú definované ako tie chránené územia, ktorých cie-
ľom je najmä ochrana a zachovanie krajiny, v ktorej sa vytvorilo inte-
rakciou ľudskej činnosti a prírody za dlhý čas jedinečné územie signi-
fikantného krajinného typu a/alebo kultúrnej hodnoty často s vysokou 
biologickou diverzitou. Teda prírodné parky predstavujú chránené úze-
mia koncentrujúce krajinárske hodnoty najvyššieho stupňa, ktoré sú vý-
sledkom interakcie medzi prírodou a ľudskými aktivitami.

Vládna vyhláška č. 57/2007, týkajúca sa režimu chránených oblastí, 
predstavuje dokument, na základe ktorého sa chránené oblasti klasifi-
kujú a podrobnejšie analyzujú. Vyhláška definuje štyri základné typy 
chránených území podľa ich úrovne:

•	 chránené	územia	národného	významu,
•	 chránené	územia	komunitného	záujmu,
•	 chránené	územia	medzinárodného	významu,
•	 chránené	územia	miestneho	záujmu.

Rumunsko — tradičné hospodárenie v Karpatoch, 2006
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Vyhláška uvádza, že zabezpečuje patričný režim ochrany, zachovania 
a využívania pre druhy a biotopy, biogeografické zdroje, ale aj pre prvky 
a  prírodné formácie geomorfologického, krajinárskeho, geologického 
a  iného charakteru s hodnotami prírodného dedičstva. Územia chrá-
nené špeciálnym režimom ochrany sa stávajú pamätníkom nenaruše-
nej krajiny v zreteľnom kontraste s okolitými nechránenými územiami. 
Krajinársky aspekt sa spomína v článku 2 (g) vyhlášky, kde sa uvádza, 
že vyhláška upravuje opatrenia na ochranu krajinných formácií ekolo-
gického záujmu. Články 4 – 15 uvádzajú, že krajinárske hodnoty niekto-
rých prvkov ich oprávňujú k tomu, aby boli zahrnuté medzi hodnoty 
národného dedičstva. V článkoch 4 – 16 je definovaná krajina ako oblasť 
vnímaná obyvateľmi ako entita so špecifickým charakterom, vyplývajú-
cim z interakcie medzi prírodnými a ľudskými faktormi. 

Ďalší významný aspekt právnej úpravy je spojený s ochranou kul-
túrnej krajiny a historických pamiatok. Táto ochrana je zahrnutá v ús-
tave, národnej legislatíve a v celom rade medzinárodných zmlúv a do-
hovorov. 

Ochrana krajiny tiež úzko súvisí s urbanizmom a legislatívou týka-
júcou sa stavebníctva. Všeobecné princípy v tejto oblasti sú zahrnuté 
v zákone č. 18/1991 o pôdnom fonde a v zákone č. 50/1991, týkajúcom 
sa schvaľovania stavieb a všeobecnej úpravy urbanizmu. Tieto právne 
normy ukladajú aj základné environmentálne a krajinárske požiadavky 
na všetky druhy stavieb a rozvojových plánov. 

Rumunsko ratifikovalo Európsky dohovor o krajine roku 2002 a tiež 
podpísalo viacero medzinárodných zmlúv a dohovorov, vzťahujúcich sa 
k ochrane a zachovaniu krajiny. Tieto dokumenty sa transponovali do 
viacerých právnych predpisov, ako je napr. zákon o územnom pláno-
vaní a urbanizme (190/2013), zákon o ochrane historických pamiatok 
(422/2001), zákon o horách (347/2004) a pod. 

SLOVINSKO
Strategickými dokumentmi v tejto oblasti v Slovinsku sú Rezolúcia 

o  strategických smerniciach pre rozvoj slovinského poľnohospo-
dárstva a potravinárskeho priemyslu do roku 2020 „Zabezpečenie 
potravy pre zajtrajšok“ a Strategický plán implementácie tejto re-

zolúcie. Rezolúcia si okrem iných cieľov kladie za cieľ aj zabezpečenie 
koherentného a trvalo udržateľného rozvoja, ochranu kultúrnej krajiny, 
udržateľný rozvoj vidieckych regiónov a environmentálnu ochranu. Vi-
tálne a obývané vidiecke oblasti sú jedným z cieľov konceptu trvalo udr-
žateľného rozvoja poľnohospodárstva. Toto sa môže realizovať len vtedy, 
keď poľnohospodárstvo spolu s lesníctvom, poľovníctvom, rybárstvom 
a potravinárstvom zostane stabilným a dôležitým faktorom ekonomic-
kého rozvoja vidieckych regiónov. 

Stratégia sa tiež zameriava na fakt, že Slovinsko je krajinou s nadprie-
mernou biodiverzitou, charakterizovanou rozmanitými a relatívne dob-
re zachovanými krajinnými typmi. Je to hlavne dôsledok konvergencie 
rozličných klimatických vplyvov, geologických štruktúr a zmien v nad-
morských výškach. Odhaduje sa, že okolo 60 % prírodného prostredia je 

Španielsko — olivové sady v Andalúzii, 2011
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prirodzeného, alebo polo-prirodzeného, vrátane oblastí, ktoré boli využí-
vané tradičným spôsobom a kde bolo mnoho druhov aktivít dlhodobo 
zakázaných. Tradičný spôsob farmárčenia tiež viedol k výskytu sekundár-
nych typov biotopov, ktoré sú dôležité z hľadiska ochrany biodiverzity.

Územia prírodnej hodnoty a ochrana vidieckeho kultúrneho de-
dičstva sa považujú za súčasť národnej identity, ako aj príležitosť na 
rozvoj turistiky a s ňou spojených aktivít. Bohaté kultúrne dedičstvo 
zahŕňa architektonické dedičstvo, dedičstvo kultúry bývania, kuli-
nárske dedičstvo, folklórne dedičstvo, hudobné a tanečné dedičstvo, 
dedičstvo remesiel, zvykov a krojov, poznatkov a pod. toto by malo 
byť plne využívané k zvyšovaniu kvality života a k dosiahnutiu väčšej 
diverzifikácie aktivít vo vidieckych oblastiach a ako základ pre rozvoj 
alternatívnych ekonomických aktivít na vidieku. 

ŠPANIELSKO
V Španielsku neexistuje špecifická legislatíva na ochranu krajiny, aj 

keď Európsky dohovor o krajine je v platnosti od roku 2008. Za im-
plementáciu dohovoru je zodpovedné Ministerstvo poľnohospodárstva, 
potravinárstva a životného prostredia. Ministerstvo spolupracuje s or-
gánmi miestnej štátnej správy a samosprávy na integrovaní konceptu 
ochrany krajiny do jednotlivých politík.

V súčasnosti bolo prijatých niekoľko iniciatív v súvislosti s ochranou 
krajiny, napríklad Projekt kultúrnej krajiny alebo Atlas krajinných ty-
pov Španielska.

V najnovšej právnom sysdtéme sa presadzuje jednoznačný trend in-
korporovať koncept ochrany krajiny zvlášť do legislatívy ohľadom územ-
ného plánovania, rozvoja vidieka a národného dedičstva a biodiverzity, 
podčiarkujúc potrebu ochrany krajiny ako prírodného dedičstva.

ŠVAJČIARSKO
Podľa Zákona o prírodnom a kultúrnom dedičstve sú federálne or-

gány povinné chrániť krajinu pri ich priestorovo relevantných aktivitách 
(hlavné cesty, vojenské objekty atď.), a preto musia ísť pozitívnym prík-
ladom. Dôležitým nástrojom v tomto procese je Švajčiarska stratégia 
ochrany krajiny (http://www.sib.admin.ch/en/documentation/publicati-

ons-addressing-biodiversity/2011/landscape-strategy-foen/), v ktorej fe-
derálne orgány definujú záväzné ciele pre svoje aktivity v oblasti ochrany 
krajiny a prírody a zavádzajú nástroje a opatrenia na plnenie individuál-
nych sektorálnych cieľov. V roku 2012 bolo Ministerstvo životného pro-
stredia, dopravy, energetiky a komunikácií poverené aktualizáciou tejto 
Stratégie. Práce na jej aktualizácii sú koordinované s inými priestorovo 
relevantnými federálnymi stratégiami, napríklad Švajčiarskou stratégiou 
biodiverzity, Lesníckou politikou 2020, Priestorovou stratégiou pre Švaj-
čiarsko a Energetickou stratégiou 2050.

 Vo Švajčiarsku sú chránené tri rozličné typy objektov (vo fede-
rálnom inventári krajinných typov a prírodných pamiatok):

•	 Unikátne objekty, ktoré sa považujú za výnimočné na základe 
 ich krásy, zvláštnosti, vedeckej, ekologickej, alebo kultúrno- 

Horáreň v Alpách, 2018
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 geografickej významnosti. Bernské Alpy sú príkladom na túto  
 kategóriu.

•	 Typické krajinné typy, napríklad povrchové tvary, ktoré sú  
 zvlášť charakteristické pre daný región, kultúrno-historické črty  
 a významné biotopy fauny a flóry. 

•	 Prírodné pamätníky, ako sú bludné kamenné skupiny, skalné  
 povrchové lomy a typické tvary krajiny. Tieto sú predmetom och- 
 rany krajiny, pri ktorej sa kladie dôraz na celkový vzhľad krajiny.

Švajčiarska federálna vláda schválila Federálny inventár krajinných 
typov a pamiatok národného významu v roku 1977. Krajinné typy a pa-
miatky v ňom zahrnuté reflektujú široké spektrum typov krajiny, typic-
kých pre jednotlivé regióny a kultúrnu diverzitu krajiny vo všeobecnos-
ti, a preto musia byť chránené a zachované. 

ŠVÉDSKO
Začiatky ochrany krajiny vo Švédsku sa datujú od roku 1909, kedy 

parlament rozhodol o zriadení prvých národných parkov. Ochrana 
krajiny mala dovtedy najmä konzervačný charakter a orientovala sa na 
špecifické vidiecke oblasti so žiadnym, alebo len malým vplyvom člo-
veka. Koncom 20. storočia boli niektoré oblasti s významným ľudským 
dedičstvom tiež zahrnuté do legislatívy a ochrany. Ochrana krajiny je 
v súčasnosti vo všeobecnom rámci zahrnutá aj do rozvojových aktivít.

Krajinársky prístup je zahrnutý len do jednotlivých sektorálnych 
politík, ale neexistuje politika prístupu ku krajine. Švédsko má politi-
ku v oblasti environmentu, plánovania a výstavby, poľnohospodárstva 
a rozvoja vidieka, lesníctva, kultúrneho dedičstva, vodného hospo-
dárstva, turizmu atď. Európsky dohovor o krajine ratifikovalo Švédsko 
v roku 2011, ale zatiaľ jeho ratifikácia neviedla k žiadnym legislatívnym 
zmenám. Holistický prístup tohto dohovoru je v súčasnosti veľmi di-
skutovaný na rôznych fórach, ako sú politické strany, vláda, akademické 
kruhy, mimovládne organizácie a pod.

Základné princípy ochrany krajiny sú dané viacerými právnymi 
predpismi, najmä však Environmentálnym kódexom, Zákonom o plá-
novaní a stavebníctve, Zákonom o lesníctve a Zákonom o národnom 

dedičstve. Koncept krajiny nie je dominantný v švédskej legislatíve 
a záležitosti ochrany krajiny sú zahrnuté pod inými konceptami, ako sú 
vodné, pôdne a prírodné prostredie. 

Určitý stupeň ochrany krajiny je daný v legislatíve prostredníctvom 
princípu, ktorý hovorí, že plánovač a investor musí brať do úvahy život-
né prostredie. Napríklad Environmentálny kódex stanovuje, že vodné 
a krajinné oblasti môžu byť využívané na ciele, na ktoré sú najvhodnejšie, 
berúc do úvahy ich povahu, polohu a súčasné požiadavky. Takisto staveb-
ný zákon upresňuje, že miesta, určené na rozvoj, musia byť organizované 
takým spôsobom, ktorý je pre ne vhodný, berúc do úvahy urbánnu, ale-
bo vidiecku scenériu a prírodné a kultúrne hodnoty daného miesta. Pod-
ľa Environmentálneho kódexu sú určité oblasti národného záujmu pre 
ochranu prírody, kultúrne dedičstvo, alebo rekreačné účely a vyžadujú si 
špeciálny stupeň ochrany. 

Taliansko — Florencia, 2010



210

Ak sa jedná o chránené územia – národné parky alebo národno-
kultúrne rezervácie, platí tu prísna regulácia toho, čo je v tomto území 
povolené štátom, alebo obcou. Veľa chránených území je situovaných 
v horských, alebo zalesnených oblastiach, ktoré nie sú obývané ľuďmi. 
Štát, alebo obec musia platiť vlastníkovi pôdy za to, že ponechá chráne-
né územie ako prírodnú rezerváciu. 

Medzinárodné dohovory, ako je Dohovor o svetovom dedičstve 
a Európsky dohovor o krajine sú plne implementované vo švédskej le-
gislatíve. 

Neexistuje definícia, alebo úprava pojmu charakteristický vzhľad 
krajiny, ale v Environmentálnom kódexe a v zákone o plánovaní a sta-
vebníctve sa nachádzajú ustanovenia, ktoré hovoria, že zmeny v nie-
ktorých špecifických oblastiach musia rešpektovať charakter okolitého 
prostredia. Takisto sa v právnych normách nevyskytuje charakteristika 
typov krajiny, ale ochrana špecifických území rešpektuje daný krajinný 
typ; napríklad cieľom národných parkov je chrániť veľké súvislé územie 
určitého krajinného typu v jeho prirodzenom stave, alebo bez podstat-
ných zmien.

TALIANSKO
Hlavnými právnymi nástrojmi v tejto oblasti sú ústava (článok 9) 

a zákon č. 42/2004, novelizovaný zákonom č. 63/2008. Spomenutý zá-
kon je spojený aj s ratifikáciu Európskeho dohovoru o krajine, ktorý bol 
ratifikovaný v roku 2006.

Článok 9 ústavy hovorí o tom, že štát musí zabezpečovať ochranu 
prirodzených typov krajiny a historického a umeleckého dedičstva ná-
roda. Tento princíp bol implementovaný ustanoveniami Kódexu kul-
túrneho dedičstva a krajiny so špecifickými ustanoveniami ohľadom 
ochrany krajiny.

Článok 131 Kódexu definuje krajinu ako územie, ktoré vyjadruje 
identitu a ktorého črty sa odvodzujú od prírodných a ľudských fak-
torov, ktoré sú vo vzájomnej interakcii. Zámerom tohto zákona je 
ochrana krajiny vo vzťahu k tým aspektom a črtám, ktoré reprezentujú 
materiálne a viditeľne národnú identitu, pretože predstavujú kultúrne 
hodnoty. 

Ustanovenia kódu definujú princípy a usmernenia ohľadom ochrany 
krajiny a určujú hranice právomocí regionálnych vlád, ktorým je daná 
štátom exkluzívna kompetencia v tejto oblasti. Podľa kódu ochrana kra-
jiny zahŕňa identifikáciu, ochranu a ak je to potrebné aj obnovu kultúr-
nych hodnôt, ktoré ju vyjadrujú. Všetci tí, ktorí robia zásahy do krajiny, 
sú povinní chrániť jej osobité aspekty a črty. 

Ochrana krajiny pomáha ku kultúrnemu rozvoju krajiny. V mene 
tohto cieľa by mali orgány verejnej správy v rámci svojich kompetencií 
podporovať špecifické aktivity zamerané na vedomosti, informácie, tré-
ning verejnosti a prostredníctvom obnovy a rozvoja zvyšovať atraktivitu 
krajiny pre verejnosť.

Štát, regióny a iné verejné inštitúcie by mali podporovať zodpovedné 
využívanie krajiny, ochranu jej jedinečných čŕt a zachovávanie princí-
pov trvalej udržateľnosti a kvality.

Taliansko — Amalfi, 2010
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VEĽKÁ BRITÁNIA
Plánovacia politika je vo Veľkej Británii riadená Vládnym národ-

ným plánovacím politickým rámcom (NPPF) a Národnými plánova-
cími praktickými smernicami (NPPG). Jedným z princípov NPPF je, 
že plánovanie musí rešpektovať prirodzenú krásu a charakter krajiny. 

Posudzovanie charakteru krajiny (A Landscape Character As-
sessment LCA) je nástroj Natural England, poradného orgánu vlády pre 
prírodné prostredie. Vznikol ako nástroj na pomoc porozumieť charak-
teru a miestnym zvláštnostiam krajiny a identifikovať črty, ktoré jej do-
dávajú charakteristický ráz. LCA môže pomôcť pri informovaní, pláno-
vaní a manažmente zmien a môže sa uskutočňovať v miere adekvátnej 
k miestnemu plánovaniu. 

LCA je proces identifikácie a popisu variácií v charaktere krajiny. 
LCA dokumenty identifikujú a vysvetľujú unikátnu kombináciu prvkov 

a čŕt, ktoré robia krajinu výnimočnou mapovaním a popisom charakte-
ristických typov území. Taktiež ukazujú, ako je krajina vnímaná, preží-
vaná a hodnotená ľuďmi. 

Európsky dohovor o krajine bol ratifikovaný v novembri 2006 a vstú-
pil do platnosti od 1. marca 2007. V tejto súvislosti vláda pripravila v ap-
ríli 2009 smernicu Integrovanie Európskeho dohovoru o krajine do 
plánov, politík a stratégií.

V Anglicku, Walese a Severnom Írsku sú niektoré krajinné typy šta-
tutárne chránené. Zoznam týchto území, ich právny základ, ciele a záuj-
my sú uvedené na webovej stránke Joint Nature Conservation Commit-
tee (JNCC). JNCC je verejná inštitúcia, ktorá má poradnú funkciu voči 
vláde a vykonáva správu v oblasti ochrany prírody v rámci celej UK a aj 
v medzinárodných súvislostiach.

Hlavným nástrojom na ochranu charakteristických čŕt krajiny sú 
Oblasti výnimočnej prírodnej krásy (Areas of Outstanding Natural 
Beauty AONBs) a Národné parky. Štatutárny zámer AONBs je chrániť 
a zachovať prirodzenú krásu územia, ktorá zahŕňa flóru, faunu, geogra-
fické a fyziografické črty územia. V prípadoch, ak má AONB riadiacu 
radu, táto rada má za cieľ taktiež zvyšovať verejné porozumenie a záu-
jem o špeciálne kvality daného územia. 

Natural England má štatutárnu právomoc vymedziť územie ako 
AONB na základe Zákona o krajine a práve na územie z roku 2000 
a Zákona o národných parkoch a o prístupe ku krajine z roku 1949. 
AONBs pokrývajú v súčasnosti cca 15% územia Anglicka a existuje 15 
národných parkov v rámci UK. National England má právomoc vyzna-
čovať AONBs podľa vlastného uváženia, ale neexistuje explicitná povin-
nosť urobiť tak. Tu je rozdiel oproti národným parkom, kde je agentúra 
povinná pravidelne preverovať, či územie je náležité označiť za národný 
park. AONBs a národné parky majú podobný režim ochrany, ale zatiaľ čo 
rekreácia a oddych sú kľúčovými funkciami národných parkov, v AONB 
nehrajú kľúčovú úlohu. Natural England publikovalo v septembri 2012 
Stratégiu pre vytyčovanie chránených území, ktorá určuje prístup 
agentúry k vytyčovaniu chránených častí krajiny pre najbližších 5 rokov.

Okrem vytyčovania chránených území sa ochrana krajiny podporuje 
aj prostredníctvom systému plánovania. V mene dodržiavania ustano-

Veľká Británia — Oxford, 2009
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vení Smernice 2011/92/EU o posudzovaní vplyvov niektorých verej-
ných a súkromných projektov na životné prostredie, musia developeri 
pred umiestnením určitej prevádzky v určitom území, podstúpiť proces 
hodnotenia vplyvov na životné prostredie EIA. Pravidlá EIA sú stano-
vené v Smerniciach o mestskom a územnom plánovaní z roku 2011, 
ktoré určujú, že:

•	 Musí	sa	posudzovať	environmentálna	citlivosť	geografických		
 území, ktoré by mohli byť ovplyvnené rozvojovou aktivitou so  
 zvláštnym zreteľom na:

 o existujúci spôsob využívania krajiny,
 o relatívny nadbytok, kvalitu a regeneračnú kapacitu  

  prírodných zdrojov v území,

 o absorpčnú kapacitu prírodného prostredia, najmä pri  
  nasledujúcich typoch území: mokrade; pobrežné zóny;  
  horské a lesné oblasti; prírodné rezervácie a parky;  
  oblastiv ytýčené členskými štátmi na základe smernice  
  2009/147/ECo ochrane voľne žijúceho vtáctva a Smer 
  nice 92/43/EECoochrane prirodzených biotopov a voľ- 
  ne žijúcejfauny a flóry; oblasti, v ktorých boli  
  environmentálne štandardy kvality dané legislatívou EU  
  už prekročené; husto obývané oblasti a krajinné typy  
  historickej, kultúrnej, alebo archeologickej hodnoty. 

Smernica EÚ o strategickom environmentálnom hodnotení 
(2001/42/EC) bola implementovaná Smernicami o environmentál-
nom hodnotení plánov a programov z roku 2004. Ďalšie usmernenie 
v tejto oblasti vydala vláda – Praktický sprievodca k smernici o stra-
tegickom environmentálnom hodnotení v roku 2005. 

 

Zhrnutie:
Na požiadavku zaslanú prostredníctvom siete ECPRD reagovalo 22 

krajín. Z ich odpovedí možno vyvodiť niekoľko záverov.
Pojem „charakteristický vzhľad krajiny“ sa v právnej úprave väč-

šiny sledovaným krajín explicitne nevyskytuje (okrem napr. Rakúska 
a Slovenskej republiky). Obsah tohto pojmu je však v mnohých prípa-
doch „ukrytý“ pod inými podobnými pojmami, ktoré sa v legislatívnych 
normách jednotlivých krajín vyskytujú, napríklad: krajinný ráz (Česká 
republika), charakter krajiny (Česká republika, Lotyšsko), kvalita kra-
jiny (Lotyšsko), unikátna krajinná črta (Maďarsko), unikátna krajina 
(Lotyšsko), významný krajinný prvok (Česká republika) a pod. 

