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Abstract: The best effective protect of landscape have been it purposeful exploitation. 
The man changed landscape in past centuries and past milleniums for use to get 
livelihood, and raw material for industry. Often the man interferenced in landscape 
very drastic and indiscret. On the other side in all civilizations the man build up and 
shaped up landscape as a beautifull gardens, which imitated his idea about paradise. 
The gardens rised as a results of cognitions of environment and nature, and the gardens 
were influenced by philosophy and politics too.  
This paper deals of relationship between „Protection nature laws“ and their effect in 
practise. The devastation of nature can prevent systematic creation of landscape on the 
base these cognitions, which are momentary aquitance. The protections and creations 
of landscape are ethical problem too. The protection of nature emerge from positions to 
life, the protection of life in all their forms. Any progress is impossible without 
education to ethic in this sphere.  
 
Kľúčové slová: idealizovaná krajina, anglický park 18. st., ochrana prírody, 
etický a ekologický problém 
 
 
1. ÚVOD 
 

V prvom rade je potrebné povedať, že chceme hovoriť o krajine 
„kultúrnej“, ktorú definujú mnohí autori (ako Neff, Uhlig, Ružička, Hartsein), 
už od polovice dvadsiateho storočia. Podľa nich predstavuje kultúrna krajina 
otvorený prírodno-antropogénny systém, ktorý je výsledkom pôsobenia človeka 
a ľudskej spoločnosti v priestore a čase. Na štúdium vzťahov medzi kultúrou a 
prírodou, zákonitostí a príčin priestorového rozšírenia a usporiadania 
jednotlivých materiálnych a kultúrno-duchovných hodnôt je potrebné 
pristupovať multi- až interdisciplinárne, pričom výskumný výstup je sústredený 
vždy iba na určitý okruh problémov, pretože zatiaľ sme nenašli dokonalé 
systémy a metódy, ktorými by sme mohli vyjadriť celú problematiku krajiny 
naraz (Žigrai 2000). O výskume krajiny ako o multidisciplinárnom probléme je 
dnes už snáď presvedčený každý, kto sa aspoň okrajovo dotkol určitej oblasti 
výskumu krajiny. Charakteristickou črtou premien kultúrnej krajiny je, že sa  
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uskutočňujú permanentne, paralelne a komplementárne. Žigrai (2000) vyčlenil 
niekoľko dimenzií kultúrnej krajiny, a to: 1. časovú, 2. priestorovú, 3. sociálno-
kultúrnu, 4. ekonomickú a 5. ekologicko-environmentálnu. Dimenzie časová a 
priestorová sú permanentne pôsobiace, kým ostatné dimenzie sú premenlivo 
pôsobiace. To znamená, že určitá kombinácia týchto premenných vytvára 
špecifický typ kultúrnej krajiny v určitom časopriestore.  

V tomto príspevku sa chceme viac zaoberať sociálno-kultúrnou 
dimenziou kultúrnej krajiny, ktorá vytvára (ako to definuje Žigrai 2000) 
„duchovnú“ náplň krajiny. Hmotným odzrkadlením takejto krajiny je vzhľad 
sídiel, jednotlivé formy využívania zeme, celkový vzhľad krajiny závislý od 
spôsobu hospodárenia. V hrubých rysoch povedané, v určitom časopriestore 
boli vytvorené hodnoty v krajine, ktoré súčasná spoločnosť pokladá za svoje 
kultúrne dedičstvo. Tieto hodnoty vytvárali rôzne odvetvia a profesie, niekedy 
nevedome v rámci hospodárenia a starostlivosti o obživu, inokedy veľmi 
cielene. Profesia „Landskape architect“ v celosvetovom vnímaní sa vytvorila o 
oveľa neskôr ako Humprey Repton nazval záhradnú architektúru 
multidisciplinárnou profesiou (Krajčovičová 2005).  

 
 

2. METODIKA 
 
a) Prvá fáza výskumu:  

1. Chronologické zmapovanie vývoja kultúrneho stvárňovania „krajiny“, 
ktorá sa v prvopočiatkoch obmedzovala na úzky „priestor záhrady“, alebo tej 
časti krajiny, ktorú človek dokázal umelo stvárniť a obrobiť metódami 
dosahujúcimi úroveň jeho rozumových a technických zručností.  
2. Charakteristika spôsobov hospodárenia a vývoja záhradného umenia od 
staroveku (Egypt, Mezopotámia, stredný Východ) cez obdobie antiky, 
stredoveku, renesancie a baroka až k humanizmu, čo je vymedzenie 
filozofických a politických prúdov vývoja multikultúrneho vývoja Európy a 
pomenovanie hlavných záhradne-architektonických vývojových etáp. 