Termíny a ustanovenia ohľadom ochrany krajiny a krajinných ty-
pov sa nachádzajú v jednotlivých krajinách v nasledujúcich typoch 
právnych noriem:

•	 Zákon	týkajúci	sa	ochrany	prírody	a	ochrany	životného 
  prostredia - 10 štátov.

•	 Zákon	o	územnom	plánovaní	a	stavebníctve	-	10	štátov.

Veľká Británia — anglický vidiek, 2009
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•	 Zákon	o	ochrane	kultúrnych	pamiatok	a	kultúrneho	dedičstva	-	 
 6 štátov.

•	 Zákon	o	EIA	-	dva	štáty	(Česká	republika	a	Slovenská	republi-	
 ka).

•	 Zákon	o	pôdohospodárstve	-	5	štátov.
•	 Zákon	o	chránených	územiach	-	dva	štáty	(Litva,	Lotyšsko).
•	 Zákon	o	lesoch	-	dva	štáty	(Grécko,	Švédsko).
•	 Zákon	o	ochrane	biodiverzity	-	Grécko.
•	 Trestný	zákon	-	Česká	republika.
•	 Banský	zákon	-	Fínsko.
•	 Zákon	o	rozvoji	vidieka	-	Francúzsko.
•	 Zákon	o	prírodnej	diverzite	-	Nórsko.
•	 Zákon	o	prírodnom	a	kultúrnom	dedičstve	-	Švédsko.

Taliansko má ochranu krajiny zakotvenú dokonca priamo vo svojej 
ústave. Niektoré štáty majú špecializované zákony zamerané na ochranu 
krajiny – Francúzsko, Grécko, Veľká Británia.

Problematika ochrany krajiny sa v právnych normách jednotlivých 
štátov vyskytuje v rozličných súvislostiach. Najčastejšie pojmy, súvisiace 
s touto problematikou, sú ekologická stabilita, prírodná rovnováha, roz-
manitosť podmienok, biodiverzita, prírodné a kultúrne hodnoty, trva-
lo udržateľný rozvoj, trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov, 
ochrana tradičných historických štruktúr, ochrana tradičných usadlostí, 
remesiel, poľnohospodárskych metód, krajinná diverzita, sieť Natura 
2000 a pod. 

Najčastejšie sa problematika ochrany krajiny v legislatíve jednotli-
vých krajín spája s definíciou a kategorizáciou chránených území. Nie-
ktoré krajiny majú legislatívne zavedené aj špeciálne druhy chránených 
území krajiny, napríklad: 

•	 Rezervácie	ochrany	krajiny	(Maďarsko).
•	 Chránené	krajinné	typy	(Nórsko).
•	 Krajinné	parky	(Poľsko).
•	 Oblasti	chránenej	krajiny	(Poľsko).
•	 Chránená	krajina	(Portugalsko).

•	 Typické	krajinné	typy	(Švajčiarsko).
•	 Oblasti	výnimočnej	prírodnej	krásy	(Veľká	Británia).
•	 Oblasti	ochrany	krajiny	(Fínsko).
•	 Krajinné	lokality	(Francúzsko).
•	 Cenné	krajinné	oblasti	(Lotyšsko).

Väčšina sledovaných štátov už ratifikovala Európsky dohovor o kra-
jine. Výnimkou je Nemecko, ktoré má voči tomuto dohovoru svoje výh-
rady. Pomerne málo nami sledovaných štátov však konštatovalo, že pri-
jali aj osobitné právne normy, zamerané na implementáciu dohovoru, 
napr. Dánsko, Litva a Veľká Británia. Niektoré štáty uviedli, že ešte bude 
potrebné prijať dodatočné právne normy za účelom implementácie poj-
mov a princípov dohovoru. 

Zo štátov, ktoré uviedli, že majú osobitné strategické dokumenty, tý-
kajúce sa ochrany krajiny, treba spomenúť Českú republiku, Chorvát-
sko, Litvu, Lotyšsko, Poľsko, Rakúsko, Švajčiarsko a Veľkú Britániu, t.j. 
osem z 23 sledovaných štátov. Niektoré štáty majú aj ďalšie špecifické 
dokumenty zahŕňajúce a upravujúce túto problematiku, napr.:

•	 Atlasy	krajiny	–	Francúzsko
•	 Národné	fotografické	krajinné	observatórium	–	Francúzsko
•	 Krajinný	plán	–	Francúzsko
•	 Krajinná	charta	–	Francúzsko
•	 Mapa	krajinných	typov	–	Chorvátsko
•	 Projekt	kultúrnej	krajiny	(Španielsko)
•	 Atlas	krajinných	typov	(Španielsko,	Taliansko)
•	 Federálny	inventár	krajinných	typov	a	pamiatok	národného			

 významu (Švajčiarsko).

Záver:
Aplikácia poznatkov o charakteristickom vzhľade krajiny prináša 

komplexný pohľad na krajinu i nové informácie o hodnote krajiny, 
čo je predpokladom na predchádzanie rizikám zániku hodnôt krajiny. 
Identifikácia a hodnotenie charakteristického vzhľadu krajiny je sú-
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časťou informácií o chránenom území a stáva sa kritériom pre zonáciu 
chránených území, manažment a programy starostlivosti o chránené 
územia.

Krajina však obsahuje aj tie zložky, ktoré môžu byť mimoprodukčné 
a nechránené osobitnými predpismi. V Európskom dohovore o krajine 
sú označované ako „všedná krajina“. Jej hodnota je v tom, že spoluvy- 
tvára rôznorodosť a pestrosť všetkých krajinných typov a zložiek krajiny. 
Štrukturálna diverzita krajiny je jednou z podmienok fungovania kraji-
ny, jej dynamickej stability a charakteristického vzhľadu. 

Informácie o hodnote krajiny sú dôležité pri posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie, pretože často ide o vnášanie cudzorodých prvkov o.i. 
situovanie nových stavieb do krajiny.

Pri komplexnej ochrane a starostlivosti o krajinu ide o integráciu 
prírodného a kultúrneho dedičstva. Z hľadiska cestovného ruchu si 
treba uvedomiť, že krajina nie je len sumár lokalít, ale dôležité sú tiež 
vzťahy a súvislosti v krajine, kontext znakov v krajine a asociácie medzi 
prvkami krajiny. Poznanie hodnôt krajiny je dôvodom na rešpektova-
nie týchto hodnôt a  aktívnu ochranu charakteristických vlastností 
krajiny. Toto vedie k zamedzeniu degradácie hodnôt a znehodnoco-
vania daného územia. 

Zdroje:
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http://www.minzp.sk/files/dokumenty/charakteristicky-vzhlad-kraji-
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ALEJE A STROMORADIA AKO 
VÝZNAMNÉ KRAJINOTVORNÉ 

PRVKY
Mikuláš Huba, Geografický ústav SAV  

a Katarína Kubišová, Parlamentný inštitút NR SR

ÚVOD

 Na rozdiel od väčšiny iných dostupných definícií alejí, ktoré 
kladú dôraz na líniové dvoj i viacradové zoskupenie stromov pozdĺž 
komunikácií, podľa Slovníka slovenského jazyka je aleja cesta 
vysadená po oboch stranách stromami, čiže akcent je na pojme cesta. 
Stromoradie sa tu chápe - taktiež v rozpore s mnohými inými zdrojmi 
- ako synonymum pojmu aleja. Podľa názoru autorov tohto textu nie 
sú pojmy aleja a  stromoradie identické. Kým aleju tvoria minimálne 
dva paralelné rady stromov, stromoradie iba jeden. Inými slovami, kým 
aleja pozostáva z minimálne dvoch stromoradí, stromoradie nemusí byť 
súčasťou aleje. Každopádne „základnou stavebnou jednotkou“ každej 
aleje i stromoradia je strom. 

Stromy sú, ako je všeobecne známe, rastlinné organizmy, ktoré sú 
schopné dosahovať vysokého veku a  mohutných rozmerov. Stromy 
v  prírodnej krajine sú základnou zložkou lesných ekosystémov, 
pričom zloženie týchto ekosystémov je druhovo odlišné v závislosti od 
prírodných podmienok. 

Ako konštatuje E. Vojtěchovská  (www.arnica.org) stromy 
v poľnohospodárskej krajine, či už samostatne stojace, skupiny stromov, 
remízky, či sformované v podobe napr. alejí, majú celý rad funkcií, od 
estetických, cez protierózne až po ekologické, významných ako pre 
rastliny a živočíchy, tak aj pre človeka.

Stromy, ktoré na sebe nadväzujú v stromoradiach, fungujú ako veľmi 
účinný a využívaný biokoridor pre celý rad živočíšnych druhov. Mnoho, 

najmä menších živočíchov (od vtákov až po hmyz), nerado prekonáva 
dlhé vzdialenosti (napr. dlhé lány polí), kde sa nemajú možnosť 
okamžite ukryť pred predátormi a preferujú radšej kratšie prelety medzi 
stromami. 

Okrem plnenia protieróznej funkcie stromy tiež zadržiavajú vodu 
a udržiavajú tak stabilný vodný režim a mikroklimatické podmienky. 
V  lokalitách bez stromov dochádza k  veľkým teplotným výkyvom, 
zvyšuje sa veterná erózia a vodný režim je kvôli odvodu vody z krajiny 
narušený, čo môže mať alarmujúce dôsledky na znižovanie výnosov 
poľnohospodárskych plodín ako na ich kvalitu.

Podľa Bíra (2016 ) stromy pri cestách pomáhajú navigovať, 
znižovať rýchlosť, tienia a robia krajinu krajšou. Aleja môže dosiahnuť 
prekrytie korún nad cestou, a teda vytvoriť akýsi tunel. Ideálne by mala 
pozostávať z drevín jedného druhu aj veku, vysadených v rovnakých 
odstupoch od cesty aj medzi sebou.

V  staroveku v  mestských sídlach boli stromy súčasťou palácových 
a  rajských záhrad, uličných priestorov, námestí, posvätných hájov, 
vysádzali sa aj pozdĺž kanálov a bazénov v Egypte, Mezopotámii, Perzii, 
Indii a pod.

Veľký rozmach nadobudlo používanie stromov na  územiach, 
tvoriacich súčasť Rímskej ríše, ktorej vládcovia čerpali inšpirácie zo 
starších  kultúr staroveku. Stromoradia a aleje sa už vtedy považovali za 
„organizátora“ priestoru v sídlach, ale aj v širšom krajinnom kontexte. 
Podporovali geometrický charakter mesta, rozčleňovali krajinu, 
posilňovali jej výtvarné znaky, slúžili ako orientačné systémy a body.

Stredovek, okrem iného, významne prispel k formovaniu sídelného, 
parkového a  krajinného priestoru použitím alejových a  skupinových 
výsadieb stromov. V  období gotiky prícestné aleje boli napriamené, 
bývali dlhé aj niekoľko kilometrov a  opticky vyúsťovali do horizontu 
oblohy. V  16. storočí - v  období baroka - sa zintenzívnila premena 
krajiny (o.i. výrub lesov, úprava vodných tokov a budovanie rybníkov), 
krajina čoraz viac nadobúdala charakter organizovanej, zámerne 
komponovanej kultúrnej krajiny s  kultúrnymi znakmi. Stromy, aleje, 
sprievodná vegetácia ciest a tokov, ale aj solitérne a skupinové výsadby 
boli súčasťou tzv. komponovaných krajín. 
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Výsadba stromov, či už ako priestorov veľkolepo komponovaných 
typov kultúrnej krajiny, alebo ako súčasť pamätných hájov, poľovníckych 
zverníc a bažantníc, či ako aleje pri cestách, alebo symbolické stromy pri 
sochách a krížoch, sa takmer vždy realizovali z rozhodnutia dobových 
panovníkov, či iných majiteľov a správcov území. 

Z dávnejších historických výsadieb sa nám zachovali torzá stromov 
alebo aj a relatívne zdravé živé stromy impozantného veku (400 – 500 
rokov a  viac). Niektoré časom nadobudli mimoriadnych rozmerov, 
čím sa stali neprehliadnuteľnými prvkami prírodného i kultúrneho 
dedičstva. 

Klasická kategorizácia funkcií vegetácie - teda aj stromov - 
v  urbanizovanom prostredí má mnoho variantných schém podľa 
rôznych autorov a prístupov, ale najčastejšie uvádzané funkcie sú tieto:

•	 Ekologická – životný priestor živočíchov, prostredie a podpora  
 biodiverzity;

•	 Environmentálna – zlepšuje kvalitu abiotického prostredia, ako  
 je kvalita ovzdušia, klíma a jej extrémy, voda a jej kolobeh   
 v mestách, pôda a jej vlastnosti;

•	 Produkčná – produkcia biomasy, primárnych a sekundárnych  
 metabolitov ako benefitov pre človeka a faunu v širokom   
 ponímaní;

•	 Ochranná – vo vzťahu k vode, pôde, vegetácii, človeku;

•	 Hospodárska (ekonomická) – priamo prostredníctvom   
 produkcie širokého spektra biomasy a nepriamo - šetrenie   
 nákladov na tvorbu komfortného prostredia pre človeka   
 (vykurovanie, klimatizácia, zásobovanie vodou a pod.);

•	 Sociálna – tvorba estetického a kultúrneho prostredia,   
 výchovný a vzdelávací efekt, priestor pre pobyt, rekreáciu   
 a oddych človeka, priestor pre spoločenský kontakt medzi ľuďmi;

•	 Kompozične mestotvorná – kompozícia a proporcia hmôt   
 v urbanistickej štruktúre mesta, zelená infraštruktúra a siete  
 všestranného charakteru a všestranného využitia.Cintorín pri Kozej bráne, Bratislava, 2020
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Stromy, ako základný biotický prvok, používame na tvorbu zložitých 
prírodno-kultúrnych zoskupení, ako sú skupiny stromov, aleje, 
záhrady a pod. Tieto sú potom súčasťou kompozičných formácií, ako 
sú parky, nábrežia, liečebné, školské, športové, rekreačné a  výstavné 
areály, botanické a  zoologické záhrady, námestia, cintoríny a iné 
pietne miesta, ihriská a  ďalšie, zväčša verejné prístupné priestory 
v mestách, na dedinách, ako aj v tzv. voľnej krajine. Mnohé z nich majú 
historické pozadie a  v  súčasnej dobe môžeme v  nich identifikovať aj 
staré,  nadrozmerné či inak vzácne stromy, ktoré reprezentujú kultúrne 
dedičstvo a  často sa vyhlasujú za chránené stromy v zmysle zákona.

Zmenené podmienky súčasných sídiel (ale aj širšieho krajinného 
priestoru) pôsobia na dreviny stresujúco, čo vyvoláva ich rastovo-
fyziologické poruchy, deštrukčné javy a  zmeny na vegetačných 
orgánoch, stratu vitality, zníženie životnosti a  predčasný úhyn. 
Stromy v mestskom prostredí i ako súčasť  historickej zelene sú dnes 
predmetom ochrany a podpory ich vitality diferencovanými formami 
integrovaného manažmentu. Dôležitou súčasťou starostlivosti o zeleň je 
okrem plánovaných i  náhodných zásahov aj kvalitatívne zhodnotenie 
celkového zdravotného stavu, ich ekofyziologickej a  biomechanickej 
zložky vitality. 

Na základe zistených faktov sa pre výsadby v  mestách javia ako 
najvhodnejšie druhy a kultivary tak domácich, ako aj introdukovaných 
drevín. Pritom je nutné zohľadňovať vzhľadové aj veľkostné parametre 
stromov a porovnať ich s priestorovými a ekologickými podmienkami 
prostredia, pre ktoré ich chceme použiť na konkrétnych lokalitách 
našich miest (napr. park, aleja, námestie, pešia zóna, sprievodná 
vegetácia komunikácií, obchodné, výstavné, športové a rekreačné areály, 
vyhradené plochy, ostatné verejné otvorené priestranstvá a pod.).

ALEJE VO VŠEOBECNOSTI

Aleje najčastejšie obojstranne – v  dvoch (niekedy aj viacerých) 
radoch lemujú cesty a  chodníky, alebo oddeľujú, vymedzujú (sú 
predelom), a  to ako vo voľnej krajine, tak aj v  zastavanej. Na rozdiel 
od toho stromoradie sa zväčša chápe ako jeden rad stromov. Aleje 

Pseudostromoradie na Klobučníckej ulici, Bratislava, 2020
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a  stromoradia sú nepochybne jedným z dôležitých   fenoménov 
európskej krajiny. Ako významný a charakteristický atribút krajiny sú 
chránené aj Radou Európy, konkrétne Európskym dohovorom o krajine 
(European Landscape Convention CETS No. 176, 2000). Na Slovensku 
tento dohovor vstúpil do platnosti v roku 2005.

V súčasnosti ovocné stromy v alejach pozdĺž ciest dožívajú a  aleje 
postupne miznú. Objavujú sa iba ojedinelé prípady ich obnovy z iniciatívy 
obcí, alebo komunít, občianskych združení a pod. Staré okrasné aleje 
taktiež dožívajú a rednú, choré stromy sa často odstraňujú bez náhrady. 
Na vegetačný „doprovod“ ciest sa často pozerá ako na prekážku 
cestnej premávky. Vo väčšine prípadov je tieto aleje problém obnoviť 
v  pôvodnej podobe a línii. Argumentuje sa pritom najmä zaistením 
bezpečnosti cestnej premávky a  zároveň rešpektovaním vlastníckych 
vzťahov. Ďalšou existenčnou hrozbou pre aleje býva nepochopenie zo 
strany poľnohospodárov.

Skupiny na správach ciest, starajúce sa v minulosti o  cestnú zeleň, 
zväčša zanikli, a  tak dochádza k  poškodzovaniu alejí aj v  dôsledku 
nedostatočnej (až nijakej) odbornej starostlivosti. 

Pri ich údržbe nie sú rešpektované znalosti dendrológov a arboristov, 
ktorí vedia, ako strom orezať tak, aby bol vitálny a  neohrozoval ľudí. 
V súčasnosti uvažujeme, ako školiť zamestnancov cestných správ, aby 
sme im mohli vysvetliť, že starostlivosť o strom má určité pravidlá a že sú 
určité neprijateľné postupy, ktoré sú preň fatálne. Napríklad rezná rana 
s priemerom desiatich centimetroch na orechu bude preň do desiatich 
rokov s veľkou pravdepodobnosťou likvidačná. To je jedna z vecí, ktorú 
mnohí nevedia. Podľa Bíra (2016) je dôležité učiť už malé deti o význame 
stromov v krajine. Aleje môžu byť aj spôsobom, ako si vybudovať vzťah 
k miestu, kde žijeme. Práve cez príbehy alejí, alebo rôznych pamätných 
stromov, či ovocných sadov môžete spoznať a pochopiť, kde máte svoje 
korene.

 Súčasná Spoločná poľnohospodárska politika EÚ (CAP), zavádzajúca 
dotácie na tzv. ozelenenie, alebo „greening“, ktorá je účinná od roku 
2015, by mala čo najskôr viesť k zmenu vzťahu poľnohospodárov 
k prírode a krajine   (vrátane alejí). To napokon sľubuje i programové 
vyhlásenie našej novej vlády na r. 2020 – 2024.

Aleje si nepochybne zaslúžia aj záujem aktérov v  oblasti turizmu. 
Napríklad je bežné lákať turistov na kvalitne upravené cyklotrasy, pri 
ktorých aleje a stromoradia rozhodne predstavujú „pridanú hodnotu“. 
Vzhľadom k tomu, čo nám aleje poskytujú a čo od nich požadujeme, 
nemôže byť v súvislosti s nimi jedinou prioritou tzv. bezpečná mobilita, 
ale ani zbavovanie sa povinností a starostlivosti.

ALEJE NA SLOVENSKU

Obhajcovia alejí a stromoradí protiargumentujú - na prvý pohľad 
zdanlivo paradoxne - práve aj bezpečnosťou dopravy. Veď kedysi aleje 
vznikli hlavne preto, aby zlepšili orientáciu a chránili pocestných 
(i ťažné zvieratá) pred slnečnou páľavou. V noci, za dažďa a hmly aleja 
ukazovala smer, vymedzovala cestu a „nepúšťala“ povozy do priekopy, 
či priepasti. Cestné zákony preto nariaďovali vysádzať stromy v prvom 

Pokus o novú aleju, baroková záhrada hradu, Bratislava,  2020
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rade vedľa takej cesty, ktorá viedla pozdĺž nebezpečných roklín, potokov 
či riek.

Aleje a stromoradia navyše pôsobia ako prírodné vetrolamy, 
zmierňujú bočný vietor a obmedzujú vírenie prachu z polí. V zime zase 
bránia vytváraniu snehových jazykov a závejov.

Už architekt Marcus Vitruvius v  antickom Ríme upozorňoval na 
význam vysádzania alejí, ktoré by tienili slnečnú páľavu na verejných 
promenádach a hlavných cestách. K  územiu dnešného Slovenska sa 
však cestná sieť Rímskej ríše len priblížila.

V stredoveku boli vtedajšie cesty po väčšinu roka vo veľmi zlom stave. 
Mimo miest boli dláždené len výnimočne. V uhorskom stredovekom 
štáte neexistoval jednotný systém výstavby a  správy komunikácií. 
V  tomto období plánovité vysádzanie stromoradí pri komunikáciách 
neexistovalo. Práve naopak. Popri zlom stave ciest a možnosti nehody 
predstavovalo najväčšie nebezpečenstvo riziko lúpežného prepadnutia. 
Vybrané úseky sa preto mali sprehľadniť vyrúbaním porastov po 
stranách cesty do vzdialenosti približne 30 metrov, neskôr stanovenej 
na dostrel pištole. Cestujúci takto získali čas na obranu. 

Talianski renesanční architekti Leone Alberti a neskôr i  Andrea 
Palladio znovaobjavili antickú tradíciu alejí a stromoradí pre novoveký 
svet. Z Talianska sa k nám dostala najmä v období baroka.

Prvé aleje v Uhorsku vznikali zároveň s prvými letohrádkami. Ľud 
sa onedlho inšpiroval krajinnou architektúrou šľachty a začal vysádzať 
stromy pozdĺž ciest a cestičiek, ktoré viedli ku kaplnkám, vyhniam, 
mlynom. A  zároveň tiež zabezpečovali orientáciu, tieň s miesto pre 
oddych ľuďom i zvieratám.

Aleje boli a niekde naďalej aj sú významné stavebné, krajinotvorné 
a  kompozičné prvky. Na jednej strane členia krajinu na jednotlivé 
priestory, a na druhej strane ich navzájom spájajú. Tvoria niečo 
ako prírodné tunely či chodby (samotné slovo „aleja“ pochádza 
z francúzskeho „allee“, čo znamená nielen cesta či chôdza, vychádzka, 
ale aj chodba). 

Ku kvalitatívnym zmenám zlého stavu ciest dochádza až od polovice 
18. storočia. Za hlavnú technickú inováciu, ktorá naštartovala „obrodný 
proces“ pozemných komunikácií v  Európe, sa považuje publikácia 

francúzskeho inžiniera Huberta Gautiera pre stavbu ciest typu chaussée 
z  roku 1712. Je pravdepodobne prvým moderným dielom o  stavbe 
ciest v dejinách. Takto vybudované cesty poskytovali možnosť prepravy 
vyššou rýchlosťou a redukovali závislosť dopravy od počasia a ročného 
obdobia.

Stavbu ciest moderného typu (chaussée) si osvojili aj stavitelia 
v habsburskej monarchii. Pritom v rámci tejto francúzskej školy sa stalo 
pravidlom vysádzanie stromov po krajniciach vozovky. Malo ísť v prvom 
rade o estetický prvok. Pri rekonštrukciách starých a stavbe nových ciest sa 
úseky napriamovali do dlhých rovných línií, rovná a široká cesta bola však 
zároveň považovaná za hrubý zásah do krajiny. Stromové aleje tvorené 
lipami a topoľmi mali zmierňovať únavnosť cesty, špeciálne v nížinných 
oblastiach. Okrasné aleje lemovali rôzne chodníky a cesty už aj predtým, 
spravidla však len v  parkoch a  zámockých areáloch. Stromoradia pri 
bežných cestách sa vo väčšej miere rozšírili až v 18. storočí. Najviac alejí 

Diera v stromoradí pri Hrade, Bratislava,  2020
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u  nás pochádza z čias vlády Márie Terézie a Jozefa II. Vtedy vznikol 
na pravom brehu Dunaja aj bratislavský Sad Janka Kráľa – ako prvý 
verejný park v strednej Európe. Pod vplyvom barokového klasicizmu sa 
v priestore pôvodného lužného lesa vytvorila osem-ramenná hviezdica 
priesekov, pozdĺž ktorých sa neskôr vysadili rady stromov rôzneho 
druhu. Jednotlivé aleje dostali názvy podľa druhu stromov: jelšová, 
vŕbová, javorová atď.

Mária Terézia dekrétom prikázala sadiť stromy pri cestách, ktoré 
viedli na hrad, teda takzvaných hradských. Tam sa sadili dlhoveké 
stromy, aby bolo dlho v krajine jasné, ktorá je dôležitá cesta. Pre cesty 
nižších kategórií bolo dovolené roľníkom sadiť ovocné stromy, aby 
z nich potom mali aj úžitok a mohli zbierať ich plody (Bíro, 2016).

Z tých čias pochádza nariadenie, ktorým sa prikazovalo vysádzať 
stromy pri nových cisárskych cestách. Vtedy sa tiež začali programovo 
vysádzať prvé ovocné stromoradia. Okrem hospodárskeho úžitku mali 
aj vojenský význam. Vojskám poskytovali orientáciu v teréne, potravu 
a v prípade potreby aj drevo na vozy a lafety diel. Panovníci z  týchto 
dôvodov prikazovali vysádzať určité druhy drevín. Jedni topole, iní 
napríklad bresty.

Pred cca 150 rokmi sa v habsburskej monarchii dokončila výstavba 
cisárskych ciest a začali sa budovať vedľajšie neštátne cesty. Zákon nariadil 
vysádzať vedľa nich aleje, alebo aspoň stromoradia. Uprednostňovali sa 
„ovocné stromy a moruše“.

Väčšina ciest, súčasťou ktorých boli udržiavané stromoradia, sa 
nachádzala v nížinných. kotlinových a údolných častiach Slovensku. 
V horských krajoch obklopených lesmi nemalo väčší význam vysádzať 
pri nich rady stromov.

Jednoznačné pravidlá do tejto problematiky vniesla až legislatívna 
iniciatíva z  posledného desaťročia 19. storočia. V  roku 1894 uhorský 
parlament schválil zákonný článok XII. a spolu s ním obciam povinnosť 
zriadenia ovocnej škôlky. Krajina bola v tom čase zdevastovaná 
nadmernou ťažbou dreva, ktorá spolu s chovom dobytka spôsobovala 
v  mnohých oblastiach eróziu pôdy. Vďaka tejto právnej norme sa 
vysadilo množstvo stromov aj vedľa ciest. Zvyšok starej aleje pred Úradom vlády SR, Bratislava, 2020
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Zákon presnejšie nedefinoval, aké druhy stromov sa majú používať. 
O  tom bol oprávnený rozhodnúť štátny stavebný úrad, do ktorého 
pôsobnosti príslušná obec spadala. V protiklade k lipám a topoľom sa 
však začal brať viac ohľad na hospodárske využitie stromov. Preto tam, 
kde to prírodné podmienky dovoľovali, uprednostňovalo sa sadenie 
ovocných stromov.

Jednotliví cestári mali zároveň povinnosť pracovať ako záhradníci, 
ovocinári a mať k  tejto činnosti príslušné vedomosti. Pre zaujímavosť 
je možné uviesť, že v  období schválenia zákona sa z  hospodárskych 
dôvodov preferovala výsadba Moruše čiernej (Morus nigra) určenej na 
chov priadky morušovej. Na druhej strane v lokalitách, kde bola snaha 
podporiť domácku výrobu, sa vysádzali vŕby slúžiace ako zdroj prútia 
košikárom. Takouto činnosťou sa malo teoreticky na Slovensku vysadiť 
do roku 1915 viac ako desať miliónov stromov.

Podľa M. Ďurča (2017) zavedená prax a  predpisy boli s  menšími 
obmenami rovnaké aj počas trvania prvej Československej republiky. Pre 
množstvo stromoradí a alejí najmä na južnom a strednom Slovensku 
bola devastačnou vojna s boľševickou Maďarskou republikou rád na jar 
a v lete 1919. Ustupujúci maďarskí vojaci plánovite ničili stromoradia 
ich vypálením, alebo vypílením. Na nových úsekoch ciest a  po 
rozsiahlejších rekonštrukciách sa vždy vysádzali nové stromoradia, 
väčšinou ovocné.

Z druhov prevládali viaceré odrody jabĺk, sliviek a čerešní. Starostlivosť 
o  stromy pripadala cestárom, ovocie sa pred dozretím každoročne 
ponúkalo vo verejnej dražbe súkromným záujemcom. Utŕžené zisky 
plynuli do štátnej pokladnice. Vzniklo viacero nových predpisov 
o  správnom vysádzaní stromoradí a alejí vo vzťahu k  bezpečnosti 
dopravy kvôli jej motorizácii.

Ale aj niekoľkokrát novelizovaný cestný zákon prvej Československej 
republiky nariaďoval výsadbu stromov pri všetkých komunikáciách. 
Stromy sa mali vysádzať, až na niektoré výnimky, za priekopou, čiže už 
na priľahlých pozemkoch, ktoré nevlastnil ani neužíval štát. Ich vlastníci 
a užívatelia však boli povinní „vysádzať stromoradie na vlastné náklady“, 
vybrať na to druhy drevín podľa rozhodnutia cestného úradu, ošetrovať 
ich a chrániť pred škodcami. Pripadol im za to „všetok úžitok z týchto 
stromov“.

Na výrub stromoradia alebo jeho časti platili prísne pravidlá. 
Nestačilo povolenie cestnej správy. Pred rozhodnutím vypočul jej 
zástupcu i žiadateľa o povolenie ešte cestný úrad. Boli však úseky ciest, 
kde z dôvodov verejného záujmu prikázal úrad cestnej správe, aby sama 
vysadila stromoradie na svoje náklady. Všetok úžitok zo stromov potom 
pripadol cestnej správe.

Ovocné aleje, stromoradia a aleje, ktoré dnes pri našich cestách 
dožívajú, vysádzali ľudia zväčša už po druhej svetovej vojne. Úpadok 
prichádzal postupne v nasledujúcich  desaťročiach v súvislosti s rastúcou 
motorizáciou spoločnosti, zvyšovaním počtu vážnych dopravných 
nehôd a poukazovaním na škodlivosť ovocia rastúceho pri cestách pre 
používanie palív s obsahom olova. V poslednej tretine 20. storočia sa 
pre stále zvyšujúci počet motorových vozidiel sústredila pozornosť na 

Zvyšky alečje pred Bratislavskou hlavnou stanicou, 2020
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budovanie diaľničnej infraštruktúry ako vyššej formy dopravy, kde 
tradičné stromoradia a aleje už nemajú miesto.

Ako uvádza L. Bíro (2016), ešte v 70-tych rokoch minulého storočia 
bola skoro pri každej ceste aleja. Cestári mali svoje vlastné škôlky 
stromov, starali sa o ne, sadili nové. Mali ľudí, ktorí vedeli, ako sa starať o  
stromy. Po revolúcii v r. 1989 sa toto celé skončilo a príčinou zlého stavu 
zelene na Slovensku je aj to, že sa jej dlhé roky nikto nevenoval. Zrazu 
správy ciest a neskôr i  vyššie územné celky, pod ktoré teraz väčšinou 
patria, nemali už prostriedky na údržbu ani na základné ošetrenie 
stromov a ďalších prícestných drevín. O  ich hospodárske využitie nie 
je záujem a  trhovú hodnotu predstavuje jedine cena drevnej hmoty. 
Spoločenská hodnota podľa nastavených parametrov trhovú často 
neprevyšuje. S  miznutím prícestných drevín však mizne aj výrazná 
pridaná hodnota starých ciest, nenahraditeľný symbol kultúrnej krajiny 

formovaný storočiami. Kým ľudia začali stromoradia a aleje pri cestách 
vysádzať, aby slúžili doprave, ako vetrolamy, orientačné body a  zdroj 
príjmov investovaných opätovne do obnovy ciest, dnes stromy doprave 
prekážajú. Sú označené na životu nebezpečné statické prekážky a nad 
ich výrubom sa takmer nikto nepozastavuje.

Aj napriek minimálnej starostlivosti však tieto ovocné stromy prinášajú 
naďalej plody a v niektorých rokoch majú nadúrodu ovocia. Exhaláty 
zo spaľovacích motorov tomuto ovociu už škodia podstatne menej ako 
v minulosti, a to vďaka prechodu na bezolovnatý benzín.To, že aleje 
vytvárajú na ceste tieň, dnes ocenia najmä stále početnejší cyklisti. 

Snahy našich ochrancov prírody a krajinných architektov sa vo 
vzťahu k  ovocným alejam pri vidieckych cestách príliš ďaleko zatiaľ 
nedostali. Na rozdiel od českých kolegov sa ešte nemôžu natoľko oprieť 
o verejnú mienku a majú proti sebe pravdepodobne aj viac ľahostajných 
a ignorantských úradníkov na kompetentných miestach, ľudí bez zmyslu 
pre krásu a tvorbu krajiny.

LEGISLATÍVNA OCHRANA STROMOV

Na základe doterajšieho poznania pozitívnych vplyvov stromov 
a  ich porastov na životné prostredie evidujeme snahy nielen o  ich 
zachovanie vo voľnej  krajine a v sídlach, ale aj o zvýšenie ich početnosti. 
Významnými dôvodmi pre to sú o.i. tieto: udržanie ekologickej stability 
krajiny, posilnenie biotickej zložky a  rozšírenie biologickej diverzity, 
zlepšenie klimatických pomerov krajiny, protierózna ochrana, zlepšenie 
úrodnosti a  výnosov z  krajiny, zlepšenie podmienok na liečbu, 
rekreáciu a psychickú pohodu človeka, skultúrnenie prostredia a tvorbu 
vyváženého krajinného obrazu. 

V  legislatíve na ochranu stromov dominujú dva základné právne 
predpisy. Jedným je Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov a druhým Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., 
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov. Oba tieto predpisy boli od nadobudnutia 
ich účinnosti až po súčasnosť viackrát priamo či nepriamo novelizované, 

Nedávno vysadená aleja pri Kostole svätej rodiny v Petržalke, 2020
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čo malo významný vplyv aj na ochranu stromov. Z  iných záväzných 
noriem, ktoré boli vydané na podporu starostlivosti a ochrany drevín 
na Slovensku, možno spomenúť STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie 
a  ochrana stromovej vegetácie (2005) a  Arboristický štandard: Rez 
stromov (2015). 

Legislatívna ochrana stromov predstavuje nevyhnutný 
celospoločenský nástroj, ktorý zabezpečuje riadený a  kontrolovaný 
prístup k  zaberaniu, obmedzovaniu a  likvidovaniu plôch a  porastov 
stromov v  poľnohospodárskej krajine a  v  sídlach. Zákon chráni 
stromy a  kry vrátane ich koreňovej sústavy, rastúce jednotlivo, alebo 
v skupinách mimo lesného pôdneho fondu. Stromy a kry sú v dotknutých 
ustanoveniach zákona a  vyhlášky označované aj spoločným názvom 
drevina. 

Ochrana drevín je vo vyhláške ustanovená ako činnosť zameraná 
na udržanie ich ekologických a estetických funkcií v prírode a krajine 
ako aj  v mestskom priestore a na predchádzanie ich neodôvodnenému 
výrubu. Ochrana stromov sa v legislatíve ochrany prírody rieši priamo, 
je zameraná na jedince stromov alebo ich skupiny, spĺňajúce základné, 
zákonom stanovené limity a kritériá. Predmetným zákonom je ochrana 
stromov zabezpečovaná na dvoch úrovniach. Jednou je ochrana drevín 
rastúcich mimo lesa (v ochranárskej praxi označovaná aj ako všeobecná 
ochrana drevín) a druhou ochrana chránených stromov (tzv. špeciálna 
ochrana drevín). 

Ochrana stromov v  lesoch sa zabezpečuje nepriamo, cez ochranu 
lesných pozemkov, zákonom č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších 
predpisov. Účelom zákona o lesoch je najmä zachovanie, zveľaďovanie 
a  ochrana lesov ako zložky životného prostredia na plnenie ich 
nenahraditeľných funkcií a zabezpečenie diferencovaného, odborného 
a trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. 

Filozofia ochrany stromov rastúcich mimo lesa (podľa § 47 a 48 zákona 
a § 17 vyhlášky) je postavená na starostlivosti o stromy a na regulovaní 
ich výrubu. Princípy ochrany stromov sú v zákone vymedzené najmä 
týmito ustanoveniami:

•	 zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny, Pagašťanová aleja v stupavskom parku, 2016
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•	 vlastníkovi pozemku, na ktorom drevina rastie, je určená   
 povinnosť starať sa o ňu, najmä ju ošetrovať a udržiavať   
 (ošetrovanie a udržiavanie dreviny je bližšie stanovené   
 vo vyhláške),

•	 na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany   
 prírody, ak zákon neustanovuje inak (orgánom ochrany   
 prírody vo veciach ochrany drevín je obec, prípadne okresný  
 úrad),

•	 za vyrúbanú drevinu orgán ochrany prírody ukladá    
 náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu (ide o náhradu  
 ekologickej ujmy),

•	 obce sú povinné viesť evidenciu pozemkov vhodných na   
 náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode.

Zákon stanovuje aj výnimky z  povoľovacieho procesu, t. j. určuje 
prípady, kedy sa na výrub stromov nevyžaduje súhlas orgánu ochrany 
prírody. V  týchto prípadoch zákon neposkytuje žiadnu, respektíve 
poskytuje len obmedzenú ochranu drevín pred výrubom. Väčšinou 
v  týchto prípadoch existuje písomná oznamovacia povinnosť pred, 
alebo po realizácii výrubu. Výnimka sa netýka stromov rastúcich vo 
verejnej zeleni, na cintorínoch a v územiach s 2. a 3. stupňom ochrany 
prírody. Ide o opodstatnené a presne určené prípady, ktoré sú limitované, 
alebo vymedzené:

•	 rozmermi dreviny, 
•	 produkčným využívaním drevín, ako sú ovocné dreviny a tiež  

 porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej  
 pôde a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,

•	 bezprostredným ohrozením zdravia, života, alebo majetku   
 drevinami,

•	 osobitnými predpismi – sú to akékoľvek všeobecne záväzné   
 právne predpisy, z ktorých vyplýva oprávnenie, alebo povinnosť  
 rúbať dreviny,

•	 odôvodnenou starostlivosťou o osobitne chránenú časť prírody  
 – výrub vyplýva buď priamo zo zákona, alebo z písomného   
 určenia kompetentného orgánu ochrany prírody,

•	 inváznym potenciálom dreviny (definované zákonom),
•	 stupňom ochrany prírody – v územiach so 4. a 5. stupňom   

 ochrany prírody je zakázané rúbať dreviny a ich prípadný   
 výrub  je riešený výnimkou zo zakázaných činností.

Za porušenie zákona, alebo za nesplnenie podmienok ustanovených 
v zákone, alebo za vykonanie činnosti nad rámec povolený zákonom, 
ukladá zákon fyzickým, alebo právnickým osobám sankcie.

Chránené stromy (podľa § 49 zákona č.543/2002 Z.z.) sú 
samostatnou kategóriou ochrany prírody a  rovnako ako chránené 
druhy, chránené územia, územia európskeho významu, súkromné 
chránené územia a ochranné pásma patria medzi osobitne chránené 

Zvyšky aleje pri Liptovskej Kokave, 2019
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časti prírody a krajiny vymedzené v zákone. Sú to stromy s osobitnou 
právnou ochranou, rozptýlené v  krajine na najrozmanitejších 
miestach, tam, kde im prírodné podmienky a  starostlivosť človeka 
umožnili rásť a prežiť. Sú súčasťou poľnohospodárskej krajiny, lesných 
komplexov, ale aj ľudských sídel, historických záhrad a parkov. Sú to 
buď jednotlivé exempláre, menej alebo viacpočetné skupiny, ale aj 
rozsiahle stromoradia, náhodne situované, alebo zámerne vysadené 
človekom. Zákon umožňuje vyhlásiť kultúrne, vedecky, ekologicky, 
krajinotvorne, alebo esteticky mimoriadne významné stromy alebo 
ich skupiny, vrátane stromoradí, za chránené stromy. Takéto stromy 
sú evidované v  štátnom zozname osobitne chránených častí prírody 
a krajiny.

K  31. decembru 2016 sme evidovali na Slovensku celkovo 1251 
jedincov chránených stromov, z  čoho je 307 vyhlásených jednotlivo 
a  944 ako skupina či stromoradie. Celkom to predstavuje 65 druhov 
stromov. Nevhodný pomer druhového zastúpenia, 32 pôvodných a 33 
nepôvodných, nabáda k  dobudovaniu sústavy o  chýbajúce pôvodné 
druhy. Celkovo sa na Slovensku predpokladá 67 stromovitých druhov 
drevín, ktorých mimoriadne významné jedince by mohli predstavovať 
potenciál na dobudovanie sústavy chránených stromov. 

V súčasnosti akceptovanými motívmi ochrany stromov sú najmä:

•	 vzťah k historickej alebo kultúrnej udalosti alebo osobnosti   
 národného alebo regionálneho významu;

•	 vzácnosť výskytu a druhu dreviny – pri nepôvodných sa   
 uprednostňujú najmä tie, ktoré sú kultúrne alebo    
 fylogeneticky starými drevinami, majú vzťah k histórii   
 introdukcie alebo sú botanickými zvláštnosťami a kuriozitami;

•	 rozmernosť biometrických parametrov, ako sú obvod kmeňa,  
 výška stromu, priemer koruny alebo dosiahnutý mimoriadny  
 vek stromu;

•	 individuálne zvláštnosti stromov;
•	 zachovanie významného genofondu pôvodných druhov;
•	 krajinotvorné a estetické hodnoty.

Komplexná starostlivosť o chránené stromy a ich ochranné pásmo sa 
zabezpečuje najmä:

•	 ošetrovaním chránených stromov,
•	 starostlivosťou v ochrannom pásme chráneného stromu,
•	 označovaním chránených stromov.

Chránené stromy sú stromy s osobitnou právnou ochranou, rozptýlené 
v krajine na najrozmanitejších miestach, tam, kde im prírodné podmienky 
a starostlivosť ľudských generácií umožnili rásť a dožiť sa súčasnosti. Sú 
súčasťou poľnohospodárskej krajiny, lesných komplexov ale aj ľudských 
sídiel, historických záhrad a parkov. Sú to buď jednotlivé exempláre, 
menej alebo viacpočetné skupiny, ale aj rozsiahle stromoradia, náhodne 
rastúce alebo častejšie zámerne vysadené človekom.

Aleje v kúpeľnom parku, Bad Deutsch Altenburg, Rakúsko, 2020
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Na Slovenku možno prvé snahy o ochranu starých a pamätných 
stromov datovať už do obdobia pred prvou svetovou vojnou. Avšak 
až v  októbri 1955 Slovenská národná rada prijala zákon č.1/1955 
Zb. o  štátnej ochrane prírody,   podľa ktorého mohli byť po prvýkrát 
významné stromy a ich skupiny vyhlásené za chránené štátom, a to 
v kategórií chránený prírodný výtvor alebo chránená prírodná pamiatka. 
Napriek tomu sa však nepodarilo zabezpečiť ich ochranu v takom 
rozsahu, ktorý by zodpovedal hodnotám týchto prírodných objektov. 
K vyvrcholeniu evidencie starých stromov prišlo v roku 1974, kedy 
Ministerstvo kultúry spolu so Slovenskou akadémiou vied a Okresným 
národným výborom (ONV) v Banskej Bystrici vydali výzvu všetkým 
ONV na Slovensku na zabezpečenie evidencie a ochrany významných 
a pamätných stromov. Vtedy sa zaevidovalo vyše 500 stromov alebo 
ich skupín, čo sa hodnotilo ako úspech. Ich ochrana bola motivovaná 
aspektmi kultúrnymi, biologickými alebo estetickými.

Podľa aktuálneho portálu ŠOP SR nový pohľad na ochranu starých 
alebo iným spôsobom významných stromov a zmenu ich kategórie 
priniesol zákon NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 
V súčasnosti je ochrana chránených stromov legislatívne zabezpečovaná 
zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“).