b) Druhá fáza výskumu: 
1. Zmapovať vývojové trendy na stvárňovanie a ochranu krajiny od polovice 
20. storočia. 
2. Vysvetlenie niektorých náhľadov krajinársko-architektonických odborov 
na súčasné trendy a metódy ochrany prírody a krajiny.  
3. Vymenovať zákonné opatrenia, ktoré si spoločnosť vytvorila a vytvára ako 
nástroje na ochranu krajiny a jej čiastočné zveľaďovanie.  
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3. CIEĽ PRÁCE 
 

Cieľom práce je: 
1. Poukázať na niektoré rozdielne náhľady pri ochrane a stvárňovaní krajiny, 

taktiež na rozdielne prístupy a metódy, ktoré používajú rôzne vedné odbory 
zaoberajúce sa krajinou, sú to predovšetkým tie vedné odbory, ktoré sa 
vyprofilovali z potrieb industriálnej spoločnosti za posledné storočie 
(environmentalistika, ekológia). 

2. Cieľom práce je tiež poukázať na odbor záhradná a krajinná architektúra, 
ktorý sa prezentuje v kultúrne historickej krajine už niekoľko tisícročí a ktorý 
nielenže vytvoril mimoriadne hodnoty obdivované po stáročia mnohými 
generáciami, ale že jeho hlavným poslaním je vytváranie krásy a harmónie, či 
už je táto krása na priestore malom (záhrada) alebo veľkom (krajinárske 
parky na stovkách hektárov).  

3. Cieľom práce je tiež presvedčiť sesterské odbory zaoberajúce sa krajinou, tou 
krajinou, ktorú chcú ochraňovať, upozorňovať na ničenie, overovať metódy 
na vytváranie jej rovnováhy, že odbor záhradná a krajinná architektúra má 
svoj historický vývoj a smerovanie a prispôsobuje svoje tvorivé metódy 
potrebám nielen spoločnosti, ale vychádza z potrieb rovnováhy prírody v 
závislosti od meniacich sa klimatických podmienok. Vývoj záhradnej a 
krajinnej tvorby záhradného architekta smeruje od stvárnenia uzatvorenej 
záhrady na malej ploche slúžiacej pre potreby rodiny k stvárňovaniu veľkých 
prírodných celkov, ktoré nielen v minulosti mali svoj krajinársky význam, ale 
aj v súčasnosti zostali významnými biocentrami a možno jedinými centrami 
rozmanitej biodiverzity.  

 
 
4. VÝSLEDKY 
 
Ad a) Prvá fáza výskumu 

Keď sa pozrieme do minulosti z pohľadu záhradného a krajinného 
architekta, môžeme usúdiť, že zmena krajiny či už v malom alebo vo väčšom 
rozsahu sa diala nielen vplyvom osídľovania určitých území a vplyvom spôsobu 
hospodárenia, ale aj uplatňovaním určitých princípov estetiky napodobňovaním 
prírody a v starších obdobiach (zhruba až do konca 18. storočia) aj snahou o jej 
ovládanie. Už v starom Egypte mali obyvatelia vybudovanú sieť zavlažovacích 
kanálov, ktorými zúrodňovali krajinu v okolí Nílu. Ešte pred naším letopočtom 
vyspelé národy strednej Ázie ako boli Peržania, zakladali rozsiahle zvernice 
(obory), v ktorých chovali menšiu aj väčšiu zver a ktoré boli vybavené 
pavilónmi a stanovišťami pre strelcov. Xenofón pri svojich cestách do Ázie 
(434–355 pred n. l.) podáva správu o obrovských parkoch a úrodných rovinách, 
ktoré boli „plné najrôznejších stromov a viníc“. Perzské záhrady boli 
zavlažované dômyselným systémom kanálov, ktoré sa navzájom križovali 
ponad studne zapustené do zeme. Xenofón označuje tieto záhrady ako 
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„paradeisoi“, čím zaviedol do gréčtiny názov pre záhradu. V preklade biblie z 
gréčtiny do hebrejčiny získalo toto slovo výraz „raj“.  

Raj si človek predstavoval ako bujnú záhradnú krajinu. Pod Arabskou 
nadvládou sa perzská kultúra záhrad dostala ďalej do Sýrie, severnej Afriky a 
do Európy, najprv do Španielska neskôr aj do ostatných európskych krajín. 
Kultúra záhrad bola od antiky známa v Grécku, kde vedľa úžitkových záhrad 
starí Gréci budovali svojim bohom „posvätné háje“ z olivovníkov, pínií, 
cyprusov, dubov, moruší, ale tiež aj z ovocných stromov ako boli granátové 
jablká, figovníky a iné. Nechceme tu vymenovávať celý vývoj záhradného 
umenia, ktoré sa rozvíjalo v podobe pravidelných záhrad rôzne rozmerných cez 
stredovek a novovek a ovplyvnených rôznymi vplyvmi architektonického 
umenia, ktoré išlo súbežne s filozofickým a politickým vývojom celou Európou. 
Umenie tvorby pravidelných tzv. formálnych záhrad dosahovalo svoj vrchol na 
konci renesancie a hlavne v baroku. To ešte stále vytvárali architekti záhradu v 
krajine, ktorú dômyselne pretvárali včítane zložitých úprav terénu a 
formovaním rastlín, z ktorých robili architektúru strihaním do geometrických 
tvarov.  