Súčasnú sústavu chránených stromov Slovenska zo zákona tvoria 
stromy mimoriadneho významu. Z hľadiska druhového zloženia 
je v nej zastúpených celkom 65 druhov, z toho 32 pôvodných a 33 
nepôvodných. Cieľom ochrany prírody je preto postupne dobudovať 
sústavu chránených stromov o chýbajúce pôvodné druhy. Celkový 
počet pôvodných stromovitých druhov drevín, potenciálne vhodných 
na vyhlásenie za chránené stromy pre mimoriadny význam niektorých 
jedincov, sa odhaduje na 67. Medzi nimi sú zahrnuté okrem stromov 
aj niektoré krovité druhy, ktoré môžu podľa literárnych prameňov 
a doterajšej praxe za priaznivých okolností dosiahnuť stromovitý vzrast.

Nevyhnutnými krokmi na získanie perspektívneho doplnenia stro-
mov na budovanie, resp. dobudovanie sústavy chránených stromov, sú 
najmä aktívne a pasívne vyhľadávanie a následné evidovanie význam-
ných stromov:

● aktívne vyhľadávanie spočíva v systematickom alebo príleži- 
 tostnom terénnom prieskume záujmových lokalít zamestnan- 
 cami ŠOP SR,

● pasívne vyhľadávanie je zamerané na priame oslovenie kon- 
 krétnych vlastníkov (správcov alebo nájomcov) lesných   
 a poľnohospodárskych pozemkov a vytypovaných záujmových  
 skupín o poskytnutie informácií o významných stromoch.

Zdrojom informácií o významných stromoch sú aj podnety verejnosti, 
sporadicky zasielané na územne príslušné organizačné útvary ŠOP SR.

 Spoločenská hodnota stromov podľa § 95 zákona a § 36 a  37 
vyhlášky vyjadruje najmä ich biologickú, ekologickú a  kultúrnu 
hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť 
a  plnenie mimoprodukčných funkcií. Vzhľadom na rozsiahle 

Platanová aleja, Dunaremete, Maďarsko, 2018
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antropické aktivity v  sídlach a  v  poľnohospodárskej krajine sú 
stromy často poškodzované a odstraňované, čím sa znižuje biotická 
a ekologická hodnota krajiny a znižuje sa aj celková kvalita životného 
prostredia. Cena stromov je teda vyjadrením ich spoločenskej hodnoty 
a  je nástrojom na ich preventívnu a  sankčnú ochranu. Určujúcimi 
kritériami stanovenia spoločenskej hodnoty stromov podľa platnej 
vyhlášky boli: skupina drevín (vždyzelené listnaté, ihličnaté a listnaté 
opadavé), vzrastová forma (strom, ker, liana), pôvod a  dosiahnuteľný 
vek. Doplnkovými kritériami zase genetický pôvod, lokalizácia 
dreviny v  sídle a  v  krajine, stupeň ochrany, taxonomická vzácnosť 
a zdravotný stav. Konkrétna výška spoločenskej hodnoty stromov sa 
určuje z tabuľkovej prílohy vyhlášky na základe príslušnosti stromu 
k skupine drevín a  určenia jeho výšky alebo obvodu meraného vo 
výške 130 cm nad zemou. 

Spoločenská hodnota stromov bola prioritne zavedená pre oceňovanie 
stromov rastúcich mimo lesa. Zo zákona ju však možno použiť aj pre 
vyčíslenie spoločenskej hodnoty lesných porastov rastúcich v územiach 
so 4. alebo 5. stupňom ochrany prírody a  chránených stromov. 
Uplatňuje sa najmä pri posudzovaní závažnosti konania spočívajúceho 
v nepovolenom nakladaní s nimi a pri vyčíslení takto vzniknutej ujmy, 
určenia výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu, pri vypracúvaní 
znaleckých posudkov a pri rozhodovaní o náhradnej výsadbe a určovaní 
výšky finančnej náhrady za vyrúbané dreviny.

Čo sa týka ochrany alejí, v súčasnosti Štátna ochrana prírody 
Slovenskej republiky eviduje v štátnom zozname chránených stromov 
(v Katalógu chránených stromov) len sedem stromoradí. Sú to 
Lipová aleja v Ľubochni, Lipová aleja v Žiline –Bytčici, Urpínska aleja 
v  Banskej Bystrici, Platanová aleja v Komárne, Stromoradia líp pri 
starom kostole v Zázrivej, Lipy pri bývalej mestskej strelnici v Banskej 
Štiavnici a Pagaštanová aleja v Starej Ľubovni. No aj ochrana stromoradí 
v kategórii Chránený strom vykazuje nedostatky vo vzťahu k princípu 
zachovania kontinuity ich krajinárskej, estetickej a historickej hodnoty. 
(Bíro, 2016) vidí prvoradý problém už v tom, že na Slovensku vlastne 
ani nevieme, koľko alejí máme, ani to, v akom sú stave. Zákon o ochrane 
prírody a krajiny je vlastne zákon o ochrane prírody a ochrana krajiny 
v ňom nie je prakticky vôbec ošetrená. Niečo také, ako krajinný obraz 
a krajinný ráz, a teda napríklad právne konanie, pretože niekto vyrúbal 
aleju a zničil tým krajinný obraz, na Slovensku „nehrozí“. Rieši sa to len 
ako výrub jednotlivého stromu.

Je to síce v rozpore aj s Európskym dohovorom o krajine, ktorého 
sme zmluvnou stranou, ale tam nie sú zakotvené žiadne sankcie. Je to 
dobrovoľný záväzok určený pre spoločnosť, ktorá je uvedomelá. 

Ako konštatujú K. Kristiánová a R. Štepánková (2012), kultúrno-
historicky významné aleje by sa mali chrániť aj v zmysle zákona číslo 
49/2002 o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 
aj ako pamätihodností obce, kde možno zaradiť nehnuteľné a hnuteľné 
predmety, kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, 
názvy ulíc, katastrálne a zemepisné názvy viažuce sa k histórii 
a  osobnostiam obce, aj staré stromy v katastri, božie muky, kríže 

Ondrejský cintorín, Bratislava, 2020
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a  iné objekty, viažuce sa k histórii obce, vrátane kultúrnohistorických 
a estetických hodnôt krajiny. 

Problematika prícestných stromoradí a alejí má však aj svoju 
technickú stránku. Podľa v  súčasnosti platného technického predpisu 
pre vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách sa síce nariaďuje 
existujúce stromoradia zachovať, ale zriaďovanie nových sa výslovne 
neodporúča. Starostlivosť o  ne je však často nedostatočná, a  tak bez 
potrebnej ochrany staré stromoradia od ciest pomaly miznú. Najvyššiu 
hodnotu tu predstavuje modernizácia komunikácií vynútená neustálym 
rastom automobility.

Spomínané predpisy nedovoľujú stavať pevné prekážky blízko cesty 
a cestári sa o aleje často nestarajú. Pre toto často dochádza k rozporom 
pri obnove historických alejí, kedy jeden alebo aj desať stromov vypadne. 
Rieši sa, či vyrúbať celú aleju a vysadiť nové stromy, aby sa zachovali 
podmienky definície aleje, alebo vyrúbať len tie nevyhovujúce a dosadiť 
nové stromy. Ako konštatuje Bíro (2016),  prechádzať sa pod storočnou 
alejou, kde sú tie stromy rovnako staré a rovnako veľké, je iný pocit, ako 
keď je každý strom iný. 

Samozrejme, môže dôjsť k tomu, že vodič, ktorý neprispôsobí svoju 
jazdu stavu vozovky alebo premávke, môže do stromu naraziť. Je to 
však to isté, ako keby tam bol stĺp verejného osvetlenia alebo akýkoľvek 
iný predmet. Keď šoférujete, musíte jazdiť tak, aby nedošlo k  havárii. 
Pritom zrážka so stromom je v skutočnosti príčinou len minimálneho 
percenta nehôd. Okrem toho sa v tejto veci ani nevedie presná štatistika. 
Na druhej strane, každá jedna takáto kolízia v  ľuďoch vzbudí veľmi 
negatívne emócie. Samozrejme, každá smrť človeka je tragédiou a strom 
je ten, na ktorého vieme „zvaliť vinu“.

Zvyšky aleje v Rusovciach, Bratislava, 2020
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Reálny stav a perspektívy alejí na Slovensku
(Z rozhovoru s krajinným ekológom Ladislavom Bírom pre portál 

Čierna labuť, 2016):

...Vy ste sadili aleju v Zemianskej Olči...
Sadili sme ju pri účelovej komunikácii. Toto vidíme ako možnosť: sadiť 

stromy pri účelových či poľných cestách. Chceme takto ukázať, že ten 
strom do krajiny patrí. 

Čiže nová aleja sa naozaj pri ceste legálne nedá posadiť?
Výklad zákona je veľmi nejasný. Razíme ale teóriu, že ľahšie je postarať 

sa o aleju, ktorá tam už je, ako sadiť novú. Túto jeseň (2016 – pozn. aut.) 
ideme v obci Lipové sadiť aleju pri ceste tretej triedy. Miestni sa už veľmi 
tešia. Keď sa vám totiž podarí presvedčiť všetky dotknuté správne orgány, 
tak sa to dá. Musíte ich ale presvedčiť, že sa im to oplatí. Napríklad 
v okolí Piešťan robí Občianske združenie Kvas kampaň, že za pár rokov 
bude možné z plodov ovocných alejí robiť práve ten kvas. Výskumy totiž 
dokazujú, že odkedy sa nepoužíva olovnatý benzín, ovocie rastúce pri 
cestách je úplne jedlé. Prečo by sme to teda nevyužili? Na nemeckom 
ostrove Rujana sa spojili obce, ktoré vyrábajú z ovocia z alejí regionálne 
džemy a robia si tak reklamu.

Ako sa o aleje starajú v iných krajinách? Je to lepšie ako u nás?
V  Českej republike je pozitívnych príkladov veľa. Ľudí vzdeláva 

združenie Arnika a  tak isto tam bol v  minulom projektovom období 
operačný program životné prostredie nastavený na zelenú infraštruktúru. 
Bol teda priamo nastavený na ošetrenie, obnovu a výsadbu alejí v krajine, 
ale aj iných zelených prvkov tak, aby sa znižovali dopady zmien klímy 
a zvyšovala biodiverzita. Výsledky tohto programu sú veľmi dobré.

Čo všetko musia stromy pri cestách „ustáť“? Okrem toho, že sa o ne 
na Slovensku nestaráme.

Veľkým problémom je soľ. To je najhorší činiteľ, ktorý úplne zmení 
schopnosť stromu prijímať vodu a  tým pádom aj živiny z pôdy. 
Osmotický tlak pri zasolenej pôde funguje úplne ináč, ako v nezasolenej. 
Na hraniciach s  poľnohospodárskou pôdou býva problémom aj orba, 
počas ktorej stromom často rozorajú korene. Predstavte si, že z  jednej 
strany je strom orezaný od cesty, z druhej strany ho oreže poľnohospodár. 

Zrazu vám ostane „2D strom“, ktorý je z jednej strany zasolený a z druhej 
strany mu rozorávajú korene. Ten „chudáčisko“ tam už dlho nevydrží.

Vo všeobecnosti sú aleje v  takom stave, že by ich ešte bolo možné 
zachrániť?

Myslím si, že áno. Prekvapilo ma však, že máme len sedem oficiálne 
chránených alejí, čo je neskutočne málo, a navyše sú v hroznom stave. Sú 
chránené ako jednotlivé stromy, a nie ako celá aleja, teda krajinotvorný 
prvok. Možno by stálo za to, navrhnúť za chránené aj ďalšie aleje, ktoré si 
zaslúžia starostlivosť. Napríklad v Liptovskom Hrádku je krásna aleja, ale 
nie je chránená.

Čo môžu ľudia urobiť, aby stromy vo svojom okolí ochránili?
Môžu sledovať, čo sa okolo nich deje. Tým myslím aj úradnú tabuľu 

svojho miestneho úradu, kde bývajú zverejnené výrubové konania. Môžu 
sa takisto stať členmi komisií svojej obce a budú tak pri zdroji informácií. 
Takisto starostovia môžu využiť právo dať k oznámeniu o  výrube 
pripomienky. Dokážu ten výrub obmedziť.

Aleja v Liptovskom Hrádku, 2020
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OCHRANA STROMOV (STROMORADÍ, ALEJÍ) 
VO VYBRANÝCH EURÓPSKYCH ŠTÁTOCH

Prostredníctvom Európskeho centra pre parlamentný výskum 
a  dokumentáciu ECPRD sme zaslali jednotlivým európskym štátom 
otázky, týkajúce sa právnych a  iných praktických aspektov ochrany 
stromov (najmä stromoradí a alejí). Odpovede sme dostali z 19 krajín. 
Boli na rozličnej úrovni podrobnosti a  zamerania na zisťovanú 
problematiku. Hlavné informácie, ktoré z nich vyplývajú, sú uvedené 
v nasledujúcom prehľade. 

Výsledky analýzy
 
Ochrana stromov (alejí, stromoradí) je vo väčšine štátov v kompetencii 

orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy. Vo väčšine krajín sa však 
vo všeobecnosti riadi základnými právnymi predpismi, ako sú zákon 
o lesoch, zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku, prípadne zákony definujúce kompetencie obcí 
a  územnej samosprávy. Niektoré štáty prijali špecifické zákony, ktoré 
zasahujú aj do tejto oblasti: napr. zákon o ochrane biodiverzity (Grécko, 
Španielsko), zákon o  zelených plochách (Litva, Rumunsko), zákon 
o  ochrane kultúrneho dedičstva (Litva, Švédsko), zákon o  verejných 
komunikáciách (Poľsko) a pod. 

V  niektorých štátoch je ochrana alejí a  stromoradí priamo 
zakomponovaná v  právnych predpisoch (napríklad Česká republika, 
Estónsko, Chorvátsko, Maďarsko, Portugalsko). Špecifickú právnu 
úpravu na ochranu alejí a stromoradí majú napríklad Česká republika 
a Lotyšsko.

Konkrétne metódy ochrany stromov zahŕňa najmä vyhlasovanie 
chránených, alebo pamätných stromov (Česká republika, Litva, 
Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko, Španielsko, Veľká Británia), alebo 
vyhlasovanie stromov osobitného významu (podľa určitých presne 
stanovených kritérií) za chránené prírodné prvky, pamiatky, habitaty 
a  pod. (Estónsko, Fínsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Už nejestvujúca aleja vo Sv. Antone, kresba J. Krivošovej, 1988
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Švédsko). V Chorvátsku existuje osobitná kategória chránených území, 
tzv. chránená parková krajinná pamiatka. Na tieto chránené kategórie 
sa vzťahuje osobitný režim ochrany a všetky zásahy do nich sú prísne 
regulované. V  niektorých krajinách je spolu so stromom chránené aj 
jeho okolie, tzv. ochranné pásmo chráneného stromu, napr. v Lotyšsku, 
v Českej republike a v Portugalsku. 

V  Poľsku môžu byť aleje vyhlásené za územia osobitnej ochrany 
v rámci siete chránených území Natura 2000. 

Vo Veľkej Británii sa v niektorých presne špecifikovaných prípadoch 
vydávajú špeciálne Nariadenia na ochranu stromov, ktoré stanovujú 
špecifické podmienky a  režim pre ochranu stromov v  konkrétnom 
území. V tejto krajine existuje aj špecifické nariadenie o živých plotoch, 
ktoré poskytuje ochranu živým plotom, spĺňajúcim vymedzené kritériá. 

V  niektorých štátoch je ochrana stromov v  kompetencii obecných 
orgánov, ktoré môžu vydávať vyhlášky (nariadenia) mesta o  ochrane 
stromov na ich katastrálnom území. Podobné vyhlášky majú napr. 
mestá Berlín, Viedeň a Madrid. 

Výrub stromov je vo väčšine krajín regulovaný a  obmedzený 
povoleniami na výrub za určitých presne vymedzených okolností. 
Môže sa to týkať všetkých stromov, alebo stromov určitých druhov 
a  charakteristík – Česká republika, Estónsko, Poľsko, Veľká Británia, 
alebo iba chránených stromov – Cyprus, Litva, Nemecko. Povolenia na 
výrub stromov vydávajú vo väčšine krajín orgány obce a v niektorých 
prípadoch si vyžadujú aj stanovisko orgánu ochrany prírody. 

V  niektorých krajinách je zavedená povinnosť kompenzácie za 
výrub stromu, či už vo forme výsadby nového stromu (Francúzsko, 
Luxembursko), alebo finančnej kompenzácie (napr. Francúzsko, 
Lotyšsko, Nemecko, Poľsko, Španielsko). 

Mestská aleja, Hlohovec, 2020
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SITUÁCIA V JEDNOTLIVÝCH ŠTÁTOCH

CYPRUS1

 
Podľa Zákona o  správe ciest a  budov sú orgány miestnej štátnej 

správy a samosprávy zodpovedné za vydávanie povolení na pestovanie 
stromov pozdĺž chodníkov a ciest, alebo inde. Podľa Zákona o obciach 
a  Zákona o  územných spoločenstvách sú tieto orgány zodpovedné aj 
za starostlivosť o zeleň a udržiavanie chodníkov a ciest. Výrub stromov 
z okolia ciest a chodníkov je možný len pri splnení niektorej z  týchto 
podmienok:

•	 presun peších so špeciálnymi požiadavkami je sťažený;

•	 bezpečnosť premávky je ohrozená z dôvodu zhoršenia   
 viditeľnosti a zakrývania dopravného značenia;

•	 inštalácia vodných sietí, elektrických sietí, alebo    
 telekomunikačných sietí je sťažená;

•	 poškodzovanie chodníkov koreňmi stromov.

Niektoré druhy stromov sú chránené a  pre ich odstránenie je 
potrebné osobitné povolenie Ministerstva lesného hospodárstva podľa 
Zákona o lesoch z roku 2012. Hlavným cieľom Štátnej lesníckej politiky 
je rozvoj lesa prostredníctvom trvalo udržateľného manažmentu lesa, 
ochrany biodiverzity a podpory všetkých funkcií lesných ekosystémov, 
prispievajúci k zvyšovaniu kvality života a zachovaniu lesa pre budúce 
generácie. 

ČESKÁ REPUBLIKA
 
Aleje patria k českému kultúrnemu a prírodnému dedičstvu. 

Dotvárajú typický ráz krajiny. Majú veľký estetický význam.

1 Informácie sú platné k februáru 2016. Pri požiadavke o aktualizáciu sme od tejto 
krajiny nedostali odpoveď. 

K významnému rozvoju a zahusťovaniu siete ciest na území ČR 
dochádza od 13. storočia, teda v priebehu stredovekej kolonizácie. 
Vtedy vznikol veľký počet dvorcov, dedín i najstarších miest, a to aj v do 
tej doby nevyužívaných oblastiach vrchovín a pohraničných hor.

Doba panovania Karla IV. je pre krajinu mimoriadne významná. 
Karol IV., ktorý trávil mnoho času na cestách a dobre poznal ich 
vojenský a komunikační význam a systém, začal zavádzať tzv. silné cesty 
(silnice) so spevneným povrchom o šírke cca 5 metrov.

Renesančný život šľachty, ktorá sa presídlila z hradov do pohodlnejších 
zámkov, viedol k ďalšiemu rozvoju a skrášleniu krajiny. Spolu so 
zakladaním letohrádkov vznikajú prvé aleje. 

V druhej polovici 17. storočia ovládol architektúru barokový 
sloh. Príjazdové cesty s alejami dodávali zámkom a panským sídlam 
na veľkoleposti. Taktiež „cirkevné krajinárstvo“ utváralo krajinu 

Cyprus, 2012
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s  množstvom pútnických miest s kostolmi, kaplnkami a krížovými 
cestami, zvýraznenými líniami alejí.

Na „panskú“ krajinnú architektúru nadväzovalo „ľudové 
krajinárstvo“ s kaplnkami, krížmi a božími mukami sprevádzanými 
stromami. Vidiecke aleje viedli k mlynom, valchám a pod. Cesty 
s  alejami prepojili sídla navzájom i s okolitou krajinou do jedného 
celku.

V listine z roku 1752 je uložená povinnosť sadiť stromy pri nových 
cisárskych cestách z dôvodov hospodárskych, estetických, orientačných 
a bezpečnostných. Najviac alejí vzniklo za vlády Márie Terézie a Jozefa 
II., kedy sa začali vysádzať aj ovocné aleje. Mali chrániť cestujúcich pred 
slnečným žiarením ako aj ukrývať putujúce vojská a zásobovať ich ovocím.

Na prelome 18. a 19. storočia prichádza z Anglicka nová 
krajinárska tvorba, ktorá se po ére francúzskeho štýlu formálnej záhrady 
odcudzenej prírode vracia späť k estetike prírode blízkej krajiny. Novým 
prvkom sa stávajú pyramidálne topole, vysádzané pozdĺž ciest počas 
napoleonského ťaženia Európou, a to pre svoj rýchly rast, nezvyčajný 
tvar a veľkosť zľahčujúcu orientáciu.

V polovici 19. storočia pokračovala dostavba cisárskych ciest a začalo sa 
s vedľajšími neštátnymi cestami. Zákon nariadil pozdĺž nich vysádzať aleje, 
obzvlášť stromy ovocné a moruše. Výsadba ovocných stromom pri cestách 
sa rozmáhala, kým aleje vysadené v období baroka zostarli a  niektoré 
boli vyrúbané, alebo ustúpili úpravám ciest. Šírenie ovocných stromoradí 
potom pokračovalo i v 20. storočí, hlavne kvôli využitiu ich plodov.

Zaujímavé je, že kým na Slovensku sú aleje, zdá sa, odsúdené na 
pomalé živorenie a zánik, v susednom Česku sa začína s ich obnovou. 
Veľkú zásluhu má na tom Občianske združenie Arnika a projekt 
Zachráňme stromy. V  jeho rámci sa táto nezisková organizácia snaží 
aj o zachovanie a dopĺňanie cestných stromoradí, ktoré lemujú najmä 
staršie vidiecke cesty. Len v oblasti severozápadného Frýdlantska bolo 
nedávno zmapovaných 16 ovocných alejí s 1 400 stromami, ktoré majú 
veľký potenciál. Môžu sa totiž stať produkčnými alejami miestnych 
odrôd ovocia a zároveň tam môže vzniknúť náučný chodník, zameraný 
na dejiny ovocinárstva a vôbec na regionálne dejiny. 

Nedávno proti zámeru vlastníkov a správcov vyrúbať aleje 
a  stromoradia pri cestách I., II. a III. triedy vystúpila aj Komora 
českých architektov. Odmietla aj ich ubezpečenie, že za vyrúbané aleje 
v  chránených územiach sa vysadia náhrady v  desaťnásobnom počte. 
„Hodnota týchto alejí a stromoradí je nerozlučne spätá s konkrétnymi 
miestami a regiónmi“, uvádza sa vo vyhlásení komory architektov (má aj 
sekciu krajinnej architektúry), „a preto ich nemožno nahradiť výsadbou 
v inej časti republiky.“

Platanová aleja v parku v Strážniciach, 2014
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Ochrana stromov a stromoradí

Prvé súpisy starých a pamätných stromov na území dnešnej Českej 
republike (ČR) vznikli už pred viac ako 100 rokmi. V období platnosti 
prvého zákona č. 40/1956 Sb. o  ochrane prírody, teda v  rokoch 1956 
– 1992, boli významné stromy a  stromoradia zahrnuté do kategórie 
„chránený prírodný výtvor“ alebo „chránená prírodná pamiatka“. 

Podľa súčasne platného Zákona č. 114/1992 Sb. o ochrane prírody 
a  krajiny v znení neskorších predpisov (§46, 47), sa mimoriadne 
významné stromy, ich skupiny a  stromoradia vyhlasujú „pamätné 
stromy“ a taktiež je definované „ochranné pásmo pamätného stromu“. 
Do tejto kategórie sa zaraďujú stromy vynikajúce svojím vzrastom a/
alebo vekom, význačné krajinné dominanty, alebo dreviny historicky 
a  kultúrne cenné, ktorých existencia, alebo vysadenie je spojené so 
známou historickou udalosťou, alebo sa k  nim vzťahujú ľudové 
báje a  povesti. Pamätné stromy vyhlasujú kompetentné obecné 
úrady, mestské úrady štatutárnych miest, správy národných parkov 
a  chránených krajinných oblastí. Zoznam pamätných stromov je 
súčasťou Ústredného zoznamu ochrany prírody, ktorý vedie Agentúra 
ochrany prírody a krajiny ČR. Databáza je vedená aj v elektronickej 
forme: http://drusop.nature.cz. V databáze je možné vyhľadávať podľa 
územného princípu, podľa druhu dreviny, podľa roku vyhlásenia 
a podľa typu objektu (jednotlivý strom, skupina stromov, stromoradie). 
Pamätné stromy sú v  teréne označené tabuľami s  malým štátnym 
znakom Českej republiky a textom „Památný strom“.

Na rozdiel od ochrany pamätných stromov drobná nelesná 
drevinová zeleň nemala v minulosti vo voľnej krajine zákonnú ochranu 
a  bola považovaná skôr za prekážku poľnohospodárskeho obrábania 
pozemkov. Až dramatický pokles biodiverzity a  zníženie ekologickej 
stability poľnohospodárskej krajiny spôsobili, že v roku 1987 bola vydaná 
prvá vyhláška na ochranu rozptýlenej zelene. Ochrana drevín rastúcich 
mimo lesa sa stala neoddeliteľnou súčasťou legislatívy až v roku 1992, 
kedy bola menovite zakotvená v  Zákone č. 114/1992 Sb. o  ochrane 
prírody a krajiny. Právna ochrana pritom nie je jednotná, existuje väčší 
počet zákonných a podzákonných noriem a dvojitý právny režim: Alela pod hradom Helfštýn, Česká republika, 2020
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1. Súkromné právo, podľa ktorého je strom vecou, predmetom 
vlastníckeho práva a pre jeho ochranu a nakladanie s ním platí 
občiansky zákonník;

2. Verejnoprávna úprava, pretože strom je zložkou životného 
prostredia a  krajiny a  pre jeho ochranu platí vyššie uvedený 
zákon č. 114/1992 Sb. a vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb. o ochrane 
drevín a povoľovaní ich výrubu. 

Pre stromy a všeobecne pre dreviny rastúce mimo les tu platí princíp 
ochrany a princíp starostlivosti, pričom obe sú povinnosťou vlastníka. 
Pre výrub stromov platí princíp vydávania povolení, ktoré sú nutné 
k výrubu. Z tejto povinnosti však existujú mnohé výnimky. Povolenie 
na výrub stromov sa, podľa vyhlášky, nevyžaduje (za predpokladu, že 
tieto stromy nie sú súčasťou významného krajinného prvku podľa § 3 
ods. 1 písm. b) zákona, alebo stromoradia):

1. Ak existuje reálne ohrozenie zdravia, či života ľudí, alebo ak hrozí 
škoda značného rozsahu. V  takomto prípade platí povinnosť 
následného oznámenia do 15 dní po výrube.

2. Pri výrube stromov so stanovenou veľkosťou (stanovené 
vyhláškou č. 189/2013 Sb.), pokiaľ sa jedná o stromy s obvodom 
kmeňa do 80 cm, alebo krovinatý porast na ploche menšej 
ako 40 m2. Po novelizácii v  rokoch 2013 a  2014 je možný 
výrub akýchkoľvek ovocných drevín, ale len v  záhradách 
a  záhradkárskych kolóniách, na nádvoriach a  zastavaných 
plochách.

3. Pri výrube z pestovateľských dôvodov (obnova či prebierka) a pri 
výkone oprávnenia podľa osobitných predpisov (vodný zákon, 
elektrizačný, telekomunikačný – výrub a  prebierka brehových 
porastov, pod vedením vysokého napätia a  pod.). V  tomto 
prípade ale platí povinnosť predchádzajúceho oznámenia 
orgánu ochrany prírody najmenej 15 dní vopred.

Stromoradie ovocných stromov na myjavských kopaniciach, 2020
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Povolenie na výrub, pokiaľ sa nejedná o  pamätný strom, alebo 
významný krajinný prvok, vydáva obecný úrad. Tu nastáva často 
problém, lebo obce nie sú na túto činnosť dostatočne personálne 
odborne vybavené a povoľujú často výrub stromov z dôvodov, ktoré nie 
sú podporené relevantnými odbornými argumentmi. 

Ústredný zoznam ochrany prírody eviduje v  súčasnej dobe na 
území Českej republiky 5386 položiek pamätných stromov. Keďže 
v  prípade chránených stromoradí a  skupín stromov sa pod jednou 
položkou v  kategórii pamätný strom skrýva celá skupina alebo 
stromoradie (a to sa skladá často aj z viac ako 100 stromov), celkový 
počet jedincov stromov chránených ako pamätné stromy je približne 
25  000. Z  databázy je možné zistiť ich zastúpenie v  jednotlivých 
krajoch, okresoch, alebo menších administratívnych jednotkách, ich 
druhové zloženie, vek, zdravotný stav a dôvod ochrany. Celkovo tento 
zoznam zahŕňa 175 taxónov, vrátane krížencov a kultivarov. 

Novým aspektom ochrany pamätných stromov je záchrana 
genetického bohatstva. Vychádza sa pritom z predpokladu, že stromy 
staršie ako 250-300 rokov sú pozostatkom autochtónnych miestnych 
populácií domácich drevín. 

Ochranu alejí posilnila aj Vyhláška MŽP ČR č. 189/2013 Sb. 
o ochrane drevín a ich výrube, ktorá definuje aj stromoradie, stanovuje 
povinnosť chrániť stromoradie ako celok a žiadať o povolenie na výrub 
každého stromu v ňom. 

Stromoradie resp. alej pozdĺž cesty je možné vyhlásiť na základe 
zákona o ochrane prírody a krajiny ako významný krajinný prvok formou 
registrácie na poverenom obecnom úrade. Výrub takýchto stromoradí/
alejí je potom definovaný ako zásah do významného krajinného prvku. 
Pri podstatných zásahoch do významného krajinného prvku, či už 
registrovaného (§ 6 zákona o ochrane prírody a krajiny – napr. dreviny, 
ktoré sú súčasťou remízok, medzí, mokradí, či historických parkov 
a  záhrad), alebo definovaného priamo zákonom (§ 3 ods. 1 písm b) 
zákona) je potrebné pred výrubom získať záväzné stanovisko orgánu 
ochrany prírody. Dreviny rastúce mimo lesa môžu byť chránené ako 
významné krajinné prvky aj jako súčasť rašelinísk, hrádzí rybníkov, 
brehov jazier, alebo údolných nív.

ESTÓNSKO
 
Základným právnym predpisom, ktorý upravuje ochranu cenných 

alejí, stromoradí a  jednotlivých stromov je Zákon č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2004. Podmienkou 
pre ochranu alejí alebo stromoradí je ich ohrozenosť, vzácnosť, 
typickosť, vedecká, historická, kultúrna, alebo estetická hodnota, 
alebo povinnosť, vyplývajúca z medzinárodného dohovoru. V praxi sa 
jedná väčšinou o veľmi staré a/alebo monumentálne stromy, ktoré sú 
chránené vzhľadom na svoj vek, rozmery, alebo kultúrne pozadie. Aleje 
sú chránené väčšinou ako súčasť starodávnych parkov, alebo veľkých 
mestských parkov. Niekoľko alejí je tiež chránených ako jednotlivý 

Staré a novovysadené stromoradie pred Úradom vlády SR, 2020
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prírodný objekt. Podľa významnosti objektu môže byť chránený 
buď na regionálnej, alebo na národnej úrovni. Objekty chránené na 
lokálnej úrovni sú chránené na základe všeobecného, alebo detailného 
plánu ochrany, alebo na základe rozhodnutia miestnej štátnej správy, 
alebo samosprávy. Objekty chránené na národnej úrovni sú chránené 
na základe rozhodnutia ministra životného prostredia. Chránené 
parky, národné parky a chránené krajinné oblasti sú chránené na 
základe rozhodnutia vlády. Princípy ochrany a postup ochrany je daný 
pravidlami pre každú jednotlivú chránenú oblasť. Vo všeobecnosti je 
však zakázané poškodzovať či meniť stav a vzhľad chráneného objektu. 
Výrub stromov je dovolený len so súhlasom správy chráneného územia. 
Údaje o chránených stromoch a alejách (r. 2019):

  Jednotlivé stromy – 715
  Stromoradia – 37
  Aleje ako chránené objekty – 6
  Parky – 430.
Výrub stromov v husto obývaných oblastiach je zakázaný zákonom 

o  ochrane prírody. Výrub je možný len so súhlasom miestnej 
štátnej správy. Podmienky a  postup udeľovania povolení sú takisto 
v kompetencii miestnych orgánov. Počas procesu udeľovania povolenia 
na výrub stromu environmentálny špecialista miestnej štátnej správy je 
oprávnený:

•	 Zhodnotiť nevyhnutnosť výrubu stromu,
•	 Vyžiadať si dodatočnú dokumentáciu od vlastníka    

 (dendrologické posudzovanie),
•	 Zaangažovať iných expertov,
•	 Nariadiť náhradnú výsadbu.
Zákon o  ochrane prírody priamo nenariaďuje povinnú náhradnú 

výsadbu stromov. Náhradná výsadba však môže byť uložená ako 
dodatočná podmienka pri výrube stromu.

FÍNSKO
 
Ochrana stromov vo Fínsku sa riadi podľa Zákona o  ochrane 

prírody (1096/1996) a  Vyhlášky o  ochrane prírody (160/1997). 
Ochrana jednotlivých stromov (alebo skupín stromov) sa riadi podľa 
Sekcie 23 Zákona o ochrane prírody. Ak je strom, skupina stromov, 
bludný balvan, alebo iná podobná prírodná formácia považovaná 
za zvlášť hodnotnú a  hodnú ochrany pre svoju krásu, vzácnosť, 
vedeckú hodnotu, scénickú hodnotu, alebo z iných dôvodov, môže byť 
vyhlásená za chránenú prírodnú pamiatku. Rozhodnutie o vyhlásení 
chránenej prírodnej pamiatky je v kompetencii orgánu, spravujúceho 
danú lokalitu. Tento orgán je tiež povinný viditeľne označiť túto 
pamiatku v  území. Je zakázané ničiť, alebo poškodzovať chránenú 
prírodnú pamiatku.

Ďalej je možné chrániť určité druhy lesov podľa Sekcie 29 Zákona 
o  ochrane prírody. Uvádza sa tu, že sa zakazuje meniť akýkoľvek 
z nasledujúcich prirodzených habitatov spôsobom, ktorý by znemožňoval 
zachovanie charakteristických čŕt územia. Ide o prirodzené lesy bohaté 
na široko olistené opadavé druhy stromov, lieskové lesy, jelšové lesy 
a vzácne jednotlivé stromy, alebo skupiny stromov v otvorenej krajine. 
Tento zákaz sa môže uplatňovať vtedy, ak centrum pre ekonomický rozvoj, 
dopravu a životné prostredie určí hranice prirodzených habitatov, ktoré 
majú byť chránené a upovedomí o tom majiteľov a správcov pozemkov. 
Ak územie, patriace k chránenému prirodzenému habitatu, stratí svoju 
ekologickú hodnotu, vyhláška o ochrane môže byť zrušená. 

Zákon o ochrane prírody sa môže využívať aj na ochranu krajinných 
typov. Sekcia 32 zákona hovorí, že sa môžu vyhlasovať oblasti ochrany 
krajiny za účelom zachovania prírodnej alebo kultúrnej krajiny 
výnimočnej krásy, historickej hodnoty, alebo inej špecifickej hodnoty. 

Sekcia 33 hovorí, že ministerstvo životného prostredia môže 
rozhodnúť o  zriadení a  využívaní oblasti ochrany krajiny národného 
významu. Ak sa nejedná o  oblasti národného významu, táto oblasť 
je v  kompetencii centra pre ekonomický rozvoj, dopravu a  životné 
prostredie na návrh miestneho zastupiteľstva.
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Zákon o  lesoch (1093/1996) upravuje najmä využívanie lesov, ale 
obsahuje aj ustanovenia, ktoré zabezpečujú ochranu biodiverzity 
lesného prostredia.

Plánovacia činnosť je vo Fínsku regulovaná Zákonom o  využívaní 
krajiny a  stavebníctve (132/1999). Jedným z  cieľov územného 
plánovania je podľa tohto zákona ochrana prirodzenej biodiverzity 
a iných prírodných hodnôt. 

Za výkon právnych predpisov v oblasti ochrany stromov a alejí sú 
zodpovedné obce. Na regionálnej úrovni zodpovedajú za výkon ochrany 
prírody a  krajiny centrá pre ekonomický rozvoj, dopravu a  životné 
prostredie. 

Podľa Zákona o  využívaní krajiny a  stavebníctve je potrebné 
povolenie na výrub stromu v  prípade, že je zahrnutý do niektorého 
z  plánov miestnej, či regionálnej ochrany a  rozvoja. Presné pravidlá 
pre výrub stromov sú upravené právnymi predpismi jednotlivých 
obcí a miest, pretože plánovanie je v  ich kompetencii. Pojem povinná 
náhradná výsadba nie je v  právnom systéme zavedený. Kompenzáciu 
však možno nariadiť, avšak závisí to od konkrétneho prípadu. 

FRANCÚZSKO

Článok L 350-3 Kódexu životného prostredia hovorí, že:
Stromoradia a línie stromov pozdĺž komunikačných línií plnia okrem 

úlohy pri zachovaní biodiverzity aj úlohu kultúrneho dedičstva a majetku 
občanov a  ako také sú hodné špecifickej ochrany. Zaslúžia si ochranu 
v podobe údržby a obnovy, ako aj špecifického zlepšovania. 

Zakazuje sa poškodzovanie stromov, radikálne meniť vzhľad jedného, 
alebo viacerých stromov v  línii s  výnimkou prípadov, kedy zdravotný 
stav stromu predstavuje riziko mechanického ohrozenia bezpečnosti 
osôb alebo majetku, alebo zdravotné riziko pre ostatné stromy, alebo 
keď estetická hodnota a  biodiverzita môže byť zabezpečená inými 
prostriedkami. Výnimku môže udeliť príslušný orgán štátnej správy pre 
oblasť stavebníctva. 

Zlomenie alebo poškodenie stromu, ohrozenie zachovania, alebo 
radikálna zmena vzhľadu jedného, alebo viacerých stromov v stromoradí, 
je dôvodom, aj v prípade udelenia výnimky, na kompenzačné opatrenia 
zahŕňajúce zložku pestovateľskú - náhradná výsadba - a  finančnú: na 
zabezpečenie následnej údržby. 

Všetky výruby stromov podliehajú schvaľovaniu prefekta, ktorý 
zastupuje štát na úrovni miestnych orgánov (článok R.412-2 lesného 
zákonníka) s  výnimkou výrubov mŕtvych a  nebezpečných stromov 
a  vopred plánovaných výrubov v zmysle   lesohospodárskych plánov, 
alebo plánov využívania územia. 

GRÉCKO
 
Ochrana prírodného prostredia je zakotvená už v  Ústave Grécka, 

článok 24. Vďaka rozmanitým klimatickým a  geomorfologickým 
podmienkam je diverzita druhov a  ekosystémov vysoká. Grécko má 
vysoký podiel vodných ekosystémov a lesy pokrývajú takmer 30% jeho 
územia. Flóra Grécka zahŕňa viac než 5500 rastlinných druhov s veľkým 
množstvom endemitov. Takmer všetky druhy cicavcov sú pôvodné, ako 
aj 85% druhov sladkovodných rýb. Na území Grécka sa nachádza veľká 
rozmanitosť mediteránnych habitatov, ktoré sú zahrnuté v  zozname 
Natura 2000. Grécky zoznam Natura 2000 obsahuje 241 lokalít 
s významom na úrovni spoločenstva a 202 území špeciálnej ochrany. 

V oblasti ochrany a manažmentu prírodného prostredia sa uplatňujú 
aj nasledujúce zákony:

•	 Prezidentská vyhláška 67/81 Ochrana voľne žijúcej flóry   
 a fauny...

•	 Zákon č. 1650/86 o environmentálnej ochrane.

•	 Zákon č. 3937/11 o ochrane biodiverzity a iných ustanoveniach.

•	 Zákon č. 2742/99 o územnom plánovaní a trvalo udržateľnom  
 rozvoji.
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•	 Zákon č. 3044/02 o stavebníctve a iných záležitostiach   
 v kompetencii ministerstva životného prostredia, plánovania  
 a verejných prác.

Ďalšia ochrana stromov je upravená Zákonom č. 2539/97, ktorý 
definuje oblasti pôsobnosti orgánom miestnej štátnej správy. Tieto 
orgány sú často aktívne zapojené do ochrany stromov na ich území. 
V  sporných prípadoch, súvisiacich najmä s  rekonštrukciou ciest, 
organizujú často verejné konzultácie. 

Ohľadom ochrany stromov v  rezidenčných oblastiach (stromov 
mimo lesa) sa musí rozlišovať medzi spoločnými zelenými plochami 
a  spoločnými parkmi a  hájmi. Na druhú skupinu sa vzťahujú právne 
predpisy na ochranu lesov a ich účel nemôže byť zmenený s výnimkou 
uplatnenia princípu ochrany verejného záujmu. 

Na úrovni štátu je za oblasť regionálneho plánovania a urbanizačného 
rozvoja zodpovedné ministerstvo životného prostredia, energetiky 
a klimatických zmien. Implementácia úloh v oblasti ochrany stromov je 
v kompetencii miestnej štátnej správy. 

CHORVÁTSKO
 
Stromy sú významným architektonickým prvkom každej 

urbanizovanej zóny, pretože prispievajú k  redukcii stresu a ochrane 
životného prostredia. Pohlcujú emisie škodlivých plynov, redukujú vplyv 
hluku, regulujú odtok zrážkovej vody, chránia pred prachom a regulujú 
vlhkosť prostredia. Stromy sú kľúčové pre kvalitu života v meste. Robia 
mestá pohodlnejším a  lepším prostredím pre život, zvyšujú hodnotu 
nehnuteľností pozdĺž zelených plôch,  atraktivitu mestských častí pre 
investorov a tiež stimulujú ekonomické aktivity. 

Právna úprava ochrany stromov a  stromoradí, ktoré sú chránené 
ako prírodné pamiatky alebo ako parkové krajinné pamiatky, je daná 
najmä Zákonom o ochrane prírody. Prírodná pamiatka, alebo parková 
krajinná pamiatka je vyhlásená kompetentným orgánom miestnej 

štátnej správy, alebo samosprávy po predchádzajúcom schválení 
ministerstvom životného prostredia a ochrany prírody. Parková krajinná 
pamiatka je umelo vyformovaný priestor (verejná záhrada, botanická 
záhrada, arborétum, mestský park, stromoradie, alebo iná forma parku, 
alebo záhrady), alebo jednotlivý strom či skupina stromov výnimočná 
z  estetického, štylistického, umeleckého, kultúrneho, historického, 
ekologického, alebo vedeckého hľadiska. Projekty a  aktivity, ktoré by 
mohli zmeniť črty parkovej krajinnej pamiatky, nemožno povoliť ani 
v bezprostrednej blízkosti pamiatky. V súčasnosti je v Chorvátsku 121 
chránených parkových krajinných pamiatok. 

Ochrana stromov v  lese sa riadi Lesným zákonom. Povinnosti 
v oblasti ochrany stromov v lesoch sú:

•	 Zachovať prirodzenú skladbu lesa a podporovať pôvodné druhy.

•	 Vyhnúť sa výrubu chránených, vzácnych a ohrozených druhov.

•	 V prípade nevyhnutnosti ťažby ponechať nevyhnutný počet   
 starých stromov.

•	 Starostlivosť a ťažbu stromov uskutočňovať spôsobom, ktorý  
 nespôsobí trvalú škodu ekosystémom a prijať opatrenia pre   
 zlepšenie a zachovanie biologickej diverzity.

•	 Využívať fondy na rekultiváciu a využívať a  chrániť lesy tak,  
 aby boli adaptované na špecifiká jednotlivých druhov a habitatov.

•	 Počas tvorby a údržby lesnej infraštruktúry minimalizovať   
 škody  na lesných habitatoch.