Konečne až André Le Nôtre v druhej polovici 17. storočia to začal robiť 
opačne. Svojím geniálnym videním bol schopný v krajine vidieť záhradu a keď 
mu francúzsky kráľ Ľudovít XIV. dal takmer neobmedzenú moc vo financiách, 
dokázal v okolí Versailles pretvoriť divokú krajinu na dodnes obdivovanú 
záhradu. Keď zoberieme do úvahy dobu, v ktorej sa pravidelné záhrady počas 
celého staroveku až do 18. storočia novoveku vytvárali, vždy tieto jednotlivé 
epochy boli ovplyvnené myslením a filozofiou tej doby. Boli odrazom kultúry, 
boli jej vrcholom, boli odrazom poznania, vedomostí, ale tiež zručností.  

Súbežne s vývojom obrábania pôdy a pestovania poľnohospodárskych 
plodín boli záhrady súčasne aj miestom pestovania ovocných drevín a vínnej 
révy, čím úžitkové ovocné záhrady boli neodmysliteľnou súčasťou okrasných 
záhrad. Predsa len pravidelné geometrické záhrady boli výsledkom akéhosi 
„podmaňovania prírody“, dokazovaním, že človek si rastliny a zvieratá môže 
podrobiť.  

A preto takzvaná „krajinárska záhrada“, ktorá vznikla v Anglicku, bola 
symbolom nepretvorenej prírody a tiež bola symbolom slobody a nezávislosti, 
ktorá reprezentovala nezávislosť liberálneho zmýšľania vtedajšieho anglického 
meštianstva odmietajúceho feudalizmus. Filozofovia ako Shaftesbury (1671–
1713), publicisti ako Jozef Addison (1672–1719) a básnici ako Alexander Pope 
propagovali nový cit pre prírodu a dali podnet pre vznik krajinárskych záhrad, 
ktoré boli protikladom vyumelkovaných barokových záhrad. Dnes vieme, že aj 
tzv. „anglická záhrada“ vytvárala idealizovaný obraz prírody, nie prírodu 
samotnú. Založenie takej záhrady často stálo oveľa viac peňazí, ako baroková 
záhrada.  

Cez to všetko princípy tvorby prírodne krajinárskej záhrady sa rozvinuli 
cez takmer 3 storočia a rozvíjajú sa dodnes pri tvorbe veľkých prírodne 
krajinárskych celkov v záhradnom umení na všetkých kontinentoch. Záhradne 
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architektonické celky prírodne krajinárskych parkov napodobňujú spolu s 
architektonickým umením idealizovanú prírodu a často sú v určitých oblastiach 
jedinou oázou rekreácie a oddychu. Záhradne architektonická tvorba v minulosti 
nám zanechala takéto parky ako biocentrá a genofondy bohaté svojou 
biodiverzitou flóry aj fauny, ktorá je často oveľa bohatšia na rozmanitosť 
druhov ako pôvodná krajina. Príkladom môže byť Lednicko-valtický areál 
pretvorenej krajiny, kde vznikla jedinečná prírodná scenéria, ale aj 
ornitologická rezervácia, osobitne rezervácia vodného vtáctva, ktorá je svojou 
druhovou rozmanitosťou ojedinelá v strednej Európe.  

Čím viac sú prírodne krajinárske parky blízke prírode, tým sú ekologicky 
stabilnejšie a ich údržba je minimálna, dá sa porovnávať s údržbou lesného 
porastu, v ktorom sa pravidelne robia prebierky. Dnes už nie je možné ponechať 
človekom pretvorenú krajinu bez zásahu, bez pravidelnej údržby, to je možné 
iba v takých oblastiach, kde človek do krajiny nezasahoval vôbec, to je krajina 
akú tvoria napríklad tropické pralesy alebo severské lesy Ázie a Európy. Je 
ťažké nájsť v Strednej Európe miesta, kde sa nachádza takýto typ krajiny, 
možno iba ojedinelé enklávy, ktoré sú skôr výnimkou ako pravidlom.  