LITVA
 
Ochrana a manažment mestskej zelene - alebo zelených plôch mimo 

lesa - sa riadi viacerými právnymi predpismi, upravujúcimi rozličné 
aspekty ochrany životného prostredia. Základným právnym predpisom, 
upravujúcim ochranu zelených plôch mimo lesa, je Zákon o zelených 
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plochách. Cieľom zákona je zabezpečiť stabilitu prírodnej a  kultúrnej 
krajiny a právo obyvateľov na environmentálne podmienky, zlepšujúce 
kvalitu ich života. Zákon špecifikuje základné pravidlá právnej úpravy 
ochrany a  manažmentu zelených plôch a  zelených rastlín, tvorbu 
zelených plôch a rozmnožovanie zelených rastlín. Zákon tiež upravuje 
vzťahy medzi miestnymi, obecnými a  inými orgánmi a  inštitúciami 
a vlastníkmi pôdy. 

Zákon o ochrane kultúrneho dedičstva definuje zelené plochy, ktoré 
možno považovať za kultúrne dedičstvo, napr. historické parky, záhrady 
a podobné miesta, ktoré sa považujú za dôležité a charakteristické svojou 
harmóniou s ľudskými aktivitami, prírodným a historickým prostredím. 
Správcovi tohto dedičstva sa ukladá povinnosť zachovávať a udržiavať 
historické zelené plochy v  súlade s  nariadeniami o  manažmente 
kultúrneho dedičstva. 

Zákon o  ochrane životného prostredia zaväzuje samosprávy spravovať 
zelené plochy miest a vidieckych sídiel, navrhovať a schvaľovať pravidlá 
pre ochranu zelených plôch, vyhlasovať za chránené stromy a kry, ktoré 
sú cenné z  dendrologického, ekologického, estetického, kultúrneho, 
alebo krajinárskeho hľadiska a ktoré rastú na štátnej pôde určenej na ne-
poľnohospodárske účely a na súkromnej pôde. Ministerstvo životného 
prostredia špecifikuje kritériá, na základe ktorých sú vyčlenené stromy 
a kry, vyžadujúce ochranu.

Takéto kritériá sú dané aj implementačnými nariadeniami 
vydávanými Ministerstvom životného prostredia. Všetkým stromom 
a  krom, ktoré sú zaradené do kategórie chránených stromov a  krov, 
sa poskytuje štatutárna ochrana, čo znamená, že je zakázané bez 
predchádzajúceho súhlasu relevantného orgánu ich vytínať, orezávať, 
osekávať, ničiť korene, alebo úmyselne poškodzovať. Postup udeľovania 
povolenia na výrub, alebo premiestnenia chráneného stromu je daný 
príslušnou ministerskou vyhláškou. Súhlas je potrebný taktiež na 
odstránenie mŕtveho, chorého, poškodeného, alebo nebezpečného 
stromu. Povolenie k  činnostiam je vydávané po predchádzajúcom 
preskúmaní stromu relevantným miestnym orgánom okrem prípadov 
akútneho ohrozenia. Náklady na takéto zisťovanie hradí majiteľ, 
alebo správca pozemku. Existuje takisto zákonná povinnosť pestovať 

náhradné stromy. Porušenie ustanovení zákona sa trestá pokutou až do 
výšky 300 €.

 Stromy sú vyhlásené za chránené, ak je splnená aspoň niektorá 
z nasledujúcich podmienok:
•	 Rastú v  chránených oblastiach a  majú priemer viac ako 12 cm 

(na štátnych a  obecných pozemkoch) alebo viac ako 20 cm (na 
súkromných pozemkoch)

•	 Rastú na obecných, alebo štátom vlastnených pozemkoch 
v  rezidenčných oblastiach a majú priemer viac ako 12 cm – 
v  urbanizovaných oblastiach a  viac ako 20 cm vo vidieckych 
oblastiach. Na súkromných pozemkoch sa uplatňujú kritériá 
priemer viac ako 20 cm pre urbanizované oblasti a  30 cm pre 
vidiecke oblasti. 

•	 Rastú na poľnohospodárskej pôde vlastnenej štátom, alebo obcou 
a majú priemer viac než 20 cm a viac než 30 cm na súkromných 
pozemkoch. 

Vlastník pozemku, na ktorom rastú chránené stromy, nemôže robiť 
žiadne práce bez predchádzajúceho súhlasu miestnych orgánov. 

Lesnícky zákon, prijatý v roku 1994, je hlavným právnym predpisom, 
vzťahujúcim sa k  lesom. Upravuje znovuzalesňovanie, ochranu 
a využívanie lesov a predstavuje právny základ pre manažment všetkých 
druhov lesov na základe spoločných trvalo udržateľných princípov. 
Všeobecným pravidlom je, že vlastník lesa musí mať povolenie na ťažbu, 
vydané miestnou pobočkou Štátnej lesníckej služby. Avšak určitá časť 
dreva v súkromných lesoch sa môže byť ťažiť aj bez povolenia. 

Nariadenia o manažmente a využívaní súkromných lesov sú právnym 
základom pre manažment, využívanie, znovuzalesňovanie a  ochranu 
súkromných lesov a prípravu plánov manažmentu lesov pre súkromné 
spoločnosti. Obsahujú aj základné environmentálne reštrikcie, vzťahujúce 
sa k ťažbe v rozličných typoch lesov a popisujú prípady, kedy je súkromný 
vlastník oprávnený ťažiť drevo bez plánu manažmentu lesa a pod.
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LOTYŠSKO
 
Ochrana stromov je upravená zákonom o  špeciálne chránených 

prírodných oblastiach. V  Sekcii 6 Prírodné pamiatky sa uvádza, že 
prírodné pamiatky sú oddelené, izolované prírodné formácie: chránené 
stromy, dendrologické výsadby, geologické a  geomorfologické 
prírodné pamiatky a  iné prírodné zvláštnosti, majúce vedeckú, 
kultúrnu, historickú, estetickú, alebo ekologickú hodnotu. Za účelom 
zachovania chránených stromov či kameňov a možnosti navštevovať 
takéto objekty, musí byť územie o polomere 10 metrov okolo kameňov 
a územie pod korunami stromov plus územie s polomerom 10 metrov 
merané od projekcie koruny stromu, taktiež chránené. 

Konkrétne podmienky pre jednotlivé oblasti špeciálnej ochrany sú 
dané vládnou vyhláškou. 

Podmienky ochrany malých chránených území sú upravené v zákone 
o ochrane druhov a biotopov a v príslušných vládnych vyhláškach. 

Ďalšia ochrana stromov je miestne upravená záväznými nariadeniami 
miestnej štátnej správy a  samosprávy. Tieto orgány sú veľmi aktívne 
pokiaľ ide o ochranu cenných stromov. Vo viacerých prípadoch sa pri 
ich ohrození organizujú verejné diskusie. Jedná sa najmä o  projekty 
rekonštrukcie ciest a komunikácií.

Vyhláška č. 309 z 2. mája 2012 „Pravidlá pre výrub stromov mimo 
lesa“ uvádza, že na výrub stromu z aleje, alebo stromoradia je potrebné 
povolenie od obce. V niektorých prípadoch je obec povinná konzultovať 
s Agentúrou pre ochranu prírody pred vydaním povolenia. 

Vyhláška č. 888 z 22. novembra 2005 „O chránených alejách“ uvádza 
zoznam národne chránených alejí. 

Vyhláška č. 264 zo  16. marca 2010 „Všeobecná úprava ochrany 
a  využívania špeciálne chránených prírodných oblastí“ ohľadom 
ochrany chránených stromov a  alejí uvádza, že na území chránenej 
pamiatky sa zakazuje vykonávať také aktivity, ktoré by mohli poškodiť 
chránenú pamiatku, alebo znížiť jej hodnotu. Výrub stromu je povolený 
len v  prípade, ak sa stane nebezpečenstvom, alebo hrozbou pre 
cestnú dopravu, alebo bezpečnosť osôb a nie je iná možnosť, ako toto 

nebezpečenstvo odvrátiť. Strom môže byť vyrúbaný len s písomným 
súhlasom Agentúry ochrany prírody. 

Vyhláška č. 511 „Proces odhadu nákladov za škodu a  nápravné 
opatrenia pre prírodné pamiatky“ definuje kompenzáciu a poplatky aj 
za poškodenie chránených stromov:

•	 1 – 5 minimálnych mesačných miezd za poškodenie chránenej  
 pamiatky,

•	 6 – 20 minimálnych mesačných miezd za vážne poškodenie   
 chránenej pamiatky,

•	 21 – 40 minimálnych mesačných miezd za čiastočné zničenie  
 prírodnej pamiatky,

•	 55 minimálnych mesačných miezd za úplné zničenie prírodnej  
 pamiatky. 

Okrem toho obce upravujú vlastnými vyhláškami kompenzačné 
poplatky za výrub stromov. 

Taktiež v  regionálnych plánoch sú vyznačené chránené stromy 
a ochranné pásma chránených stromov.

LUXEMBURSKO

Oblasť ochrany stromov pokrývajú hlavne dve právne normy:
•	 Zákon z 18. júla 2018, týkajúci sa ochrany prírody a prírodných  

 zdrojov – ochrana alejí a stromoradí.
•	 Zákon z 12. mája 1905 o ochrane lesov.
 Za oblasť ochrany stromov zodpovedá Úrad pre prírodu a  lesy, 

ktorý spadá pod Ministerstvo životného prostredia, klímy a  trvalo 
udržateľného rozvoja. 

V  Luxembursku je v  súčasnosti vyhlásených 515 stromov za 
chránené. Tieto stromy sú chránené buď individuálne, alebo 
v  skupinách, alebo v  stromoradí. Tieto stromy sú buď vyhlásené 
za prírodné pamiatky, alebo uvedené v  zozname „pozoruhodných 
stromov“ a môžu získavať podporu na ich zachovanie a obnovu bez 
ohľadu na to, kde sa nachádzajú. 
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Na výrub stromu musí byť podaná žiadosť na Úrad pre prírodu a lesy. 
Povolenie úradu sa vyžaduje nielen na výrub, ale aj na vykorenenie, 
alebo deštrukciu jedného, alebo viacerých stromov, ktoré lemujú cesty, 
alebo predstavujú prirodzenú hranicu medzi pozemkami. Vlastník, 
alebo držiteľ pozemku je povinný do 3 rokov po výrube stromu 
prijať opatrenia, nevyhnutné k  obnoveniu ekvivalentných lesníckych 
štandardov z hľadiska produkčného aj ekologického. 

MAĎARSKO
 
Zákon č. LIII. z roku 1996 o ochrane prírody sa musí aplikovať na 

všetky prírodné hodnoty a oblasti, krajinné typy a všetky aktivity, ktoré 
ich ovplyvňujú. Cieľom tohto zákona je podpora trvalo udržateľného 
využívania prírodných zdrojov, chránených území, krajiny a  zdrojov 
biodiverzity. Zákon obsahuje štyri základné princípy:

•	 Chrániť prírodu je povinnosťou každej právnickej a fyzickej   
 osoby. 

•	 Zabezpečovať trvalo udržateľné využívanie prírodných hodnôt  
 a oblastí.

•	 Pri ekonomickom plánovaní a riadení brať do úvahy záujmy  
 ochrany prírody. 

•	 Spolupracovať s vládami iných krajín a dodržiavať    
 medzinárodné dohovory v oblasti ochrany prírody.

Ochrany alejí a stromoradí sa zo zákona týkajú články 4 a 6:

Jedinečná krajinná črta – prírodná hodnota, alebo prírodná formácia, 
charakteristická pre určitý typ krajiny, alebo človekom vytvorený, ale 
prirodzený prvok krajiny, ktorý má prírodný, historický, kultúrny, 
vedecký, alebo estetický význam pre spoločnosť.

Dunaremete, Maďarsko, 2020
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Jedinečné krajinné črty sa kategorizujú a definujú podľa štandardov 
pre ochranu prírody MSZ 2038:2009. Aleje a  stromoradia sa môžu 
považovať za jedinečné prírodné, alebo kultúrne krajinné črty. 

Determinovanie a  registrácia týchto jedinečných krajinných čŕt je 
úlohou miestnych orgánov štátnej správy v oblasti ochrany prírody, alebo 
riaditeľstiev národných parkov, alebo chránených oblastí. Regionálny 
územný plán môže obsahovať zoznam jedinečných krajinných čŕt 
v danom území.

Proces vyhlasovania chráneného statusu je popísaný v článkoch 22 
až 26 uvedeného zákona. Ktokoľvek môže navrhnúť takéto vyhlásenie. 

Článok 28 uvádza jednotlivé kategórie chránených území, medzi 
ktorými sa nachádzajú aj „prírodné pamiatky“. Prírodné pamiatky 
označujú akúkoľvek individuálnu prírodnú formáciu výnimočného 
významu a územie, ktoré slúži k jej zachovaniu. 

Cieľom Zákona č. LIII z  roku 1995 o  všeobecných pravidlách 
environmentálnej ochrany je vyvinúť harmonický vzťah medzi 
ľuďmi a ich životným prostredím, chrániť zložky a procesy životného 
prostredia a  vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj. 
Článok 48 hovorí, že orgány miestnej správy a  samosprávy môžu 
prijímať nariadenia v oblasti environmentálnej ochrany, platné v nimi 
spravovanom území, ktoré môžu byť prísnejšie, ako sú ustanovenia 
právnych predpisov. 

Ďalšiu právnu úpravu registrácie chránených prírodných území 
a  hodnôt obsahuje Vyhláška Ministerstva životného prostredia 
a regionálneho rozvoja č. 13 z roku 1997. 

Chránené objekty sú centrálne evidované v Registri údajov o krajine 
. V  rámci celej krajiny je registrovaných viacero známych alejí aj na 
webstránke: http://www.nevezetesfak.hu/magyar/oldalak/vedett_fak/. 

Výrub stromov je regulovaný vládnou vyhláškou č. 346/2008 
(XII.30) o ochrane drevín. Podľa nej v prípade výrubu stromu musí byť 
podaná žiadosť príslušným odborom obecného úradu. Pre posúdenie 
žiadosti musí byť uvedený vek stromu, zdravotný stav, prípadne 
ochrana vlastníctva. V prípade chránených stromov je potrebný aj 
dendrologický certifikát. Výrub stromu sa môže uskutočniť len so 
súhlasom kompetentných orgánov obce. 

NEMECKO
 
Právo zabezpečuje ochranu stromov a  alejí na troch rozličných 

úrovniach: ústavnej, federálnej a regionálnej (alebo miestnej). 
Podľa článku 20 Základného zákona je ochrana prírody jedným 

z cieľov štátu. To znamená, že štát musí chrániť prirodzené stanovištia 
rastlinných a  živočíšnych druhov prostredníctvom zákonov a  taktiež 
exekutívnej a súdnej moci v rámci ústavného poriadku.

Federálny zákon o  ochrane prírody konkretizuje ciele základného 
zákona v  oblasti ochrany prírody a  poskytuje právny základ aj pre 
ochranu stromov. Tento zákon zakotvuje nasledujúce princípy ochrany 
stromov:
•	 Zabrániť mechanickému, alebo chemickému poškodzovaniu 

a ničeniu stromov.

•	 Ak nie je možné zabrániť poškodeniu, alebo odstráneniu stromu, 
potom je nutná kompenzácia v súlade s Federálnym stavebným 
zákonom.

•	 V  prípade, že nie je možná kompenzácia, musí byť zaplatená 
náhrada.

•	 Tieto princípy sa vzťahujú na stavebné práce, cestnú dopravu, 
priemyselné zariadenia, ako aj poľnohospodárske a  súkromné 
využívanie územia.

Jednotlivé štáty federácie majú podľa federálneho zákona o ochrane 
prírody možnosť prijať rozsiahlejšiu právnu úpravu v  oblasti ochrany 
stromov. Môžu teda vyvinúť vlastné opatrenia vo svojich krajinských 
zákonoch o  ochrane prírody, vyhláškach a  nariadeniach na ochranu 
stromov. Napriek tomu sú tieto princípy porovnateľné medzi jednotlivými 
štátmi. Väčšina z nich zakotvuje povinnosť žiadať o povolenie v prípade 
výrubu chráneného stromu. 

Nariadenie o  ochrane stromov na území Berlína napríklad chráni 
všetky listnaté stromy, borovicu lesnú, orech a  tureckú liesku, ak 
majú obvod kmeňa viac ako 80 cm vo výške 1,30 m. Ostatné ovocné 
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stromy, stromy v strešných záhradách, alebo v  kontajneroch rastlín, 
v lesných škôlkach a predajných záhradách na komerčné účely sú vyňaté 
z pôsobnosti tohto nariadenia. Každý vlastník, alebo oprávnený užívateľ 
pozemku je podľa tohto nariadenia povinný udržiavať stromy v dobrom 
stave a  starať sa o  ne. To zahŕňa najmä odstraňovanie následkov 
škôd a  ochranné opatrenia proti škodlivým vplyvom. Za ochranné 
opatrenia sa považujú napríklad ochranné ploty proti mechanickému 
poškodeniu počas stavebných prác, prikrytie koreňov stromov proti 
škodám spôsobeným cestnou dopravou, zavlažovanie v  prípade 
poklesu hladiny podzemných vôd, využívanie vhodných druhov pôdy 
a pod. Kompetentný orgán je oprávnený predpísať ochranné opatrenia 
vlastníkom, alebo užívateľom pozemkov na ich vlastné náklady. 

Zákon zakazuje poškodzovanie, ničenie, alebo výrub chránených 
stromov bez výnimočného súhlasu kompetentného orgánu. Takéto 
povolenie môže byť udelené len v  prípade, že strom je chorý, alebo 
stratil svoje ekologické funkcie, alebo predstavuje riziko pre zdravie, 
život, alebo majetok a  nie je možné ho adekvátnymi opatreniami 
zachrániť. Inými dôvodmi pre udelenie povolenia môže byť ochrana 
historických pamiatok, alebo obmedzená možnosť využívania pozemku 
kvôli ochrane stromu. Okrem toho sa môže udeliť povolenie na výrub 
vtedy, ak to má pozitívny vplyv na vývoj celého súboru stromov. 

Po získaní povolenia na výrub stromu musí žiadateľ kompenzovať 
škodu tým, že buď vypestuje nový strom, alebo zaplatí príslušnú náhradu.

Osoba, ktorá by vyrúbala strom bez povolenia, sa dopustí priestupku. 
Tento priestupok sa penalizuje pokutou. 

POĽSKO
 
Ochrana stromov je regulovaná viacerými právnymi predpismi. 

Zákon o  lesoch (z 28. septembra 1991) ukladá princípy zachovania, 
ochrany a  zveľaďovania lesných zdrojov a  špecifikuje pravidlá 
manažmentu lesov. V  princípe sa podľa tohto zákona k  stromom 
nepristupuje individuálne, ale ako k  určitým skupinám, majúcim 
určité spoločné charakteristiky. 

Skôr individuálny prístup k  ochrane stromov, alebo stromoradí je 
zakotvený v Zákone o ochrane prírody (zo 16. apríla 2004). Stanovuje 
princípy ochrany stromov v  otvorenej krajine, na súkromných 
pozemkoch a  pozdĺž ciest. Hlavným nástrojom takejto ochrany je 
požiadavka získať formálne povolenie na  výrub stromu (ustanovenia 
špecifikujú, kedy je táto požiadavka aplikovateľná: závisí to od druhu 
a  veľkosti stromu). Povolenie sa vydáva najvyšším predstaviteľom 
miestnej štátnej správy, alebo samosprávy, napr. starostom. V prípade 
žiadosti o  povolenie na výrub stromov popri ceste takéto povolenie 
musí odsúhlasiť aj riaditeľ odboru ochrany životného prostredia. Zákon 
o ochrane prírody špecifikuje, čo má byť obsahom takéhoto povolenia 
– popis stromu, dôvod jeho výrubu,   kompenzačné opatrenia a  pod. 
Stanovuje sa predpokladaný poplatok za výrub stromu, ktorého výška 
závisí od druhu a  veľkosti stromu. Platí sa na účet miestnej štátnej 
správy, alebo samosprávy. V  prípade výrubu stromu bez príslušného 
povolenia sa platí pokuta, ktorá je mnohonásobok povinného poplatku 
za výrub stromu. Pokuta sa môže udeliť aj za poškodenie stromu, či 
premiestnenie stromu bez príslušného povolenia.

Zákon o ochrane prírody obsahuje niektoré ďalšie ustanovenia, ktoré 
sa môžu aplikovať na ochranu stromov výnimočnej hodnoty. Jedno 
z  týchto opatrení je udelenie statusu prírodnej pamiatky. Všeobecne sa 
to využíva pri  veľkých stromoch, pri veľmi starých, alebo významných 
druhoch. Tento status vydáva miestne zastupiteľstvo svojím uznesením. 
Ďalším možným opatrením je označenie stromu ako územia osobitnej 
ochrany v  rámci európskej siete Natura 2000. Za takéto územia boli 
označené niektoré starobylé aleje pozdĺž ciest (napríklad „Aleje Pojezierza 
Ilawskiego“, ktorá je chránená nielen pre svoju estetickú hodnotu, ale aj 
ako hniezdisko druhu Osmoderma eremita). 

Zákon o  ochrane prírody uvádza aj kategóriu „chránená krajinná 
oblasť“, ktorá zahŕňa chránené územia s  výnimočnou krajinnou 
hodnotou, s  rôznorodými ekosystémami, cenné z  hľadiska turizmu 
a cestovného ruchu, alebo slúžiace ako ekologické koridory. Chránené 
krajinné oblasti sa vyhlasujú formou uznesenia Rady príslušného 
vojvodstva, ktoré obsahuje názov územia, polohu, veľkosť, opatrenia na 
ochranu ekosystémov a obmedzenia, vzťahujúce sa k danému územiu. 
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Ustanovenia ohľadom ochrany stromov obsahuje aj Zákon 
o  verejných komunikáciách (z 21. marca 1985). Tento zákon ukladá 
povinnosti prevádzkovateľom verejných komunikácií, okrem iného aj 
udržiavať a  starať sa o  zeleň pozdĺž ciest, vrátane stromov. K  zákonu 
bola vydaná Vyhláška ustanovujúca technické podmienky udržiavania 
ciest (z 2. marca 1999). Niektoré z nich sa týkajú stromov popri cestách 
špecifikujúc, ako sa treba o tieto stromy starať, alebo aká je požadovaná 
vzdialenosť medzi stromoradím a hranicou cesty (minimálne tri metre). 
Toto posledné nariadenie často zneužívajú prevádzkovatelia ciest ako 
dôvod na odstránenie alejí pozdĺž historických ciest.

V  posledných dvoch desaťročiach bola ochrana stromov popri 
cestách horúcou témou debát o  ochrane prírody v  Poľsku. Je to 
v dôsledku trendu zrýchľovania premávky po cestných komunikáciách, 
kedy sa vo veľkom modernizujú a rozširujú cesty a dôsledkom je často 
odstraňovanie stromov, rastúcich pozdĺž nich.

Jednou z iniciatív v prospech stromov je projekt „Cesty pre prírodu 
– kampaň podporujúca stromy na poľskom vidieku ako prirodzené 
habitaty a ekokoridory“ (kofinancovaná programom EU Life+). Jej cieľom 
je odvrátiť ústup stromoradí vo vidieckych oblastiach prostredníctvom 
pritiahnutia pozornosti tých, ktorí/ktoré prijímajú rozhodnutia, 
miestnych orgánov a  verejnosti k otázkam významu stromov ako 
prirodzených habitatov a  zelenej infraštruktúry. Aktivity v  rámci 
projektu zahŕňajú: vytváranie kapacít vo vybraných 66 „vzorových“ 
obciach pre plánovanie a implementáciu opatrení na záchranu stromov 
na vidieku; rozširovanie najlepších postupov na ochranu stromov 
a zmenu prístupu verejnej správy smerom k väčšej ochrane stromov na 
vidieku a zvlášť stromov popri cestách; podporu prístupu priateľského 
k  stromom v  očiach verejnosti a  mobilizáciu občanov k  aktívnemu 
zapojeniu sa do ochrany biodiverzity prostredníctvom ochrany stromov 
a ich pestovania. 

PORTUGALSKO
 
Portugalsko má komplexnú lesnícku legislatívu, ktorá zahŕňa 

niekoľko zákonov, vyhlášok a nariadení. Z nich najdôležitejšie sú:

•	 Národná stratégia pre lesy z  roku 2015, ktorá determinuje 
tri špecifické ciele: ochrana pred požiarmi, ochrana pred biotickými 
činiteľmi a obnova poškodených ekosystémov.

•	 Základný zákon o lesníckej politike z roku 1996.

•	 Právny rámec pre zalesňovanie a opätovné zalesňovanie,   
 vyplývajúci zo zákona č. 96 z roku 2013.

Klasifikácia stromov je zahrnutá v  lesníckej legislatíve. Špecifická 
klasifikácia stromov, ktoré môžu byť predmetom verejného záujmu, 
je zahrnutá v zákone č. 53/2012. Tento zákon sa vzťahuje na lesnícke 
usadlosti, lesy, stromoradia a aleje zaujímavé z botanického, historického, 
krajinotvorného, alebo umeleckého hľadiska, alebo aj na jednotlivé 
stromy, ktoré môžu byť predmetom verejného záujmu. 

Stromy, ktoré sú klasifikované ako objekty verejného záujmu, majú 
vyčlenenú zónu ochrany v  šírke 50 m okolo ich základne. Túto zónu 
však možno redukovať, alebo rozšíriť.

Zákon, ktorý klasifikuje určitý strom (alebo skupinu stromov) zároveň 
definuje, ktoré aktivity sú zakázané a ktoré si vyžadujú predchádzajúcu 
autorizáciu orgánmi verejnej správy. Vo všeobecnosti sú zakázané všetky 
aktivity, ktoré môžu poškodiť, alebo zničiť strom, menovite:

•	 Orezanie kmeňa, konárov, alebo koreňov.

•	 Odstránenie pôdy, alebo výkop v rámci ochrannej zóny stromu.

•	 Skládkovanie odpadu, spaľovanie odpadu, alebo používanie   
 toxických látok v rámci ochrannej zóny.

•	 Každý zásah, ktorý môže spôsobiť škodu, alebo poškodiť   
 vegetatívny stav klasifikovaného druhu stromu..

Kritéria klasifikácie stromov sú dané Vyhláškou č. 124/2014. 
Všeobecné kritériá zahŕňajú rýchlosť rastu, konfiguráciu, vek, vzácnosť, 
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význam stromu a potrebu jeho ochrany, berúc do úvahy jeho historický, 
kultúrny, alebo krajinársky význam. 

Pri posudzovaní skupiny stromov sa používajú špecifické kritériá, 
ako napríklad:

•	 Jedinečnosť súboru.
•	 Počet jedincov.
•	 Potreba skupinovej klasifikácie.
•	 (Ne)existencia plánu manažmentu.
Osobitné kritériá sa používajú v prípade skupiny stromov:
•	 Zvláštnosť, osobitosť vzhľadu.
•	 Dostatočný počet jedincov.
•	 Potreba skupinovej klasifikácie.
•	 (Ne)existencia plánu manažmentu.
 V  roku 2017 bola značná časť krajiny spustošená požiarmi, ktoré 

urýchlili prijatie prísnejších opatrení na prevenciu vzniku a  šírenia 
požiarov. Napríklad zákon ponovom stanovuje, že v okruhu 50 m. okolo 
každého domu a 100 m. okolo každej usadlosti musí byť zem vyčistená, 
podobne ako v okolí ciest a pod vedením vysokého napätia. Nakoľko nový 
zákon vyvolal mnoho nejasností medzi vlastníkmi pôdy, vláda vydala 
výkonné nariadenie, ktoré ukladá konkrétne povinnosti pre vlastníkov 
pôdy v lesoch, záhradách a na poľnohospodárskych pozemkoch. 

RAKÚSKO
 
Rakúsky federálny Lesný zákon z roku 1975 je aplikovateľný na celé 

územie lesov. Stromoradia, ktoré nemajú funkciu vetrolamov, nie sú 
predmetom tohto zákona. 

Ochrana prírody v Rakúsku je v kompetencii jednotlivých spolkových 
krajín, ktorých zákony o ochrane prírody v mnohých prípadoch chránia 
aj stromoradia pri cestách. Napríklad podľa dolnorakúskeho zákona 
o  ochrane prírody môžu byť stromoradia vyhlásené za „prírodné 
pamiatky“, ktoré sú objektom osobitnej ochrany. 

Krajinné prvky sa chránia aj prostredníctvom Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky. Jej súčasťou je aj ustanovenie o  zákaze 
ničenia osobitne chránených krajinných prvkov podľa zákona o ochrane 
prírody. Počas obdobia kŕmenia a  hniezdenia sa napr. nesmú strihať 
stromy a živé ploty. 

Okrem toho sa predpokladá aj dobrovoľný prístup farmárov 
k  ochrane krajinných prvkov, ktoré nie sú chránené inými zákonmi. 
Existuje celoštátny agro-environmentálny program, ktorý významne 
prispieva k ochrane krajinných prvkov. 

Jednotlivé mestá môžu prijímať vlastné právne normy na ochranu 
stromov – príkladom je Zákon o  ochrane stromov vo Viedni, ktorý 
chráni všetky stromy s obvodom kmeňa aspoň 40 cm v 1 m. výšky od 
začiatku koreňového vetvenia vrátane jeho povrchových a podzemných 
častí. Zákon stanovuje aj presné podmienky pre výrub stromov a pre 
náhradnú výsadbu stromov. Určuje aj sankcie za porušenie jednotlivých 
ustanovení zákona. 

RUMUNSKO
 
Ochrana stromov je upravená Lesníckym kódexom z  roku 2008. 

Tejto problematiky sa ďalej týka Zákon č. 24/2007 o údržbe a spravovaní 
zelených plôch a Zákon č. 348/2003, ktorý upravuje pestovanie ovocných 
stromov a  ovocinárstvo. Ďalej existuje vládna Vyhláška č. 236/2000 
o  chránených prírodných oblastiach, ochrane prirodzených habitatov 
a voľne žijúcej fauny a flóry. 

Podľa Lesníckeho kódexu sú lesy prísne chránené,  sú zahrnuté do 
„Národného zoznamu“ a musia byť osobitne chránené a monitorované. 
V záujme ich ochrany a zachovania sú najhodnotnejšie lesy chránené 
štatútom rezervácií a/alebo integrované do chránených oblastí alebo 
národných parkov.

Zákon č. 24/2007 uvádza, že vlastníci zelených plôch so stromami 
a  kríkmi sú zodpovední za ich údržbu a  zveľaďovanie. V  prípade 
okrasných stromov pestovaných na verejných zelených plochách, ako aj 
pozdĺž ciest v urbanizovaných a vidieckych oblastiach, je zakázaná ich 
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neodborné orezávanie. Výnimkou sú prípady odstraňovanie suchých 
vetiev, alebo takých, ktoré by mohli ohroziť chodcov a cestnú dopravu, 
prípadne sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti budov. Rozhodnutie 
orgánov miestnej správy o výrube stromov na území urbanizovaných 
oblastí sa môže implementovať len po doručení stanoviska regionálnej 
agentúry ochrany životného prostredia, alebo mestského úradu 
v Bukurešti. 

Kontrola dodržiavania opatrení na ochranu zelených plôch sa 
vykonáva inštitúciami na to splnomocnenými ústredným orgánom 
na ochranu životného prostredia, ústredným orgánom pre regionálny 
rozvoj, miestnymi orgánmi štátnej správy a miestnymi orgánmi ochrany 
rastlín.

Škoda, spôsobená na zelených plochách, sa kompenzuje na základe 
rozhodnutia súdov. 

ŠPANIELSKO

Vo sfére ochrany životného prostredia má štát kompetenciu, čo sa 
týka základnej legislatívy. Regionálne vlády majú kompetenciu na 
prijímanie dodatočných opatrení na ochranu životného prostredia 
a riadenie konkrétnych environmentálnych záležitostí a miestne orgány 
pre riešenie miestnych environmentálnych problémov. 

Na centrálnej úrovni zastrešuje problematiku ochrany prírody 
a biodiverzity niekoľko právnych aktov, z ktorých najvýznamnejší je 
zákon č. 42/2007 o prírodnom dedičstve a biodiverzite. Tento zákon 
poskytuje základný právny rámec pre ochranu, zachovanie a trvalo 
udržateľné využívanie prírodných zdrojov a  biodiverzity. Zákon 
definuje aj pojem „kompenzačné opatrenia“, ktoré majú kompenzovať 
negatívny dopad na určitý druh, jedinca, alebo habitat. Kompenzačné 
opatrenia musia byť zahrnuté v  procese environmentálneho 
posudzovania plánov a programov a hodnotenia environmentálnych 
vplyvov projektov. V prílohe k tomuto zákonu sa nachádza aj zoznam 
chránených území. 

Úlohy v  oblasti ochrany stromov sú v  kompetencii miestnych 
orgánov. Napríklad podľa zákona č. 8/2005 o  ochrane a  podpore 
mestských stromov na území Madridu sú obce kompetentné iniciovať 
a riešiť procesy udeľovania sankcií a kompenzácií za spôsobené škody na 
stromoch. Tieto právne predpisy na úrovni obcí môžu definovať aj pojem 
„chránený strom“, kam môže patriť ktorýkoľvek jedinec ktoréhokoľvek 
druhu starší ako desať rokov, alebo s viac ako 20 cm v  priemere na 
úrovni povrchu zeme, ktorý sa nachádza v mestskom prostredí. Takisto 
stanovujú aj sankcie za porušenie právnych predpisov, napríklad za 
nelegálny výrub, alebo poškodenie stromu. 

ŠVÉDSKO
 
Hlavné princípy ochrany krajiny sú zakotvené vo viacerých 

právnych predpisoch, najmä v Environmentálnom kódexe (1998), 
v Stavebnom zákone (2010), v Lesnom zákone (1979) a   v Zákone 
o ochrane kultúrneho dedičstva (1988). Čo sa týka národných parkov 
a prírodných rezervácií, existuje prísna regulácia štátom, alebo obcou 
toho, čo je a čo nie je dovolené. Mnoho švédskych chránených území sa 
nachádza na odľahlých miestach, neobývaných ľuďmi. Štát, alebo obec 
musia platiť majiteľovi pozemkov kompenzáciu za ochranné opatrenia 
na chránenom území. 

Lesný zákon (1979:429) stanovuje, že les je prírodným zdrojom 
a má sa spravovať takým spôsobom, aby boli zachované jeho hodnoty, 
vrátane biodiverzity. Taktiež hovorí, že vláda, alebo vládou menovaný 
orgán, môže vydávať nariadenia ohľadom stupňa ochrany v  rámci 
lesníckeho manažmentu. Toto zahŕňa napríklad rozsah ťažobných 
oblastí, regeneračné opatrenia, hnojenie, obrábanie, cestné úpravy 
a pod. 

Malé územia môžu byť chránené aj ako územia ochrany biotopov. 
Sú to územia, ktoré predstavujú cenné životné prostredie pre ohrozené 
druhy rastlín a  živočíchov, alebo iné zložky, vyžadujúce si ochranu. 
Vŕbové porasty, stromoradia a živé ploty vo vidieckej krajine sú tri zo 
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siedmich druhov biotopov, ktoré majú trvalú ochranu. Ochrana týchto 
území vyplýva najmä z  Kapitoly 7, Sekcie 11 Environmentálneho 
kódu (1998:808) a  z  Vyhlášky, regulujúcej chránené územia podľa 
Environmentálneho kódu (1998:1252). 

Ten, kto plánuje aktivitu, ktorá by mohla poškodiť prirodzené 
prostredie v  území ochrany biotopov, musí požiadať o  výnimku. 
Posudzovanie takejto žiadosti si často vyžaduje brať do úvahy rozličné 
záujmy. Musí sa vždy zvážiť každý konkrétny prípad - zvlášť na základe 
špecifických podmienok v danom území a brať do úvahy ako celoštátnu, 
tak aj miestnu perspektívu. 

Ochrana stromov môže vyplývať aj z Poriadkového kódexu Švédskej 
rady pre poľnohospodárstvo (1999:119), podľa ktorého stromy, alebo 
kry, ktoré majú historickú hodnotu, alebo veľkú hodnotu pre zachovanie 
poľnohospodárskej krajiny, sa nesmú odstrániť alebo poškodiť. 

Stromoradia bývajú často súčasťou historického prostredia 
obklopujúceho zámky a  panstvá. Podľa Kapitoly 3 Zákona o  ochrane 
kultúrneho dedičstva (1988:950) sa môžu považovať za integrálnu súčasť 
historických stavieb. Tento zákon sa môže tiež aplikovať na ochranu 
stromov na cintorínoch. 

Aktivity, ktoré by mohli poškodiť rastlinné alebo živočíšne druhy 
súvisiace so stromoradím, si vyžadujú výnimku zo všeobecného zákazu. 
V  prípade stromoradí sa to týka najmä ochrany netopierov, vtákov 
a hmyzu.

Podľa Sekcie 53 Zákona o  cestnej doprave (1971:948), ak stromy, 
alebo kríky priľahlé k  cestnej komunikácii spôsobujú problémy pre 
cestnú dopravu, orgán miestnej štátnej správy môže rozhodnúť o  ich 
odstránení, alebo premiestnení.

V  právnom systéme neexistuje definícia pojmu „chránený strom“. 
Avšak chránené stromy sú definované v  akčnom pláne pre ochranu 
výnimočne hodnotných stromov. Stromy, ktoré si zaslúžia osobitnú 
ochranu, sú: gigantické stromy (viac ako 1 m v priemere v najužšej časti 
kmeňa), veľmi staré stromy (viac ako 200 rokov, respektíve 140 rokov) 
a stromy s dutinou v kmeni (hrubšie ako 40 cm v priemere s dutinou 
v hlavnom kmeni). 

Všetky zásahy do alejí - napríklad výrub stromu, zásah do stromu, 
rez stromu, ktorý môže poškodiť koreňový systém a pod. - si vyžadujú 
povolenie Povolenie vydávajú miestne orgány a  väčšinou obsahujú aj 
povinnú náhradnú výsadbu. 

VEĽKÁ BRITÁNIA
 
Podľa Sekcie 198 Zákona o mestskom a územnom plánovaní z roku 

1990 majú miestne plánovacie orgány kompetenciu vyhotovovať 
Nariadenia pre ochranu stromov, ak dôjdu k záveru, že by to prinieslo 
pridanú hodnotu pre okolité územie. Na základe tohto nariadenia sa 
výrub, zničenie koreňov, konárov, orezanie, alebo poškodenie stromu 
považuje za priestupok, ak sa to udeje bez predchádzajúceho udelenia 
súhlasu miestneho zastupiteľstva. Chránené môžu byť všetky druhy 
stromov, ale žiaden druh nie je zo zákona automaticky chránený. 
Ochrana sa môže vzťahovať na jednotlivý strom, skupinu stromov, 
alebo les. 

Sekcia 192 Zákona o  plánovaní z  roku 2008 priniesla aj niektoré 
zmeny do zákona z  roku 1990 a  umožňuje prenesenie niektorých 
ustanovení z  existujúcich Nariadení ochrany stromov do miestnych 
nariadení. Na to slúžia aj príručky ohľadom zostavovania Nariadení na 
ochranu stromov: Chránené stromy – sprievodca Programom ochrany 
stromov (2012) a Hlavné zmeny v systéme ochrany stromov v Anglicku 
zo 6. apríla 2012. 

Termín „pridaná hodnota“ pre určité územie v súvislosti s ochranou 
stromov nie je v  právnych predpisoch presne definovaný. Príručka 
odporúča, aby orgány miestnej štátnej správy a  samosprávy vyvinuli 
vlastné spôsoby hodnotenia pridanej hodnoty stromov, berúc do úvahy 
tri základné kritériá:

•	 Viditeľnosť – vzdialenosť, z  ktorej sú stromy, alebo skupiny 
stromov viditeľné verejnosťou.
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•	 Individuálny vplyv – význam konkrétneho stromu sa posudzuje 
vzhľadom k  jeho veľkosti a  forme, budúcemu potenciálu, 
vzácnosti, významu z  hľadiska tienenia, charakteru územia 
a pod.

•	 Širší vplyv – význam stromu v jeho širšom okolí, ako aj interakcia 
s inými stromami a pod.

Na základe týchto faktorov sa potom posudzuje potreba 
vypracovávania Nariadení pre ochranu stromov. 

 Nariadenia pre ochranu stromov a  podmienky, ktoré sa 
zapracúvajú do udelených povolení sú najvýznamnejšími nástrojmi 
ochrany stromov v Anglicku.

 V  Severnom Írsku vypracováva Nariadenia pre ochranu 
stromov Odbor ochrany prírody. V Škótsku je v kompetencii miestneho 
zastupiteľstva vydávať Nariadenia pre ochranu stromov. Vo Walese je to 
tiež v kompetencii miestnych plánovacích orgánov.

 Stromy rastúce v  lese sú v  Anglicku a  Škótsku chránené 
Lesníckou komisiou, Prírodnými zdrojmi vo Walese a  Lesníckou 
službou v  Severnom Írsku. K  výrubu stromov je potrebný celý rad 
povolení. Napríklad v Anglicku a Škótsku je pre výrub stromu potrebné 
povolenie Lesníckej komisie.

 Podľa Nariadenia o živých plotoch z roku 1997 osobitná ochrana 
prináleží živým plotom. Nariadenie bolo prijaté k  Zákonu o  ochrane 
prírody z roku 1995. Zákon chráni živé ploty, ktoré sú:

•	 Dlhé viac ako 20 metrov.

•	 Kratšie ako 20 metrov, ale spojené s ďalším živým plotom na  
 každom konci.

•	 Umiestnené na, alebo vedľa:

o  poľnohospodárskej alebo lesníckej pôdy,

o  oblasti určenej na chov koní, poníkov, alebo somárov,

o  vidieckej zelene,

o  územia špeciálneho vedeckého záujmu,

o  národnej prírodnej rezervácie.

Významné sú aj živé ploty, pozostávajúce zo stromov starších ako 30 
rokov. 

Okrem toho sú stromy chránené aj v  rámci určitých špecifických 
území, ako sú Oblasti špecifického vedeckého záujmu, alebo Oblasti 
výnimočnej prírodnej krásy. Táto ochrana si vyžaduje autorizáciu 
štatutárnym orgánom. 

Pozn.: Viac info: Kubišová, K., 2019.

ZÁVER

 Ochrana stromov (alejí, stromoradí) v členských štátoch EÚ

 Ochrana stromov (alejí, stromoradí) je vo väčšine členských štátov 
EÚ v  kompetencii orgánov miestnej príp. regionálnej štátnej správy 
a  samosprávy. Zároveň sa však vo všeobecnosti riadi základnými 
celoštátnymi právnymi predpismi, ako sú zákon o  lesoch, zákon 
o ochrane prírody a krajiny, zákon o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku, prípadne zákony definujúce kompetencie obcí a  územnej 
samosprávy.

Konkrétne nástroje ochrany stromov zahŕňajú najmä vyhlasovanie 
chránených, alebo pamätných stromov, prípadne vyhlasovanie stromov 
osobitného významu (podľa určitých presne stanovených kritérií) za 
chránené prírodné prvky, pamiatky, habitaty a pod. Na tieto chránené 
kategórie sa vzťahuje osobitný režim ochrany a všetky zásahy do nich sú 
prísne regulované.

Výrub stromov je vo väčšine európskych štátov regulovaný 
a obmedzený povoleniami na výrub za určitých presne vymedzených 
okolností. Môže sa to týkať všetkých stromov, alebo stromov určitých 
druhov a  charakteristík. V  niektorých krajinách je povinnosť 
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kompenzácie za výrub stromu, či už vo forme výsadby nového stromu, 
alebo finančnej kompenzácie.

Osud alejí a stromoradí u nás

V texte sa viackrát argumentuje početnými pozitívnymi prínosmi, 
ktoré existencia alejí a stromoradí v krajine so sebou prináša. Z toho 
by malo logicky vyplývať, že alejí a stromoradí bude u nás pribúdať. 
Navyše, ak viaceré právne normy a medzinárodné dohovory ich 
existenciu požadujú a podporujú. Ako je potom možné, že ich v našej 
krajine z roka na rok nepribúda, ale ubúda?

Ako sa konštatuje na viacerých miestach vyššie, snahy o ochranu 
starých a vysádzanie nových alejí pozdĺž verejných komunikácií narážajú 
- okrem prevládajúceho celospoločenského nezáujmu o  krajinu, jej 
prírodné a kultúrne hodnoty, či charakteristický vzhľad - najmä na 
technické normy, týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky. Stromy 
rastúce v blízkosti ciest sa vnímajú ako prekážky, ktoré môžu spôsobiť 
kolíziu s prechádzajúcimi automobilmi.

Aj v prípade likvidácie stromoradí a alejí na cintorínoch, pri kostoloch 
a  pod. sa zvykne argumentovať bezpečnosťou občanov a  ochranou 
majetku.

Ďalším dôvodom zhoršovania sa zdravotného stavu a následného 
zániku alejí a stromoradí je ich nedostatočná a/alebo neodborná údržba.

A napokon je tu poľnohospodárstvo. Aleje a stromoradia pri 
cestách sú fenoménom najmä poľnohospodárskej krajiny. To so 
sebou prináša ďalší tlak na ne a na a ich obhospodarovanie. I tam, 
kde správcovia ciest pristupujú k sprievodnej zeleni pozitívne a sami 
iniciujú ošetrovanie a  výsadbu stromoradí okolo ciest, stretávame sa 
s poškodzovaním stromov zo strany niektorých poľnohospodárov, 
ktorí v snahe o  dosiahnutie maximálneho ekonomického zisku orú 
často príliš tesne pri strome. Rovnako tak aj orba až k priekopám 
ciest znemožňuje výsadbu stromoradí. K takejto situácii prispievala aj 
doterajšia poľnohospodárska dotačná politika EU s platbami na hektár. 
To motivovalo k maximálnej rozlohe rozoranej pôdy a dochádzalo 
k nešetrnému orezávaniu korún drevín nad poľnohospodárskou pôdou, 

poškodeniu koreňov orbou a k odmietaniu výsadby nových stromoradí. 
Čiastočný podiel na tom má aj neinformovanosť poľnohospodárov, čo sa 
týka drevín, ktoré plnia celý rad dôležitých funkcií pre zlepšenie kvality 
a stability poľnohospodárskej pôdy, zvyšujú podiel edafónu v pôde i jej 
poróznosť, bránia pôdnej erózii a dlhodobo tým zvyšujú aj výnosy. 
Rady stromov pri cestách naviac čiastočne filtrujú škodliviny z dopravy. 
Celkový efekt prítomnosti drevín na okraji poľnohospodárskych plôch 
jednoznačne preváži nad krátkodobou maximalizáciou zisku z orby 
na úkor alejí. E.  Vojtěchovská (pozri www.arnica.org) navrhuje dve 
riešenia. Týkajú sa síce ČR, ale v zásade sú aktuálne a aplikovateľné aj 
u nás. 

1. Zmena dotačnej politiky EÚ a jej uplatňovania v praxi. Novela 
zákona č. 252/1997 Sb. o poľnohospodárstve zaviedla v Českej republike 
s účinnosťou od r. 2009 evidenciu krajinných prvkov, ktorá má následne 
umožniť získanie podpory na plochu tzv. vnútorných krajinných prvkov. 
Nariadenie vlády č. 335/2009 Sb. o stanovení druhov krajinných prvkov 
definuje týchto šesť - medze, terasy, trávnaté dná údolí, skupiny drevín, 
stromoradia a solitérne dreviny. Zákon definuje krajinný prvok v § 3aa 
odst. 4 ako „súvislú plochu, poprípade iný útvar - i poľnohospodársky 
neobhospodarovanej pôdy - ktoré plnia mimoprodukčnú funkciu 
poľnohospodárstva a ktoré sa nachádzajú vo vnútri pôdneho bloku, 
resp. dielu pôdneho bloku, alebo s ním...susedia. Tejto definícii tak 
zodpovedajú aj aleje susediace s poľnohospodárskou pôdou.

2. Informovanosť. Úspešnosť ochrany krajinných prvkov bude 
pochopiteľne závisieť od úspešnosti čerpania dotácií na ne samotnými 
poľnohospodármi. To se nezaobíde bez dostatočnej informačnej 
kampane ministerstva, a to ako o novom trende dotačnej politiky, tak 
aj o význame a funkciách samotných cestných alejí a stromoradí (viac 
pozri www.arnica.org).

Vo všeobecnosti sa vo vzťahu k  stromoradiam a  alejám u  nás 
stretávame s  dvoma protichodnými prístupmi. Na jednej strane je to 
ich nedostatočná alebo neodborná údržba. Zároveň však dochádza aj 
k ich likvidácii, a to z dôvodov, ktoré uvádzame vyššie. Na druhej strane 
sme svedkami protestov verejnosti (zväčša ide o občianskych aktivistov 
a občianske združenia) proti neuváženým výrubom stromoradí a alejí, 
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ale aj aktivít na ich obnovu či výsadbu nových alejí na miestach tých 
pôvodných, alebo aj na celkom nových miestach: napr. popri cestách 
vo vinohradníckej krajine, popri cyklotrasách či v  rámci nových 
parkových úprav. Vzhľadom na vyššie uvedené problémy vo vzťahu alejí 
k správe verejných komunikácií sa výsadba alejí vyskytuje najmä pozdĺž 
neverejných komunikácií rôzneho charakteru.

Bohužiaľ, všetky tieto pozitívne snahy majú u nás len ad hoc charakter 
a nie sú koordinované či systematicky podporované. Citeľne u nás chýba 
taký subjekt, akým je v českej republike napr. združenie Arnica.

Celkom na záver možno konštatovať, že napriek komplexu hodnôt, 
ktoré stromoradia a  aleje - ako významné krajinotvorné prvky - 
v našej krajine reprezentujú, správame sa voči ním zväčša macošsky až 
barbarsky, čím našu krajinu i seba zbytočne ochudobňujeme. 
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VYSVETLIVKY K POUŽITÝM 
SKRATKÁM

AINova - Academia Istropolitana Nova
AV ČR - Akademie věd České Republiky
BLP - Bratislavský lesopark
BROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenie
CAP/SPP - Spoločná environmentálna politika EÚ
CEPA - Centrum pre podporu občianskych aktivít
ČOV - čistiareň odpadových vôd
EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie
EIB - Európska investičná banka
ELC/EDoK - Európsky dohovor o krajine
FoE - Priatelia Zeme
GA VEGA - Grantová agentúra VEGA
GIS - Geografický informačný systém
HŠK - historické štruktúry krajiny
CHKO - chránená krajinná oblasť
CHÚ - chránené územie
IALE - Medzinárodná únia pre krajinnú ekológiu
KEP - krajinnoekologický plán
KOZA - Karpatské ochranárske združenie altruistov
LANDEP - krajinnoekologické plánovanie
LH - lesné hospodárstvo
LU - Land use/využitie zeme
LZ VLK - Lesoochranárske zoskupeniie VLK
MaB - Človek a biosféra (program UNESCO)
MAS - miestna akčná skupina
MH SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MK SR - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

MPŽPRR SR - Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostre-
dia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

MsÚ - mestský úrad
MV SZOPK - Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody 

a krajiny
MVE - malá vodná elektráreň
MVO - mimovládna organizácia
MVRR SR - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Sloven-

skej republiky
MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
NAPANT - Národný park Nízke Tatry
NP - národný park
NPR - národná prírodná rezervácia
ONV - okresný národný výbor
OPaK - ochrana prírody a krajiny
OZ - občianske združenie
PHSR - plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
PRIF UK - Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
PRV - Program rozvoja vidieka
PT - Počítačová technika (názov vydavateľstva)
REC - Regionálne environmentálne centrum
RUSES - regionálny územný systém ekologickej stability
SAV - Slovenská akadémia vied
SAVU - Slovenská akadémia vied a umení
SAŽP - Slovenská agentúra životného prostredia
SCI – vedecký citačný index
SEA - strategické environmentálne hodnotenie
SHP - Severočeská hnedouhoľná panva
SPU - Slovenská poľnohospodárska univerzita
SSR - Slovenská socialistická republika
STN - slovenské technické normy
STU – Slovenská technická univerzita
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STUŽ BK - Spoločnosť pre trvalo udržateľný život Biele Karpaty
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publike
ŠOP SR - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
TANAP - Tatranský národný park
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ÚKE SAV - Ústav krajinnej ekológie SAV
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ÚP -  územný plán
UPD - územnoplánovacia dokumentácia
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VOKA - vidiecka organizácia pre komunitné aktivity
VÚC - vyšší územný celok (samosprávny kraj)
VZ OSN - Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov
WoS - CC (Current Contents) - medzinárodná vedecká bibliogra-

fická databáza
ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska
ZO - základná organizácia
ZO ČSOP - základná organizácia Českého zväzu ochrancov prírody
ZS - západné Slovensko
ZUUPS - Združenie urbanistov a územných plánovačov Slovenska
ŽP - životné prostredie
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PÁR SLOV NA TÉMU MIZNUTIA 
KRAJINY

Miznutie krajiny môže mať rôzne podoby aj bez toho, aby sme 
uvažovali takú extrémnu možnosť, ako je zaplavený tichomorský ostrov, 
krajina pochovaná pod vrstvou lávy, alebo hoci anektovaná agresorom.

Nie každé miznutie krajiny predstavuje stratu jej fyzickej podstaty, 
ako je tomu napríklad v prípade kopca, ktorý doslova zmizne v útrobách 
cementárne, či historickej časti mesta, ktorú zlikvidujú, aby  ju nahradilo 
nové sídlisko.

Väčšina prejavov miznutia krajiny je menej fatálna, ale nemenej 
zásadná a bolestná. Niektoré zmeny sú nevratné, iné vratné.

V súvislosti s miznutím krajiny je vari najväčším paradoxom 
to, že krajina môže miznúť či „miznúť“ v dôsledku nadmernej 
nevhodnej aktivity, ale rovnako aj následkom aktivity či starostlivosti 
nedostatočnej (pozri napr. premena tradičnej poľnohospodárskej 
krajiny na nepriechodný buš, alebo chátranie historickej štvrte na 
spôsob bratislavského Podhradia po 2. Svetovej vojne).

Najčastejšie ide o negatívnu vizuálnu zmenu krajiny, o stratu jej 
charakteristického vzhľadu i ducha (Genia loci). Tento trend je na 
Slovensku v uplynulých siedmich desaťročiach zvlášť markantný 
a človek, ktorý tu dlhší čas nebol, by po návrate z cudziny Slovensko asi 
ani nespoznal.

Miznutie tradičnej podoby krajiny u nás postupuje závratným 
tempom, aj keď  dôvody a prejavy tohto trendu sa menia v závislosti od 
konkrétnej politicko-spoločensko-hospodárskej situácie.

Najskôr to bola kolektivizácia pestrých a členitých políčok, lúk 
a  pasienkov do podoby nekonečných monotónnych lánov a výstavba 
veľkokapacitných kravínov, ošipární a iných symbolov socialistického 
poľnohospodárstva. Vzápätí po celej krajine vyrástol les dymiacich 
komínov, s čím súvisela na jednej strane zmena krajiny v dôsledku ťažby 
surovín a na druhej strane vznik umelých kopcov hlušiny a  „jazerá“ 
kalov. Rieky prehradili priehradné múry a doliny zaplavila voda 

umelých vodných nádrží. Charakter každého mesta či väčšej  dediny 
poznamenali nevzhľadné – zväčša panelové – sídliská: raz na úkor 
starých štvrtí, inokedy na mieste úrodnej pôdy. Krajina sa zamotala do 
hustej pavučiny elektrických vedení.  V posledných troch desaťročiach 
slovenskú krajinu „zaplavili“ logistické centrá, bilbordy a komerčné 
komplexy cestovného ruchu - od lyžiarsky stredísk až po aquaparky. 
O  čo viac rušivých objektov, línií a súborov v krajine pribudlo, o to 
viac hodnotného z nej ubudlo: od pamiatkovo cenných stavieb, cez lesy 
a aleje pri cestách až po tradičné siluety a výhľady. Veľká časť toho, čo 
robilo našu krajinu krásnou a osobitou, zmizlo do nenávratna.

Pritom by to tak nemuselo byť. V mnohých európskych krajinách 
sa miznutiu krajiny úspešne bránia, a preto môžeme naďalej obdivovať 
charakteristickú alpskú, stredomorskú, či škandinávsku krajinu, svojho 
ducha si zachovalo Toskánsko, Provensalsko, Andalúzia, Korzika 
i mnohé ďalšie chýrne regióny s hrdými obyvateľmi, ročne navštevované 
a obdivované miliónmi turistov. Mnohí sme to videli na vlastné oči, tí 
ostatní a ostatné aspoň sprostredkovane, napr. v televíznych prenosoch 
z Tour de France. A pritom Rakúsko, Švajčiarsko, Švédsko, Nórsko, 
Fínsko, Nemecko, Taliansko či Francúzsko určite nie sú hospodársky 
zaostalé krajiny, odmietajúce akýkoľvek pokrok. Skôr naopak.

Pred 15 rokmi sa Slovensko pristúpením k Európskemu dohovoru 
o krajine zaviazalo, že bude chrániť charakteristický vzhľad svojej 
krajiny. Žiaľ, bol to len ďalší z medzinárodných záväzkov či sľubov, 
ktorý sme nedodržali. Nasledujúce „koláže“ fotografií sú toho smutným 
svedectvom. A to ide len o nepatrný zlomok príkladov našej bezbrehej 
brutality vo vzťahu k vlastnej krajine, ku ktorej sa neraz chováme bez 
kúska úcty a rešpektu, ako dobyvatelia k územiu obývanému nepriateľom.
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O ZOSTAVOVATEĽOVI PUBLIKÁCIE A AUTOROVI 
VÄČŠINY TEXTOV V NEJ 

Mikuláš Huba (známy aj pod prezývkou Maňo) je absolvent Katedry 
regionálnej geografie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Od 
roku 1978 pracuje na rôznych pozíciách v Geografickom ústave SAV. 
Niekoľko rokov bol profesorom na Palackého univerzite v Olomouci, 
kde prednášal predmety Integrovaný výskum, plánovanie a manažment 
krajiny, Princípy udržateľného rozvoja a Environmentálna geografia. 
Okrem toho pedagogicky pôsobil a príležitostne dodnes pôsobí na 
ďalších domácich i zahraničných univerzitách, najmä na Univerzite 
Komenského. Dlhodobo sa zaoberá problematikou vzťahu človeka 
a prírody. Viaceré jeho práce patria do sféry regionálnej a sídelnej 
geografie, kde sa venoval najmä rozptýlenému osídleniu. V domácom 
a čiastočne i medzinárodnom kontexte sa považuje za priekopníka 
v oblasti výskumu historických štruktúr krajiny, krajinného plánovania, 
environmentálnej geografie, humánnej ekológie, integrovaných 
prístupov ku krajine ako aj geografických aspektov koncepcie trvalo 
udržateľného rozvoja (či lepšie povedané spôsobu života). Veľa 
skúseností a poznatkov čerpá z práce v teréne, ale aj z aktívnej participácie 
na domácej i medzinárodnej environmentálnej politike. V rokoch 
1990 – 1992 bol poslancom slovenského parlamentu, predsedom jeho 
Výboru pre životné prostredie a ochranu prírody, členom kolektívnych 
ústredných orgánov štátnej správy: Federálneho výboru pre životné 
prostredie i Slovenskej komisie pre životné prostredie ako aj predsedom 
Rady Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia. V uplynulých troch 
desaťročiach sa aktívne zúčastnil na viacerých kľúčových celosvetových 
a európskych podujatiach, vrátane pamätného Summitu Zeme v Rio 
de Janeiro, Summitu o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu 
a siedmich pan-európskych konferencií ministrov životného prostredia. 
V r. 1993 - 1997 bol regionálnym koordinátorom Programu globálnej 
bezpečnosti Univesity of Cambridge. V r. 1999 – 2003 bol členom 
Rady vlády pre trvalo udržateľný rozvoj. Absolvoval viaceré prestížne 
zahraničné stáže. V rokoch 2012 – 2016 opätovne pôsobil ako poslanec 

slovenského parlamentu, z toho väčšinu času ako predseda jeho 
Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Od roku 1975 patrí 
k  čelným predstaviteľom ochranárskeho hnutia na Slovensku, neskôr 
i v medzinárodnom meradle. V roku 1977 inicioval (spolu s  Petrom 
Kresánkom) vznik Sekcie pre ochranu ľudovej architektúry a jej 
zázemia. V roku 1980 založil a osem rokov viedol legendárnu Základnú 
organizáciu Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) 
č. 6 v Bratislave. Posledné dva roky pred Nežnou revolúciou sa stal 
lídrom celobratislavskej ochranárskej organizácie SZOPK (bratislavskí 
ochranári) a koncom roku 1989 ho zvolili za predsedu SZOPK na 
Slovensku. V r. 2015 inicioval vznik Slovenského ochranárskeho snemu. 
V súčasnosti je čestným predsedom Spoločnosti pre trvalo udržateľný 
život v SR a ZO SZOPK č. 6. Mikuláš Huba je autorom, spoluautorom 
či editorom desiatok knižných publikácií a zborníkov, stoviek štúdií 
a tisícok mediálnych vystúpení ako aj niekoľkých filmových scenárov 
a výstav. K jeho najčastejšie citovaným prácam patria kolektívne 
diela Bratislava/nahlas, Historické štruktúry krajiny, Ponovembrové 
Slovensko, Výkladový slovník termínov z trvalej udržateľnosti ako aj Šok 
z prosperity – (trojdielna) čítanka z globálnej problematiky a Ohrožená 
planeta (obe vznikli v spolupráci s Pavlom Nováčkom), Slovensko desať 
rokov po Riu, či Stratégia trvalo udržateľného rozvoja vo vybraných 
regiónoch (v spoluautorstve s Vladimírom Irom), Fragmenty, Ekoblogy, 
Môj vesmír I a II a ďalšie. Prispel do Encyklopédie environmentálnej 
histórie sveta. Je autorom populárnych pamätí Ideál-skutočnosť-mýtus: 
Príbeh bratislavského ochranárstva a členom celého radu redakčných 
rád vedeckých i populárno-vedeckých časopisov. Dlhé roky bol členom 
Snemu SAV a je nositeľom početných domácich i zahraničných ocenení 
(napr. Vavrouškova cena, ocenenie Ambasádor životného prostredia 
Nemeckej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Tatarkova cena, Cena 
Dionýza Štúra, Cena Samuela Zocha a napokon i najvyššie štátne 
vyznamenanie: Rad Ľudovíta Štúra I. triedy). Je ženatý, má tri deti a žije 
v rodnom dome nad bratislavským Hradom.



272

DISAPPEARING LANDSCAPE AND WE

Summary

What is a landscape and why it is disappearing? And what is our role in 
it?
On the one hand, landscape is one of the most trivial things, like air or 
water, on the other, it is something very special even ambivalent. By a 
part of scientists and philosophers it is an objective reality, for others 
it is „only“a subjective reflection of the reality: It means the number of 
landscapes is equal to the number of people. For one group of experts 
landscape is only the visible surface part of the Earth, for others landsca-
pe is a very complicated three-dimensional system diversified in space 
and dynamic in time.
The most relevant international Pan-European document dealing with 
landscape - the European Landscape Convention - ELC (CoE, 2000) the 
notion landscape encompasses all types of our environs: from natural, 
rare, as well as common, to devastated ones.
And what about our vision of future landscape? Very often we know 
much better what we do not like, but not what we like. ELC introdu-
ced the terminus technicus Landscape quality objective as an important 
challenge for everybody dealing with landscape.
Traditional cultural landscape is disappearing from different reasons. 
First of all the objective ones what is related to the changing reality 
including our contemporary utilisation of landscape and handling it.  
But there exist several subjective reasons too. Concerning the landsca-
pe, its conservation and sustainable management, our considerations 
are based on the hypothesis that the basic problem is to find an adequate 
position of the landscape and its values in the frame of the whole reality 
complex (including our perception of landscape). Despite the fact that 
the landscape is our common and non-alternative home, the complex of 
its values is underestimated. In the same way, the legal, organisational 
and other tools of the landscape conservation and sustainable manage-
ment are evidently underdeveloped. The top priority for us is the prag-

matic/economic value of landscape accompanied by the underestimati-
on of other (cultural, aesthetic, educational, spiritual etc.) aspects.
This book consists of a wide range of contributions – from scientific 
and expert to popular ones. Some of them have character of standard 
articles, some others are political declarations, appeals, statements, invi-
tations, programmes, interpellations, etc. 
The time range between the first and the last contributions is 45 years. 
The common denominators of them are the landscape and the persona-
lity of the main author and editor in one.
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Z RECENZNÉHO POSUDKU  
DOC. RNDR. JÁNA LACIKU, CSc. 

Je dobré, že sú ešte medzi nami ľudia, ktorým nie je ľahostajné, ako vyze-
rá svet okolo nás. Je dobré, že ľuďom ako je Mikuláš (Maňo) Huba vadí 
drastická strata tváre tradičnej slovenskej krajiny, ktorú tu naši predko-
via vytvárali po celé stáročia a angažujú sa za jej uchovanie. Bez týchto 
zanietených ľudí by tej krajiny so stratenou tvárou bolo dnes ešte oveľa 
viac. Bez nich by sme už pomaly nemohli hovoriť o tom, ako je to naše 
Slovensko krásne. Verím, že táto kniha mnohým čitateľom a čitateľkám 
otvorí oči a bude čoraz viac takých, ktorým problém straty krásy okolo 
nás nebude ľahostajný. 

Táto knižka je venovaná krajine. Krajina je verejné dobro, ktoré je také 
samozrejmé, že naň často zabúdame. Obyčajne si hodnotu krajiny uve-
domujeme len vtedy, keď sa v nej niečo mení – často smerom k horši-
emu. Ale krajina je časťou našej identity. Premieta sa do malieb, piesní 
a povestí, ale aj do miestnych vín a syrov, do keramiky a architektúry. 
V tomto zmysle je skutočne darom z minulosti, dedičstvom, o ktoré sa 
treba starať.
Vychádzajúc z detailného vedeckého poznania a  zároveň stavajúc na 
bohatej praktickej skúsenosti zo širokého spektra iniciatív na záchranu 
krajiny je táto kniha zdrojom inšpirácie pre všetkých, ktorí sú ochotní 
podieľať sa na našej spoločnej zodpovednosti za udržateľný rozvoj kra-
jiny okolo nás.

prof. Bas Pedroli
prezident UNISCAPE - siete európskych univerzít na podporu  

implementácie Európskeho dohovoru o krajine
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