 
Ad b) Druhá fáza výskumu 

Neustála expanzia zvyšovania plôch intenzívneho poľnohospodárstva za 
50 rokov od druhej polovice dvadsiateho storočia sa prejavili na krajine v 
bývalom Československu veľmi devastačne. Okrem negatívnych javov ako bol 
nekontinuálny prechod k hospodáreniu na poľnohospodárskych družstvách, 
ktoré sa vplyvom zmeny režimu a odbúraním štátnych dotácií stali 
nesolventnými, mal zvrat v poľnohospodárstve po roku 1990 aj pozitívne 
vplyvy. Tým, že sa spomalila intenzita poľnohospodárskej výroby, začala sa 
krajina ozdravovať. Tento postup šokovou terapiou zanechal určite vplyv na 
postoje a morálku družstevníkov voči štátu a všetkých jeho politických zložiek. 
Dovtedy preferovaní poľnohospodári boli jedným z rezortov, ktorým štátna 
politika dovtedy priala a boli jednou z najbohatších skupín v krajine. Vo 
všeobecnosti ale ich postoje ku krajine boli také, aké sa od nich vyžadovali, a to 
poväčšine devastačné a koristnícke, ale pod vplyvom politickej vôle si to bežní 
družstevníci neuvedomovali. Boli nástrojom štátnej moci a podriaďovali sa 
štátnej politike, čo malo negatívny vplyv na ich postoje a filozofiu, ktorú 
uplatňovali. Preto v zmenených podmienkach po roku 1989 sa nedokázali 
rýchlo postaviť racionálne k zmeneným podmienkam a celý proces pôsobil na 
nich demotivačne a vyvolával negatívne postoje k spoločnosti. Bez získania 
poľnohospodárov a ich zmene myslenia je iba veľmi ťažko hovoriť o 
ozdravovaní životného prostredia. Ustanoviť právne normy je iba prvým 
krokom k náprave, oveľa účinnejšími krokmi sú až tie, keď skutoční ľudia 
pracujúci v daných rezortoch ich prijmú za svoje a začnú ich spontánne 
uplatňovať. To predpokladá zmenu myslenia a zmenu postojov, čo je spravidla 
proces veľmi zdĺhavý a nedá sa nadiktovať právnymi normami. Je potrebné 
zmeniť myslenie a vzťahy ku krajine, jej hodnotám, k hospodáreniu a k 
využívaniu krajiny.  
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V prvom rade bolo potrebné nájsť určité východiskové body v 
medzinárodných pravidlách, ktorými by sa iniciovala zmena legislatívnych 
postupov na Slovensku od vzniku samostatnej republiky. Jedným z týchto 
medzinárodných dokumentov bol „Dohovor o biologickej diverzite“ (ďalej len 
Dohovor). Dohovor bol otvorený na podpis na Konferencii OSN o životnom 
prostredí a rozvoji UNCED 1992 v Rio De Janeiru a nadobudol platnosť 
29. decembra 1993. Zabezpečenie ochrany prírody a krajiny považuje slovenská 
legislatíva za jeden z verejných záujmov a je to jeden z nástrojov trvalo 
udržateľného rozvoja krajiny (Kotrla 2006). 

V rokoch 1994–1995 boli spracované prípravné štúdie o stave 
biodiverzity na Slovensku, ktoré obsahujú nielen súhrn informácií o stave 
biodiverzity ale aj súhrn právnych noriem, ktoré upravujú ochranu biodiverzity 
a využívanie jej zložiek a tiež prehľad inštitúcií, ktoré sa biodiverzitou 
zaoberajú. V tom čase existovali právne normy, ktoré sa priamo ochrany 
biodiverzity dotýkali ako napríklad: 
• Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, 
• Zákon SNR č. 11/1948 Zb. o Tatranskom národnom parku, 
• Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečistenými látkami v znení 

neskorších predpisov, 
• Zákon č. 287/1994 Zb. o ochrane prírody a krajiny, 
• Zákon NR SR č. 16/1994 o Štátnom fonde zveľaďovania lesa SR v znení 

neskorších predpisov, 
• Zákon NR SR č. 115/1995 o ochrane zvierat, 
• Zákon NR SR č. 285/1995 o rastlinolekárskej starostlivosti a iné zákony a 

predpisy, ktoré pochádzali u obdobia minulého ako napr. zákon SNR č. 
61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení neskorších predpisov a iné 
staršie ako zákon o poľovníctve a vodách, ktoré sú postupne nahrádzané 
novými zákonmi, 

• Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, 
• Vyhláška MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 o 

ochrane prírody a krajiny. 
Hlavným cieľom pri ochrane biodiverzity je optimalizácia priestorovej 

štruktúry a využívania krajiny, zabránenie vzniku nežiaducich zmien a 
ohrozovanie ekosystémov, zabránenie devastačným procesom, uplatňovanie 
prístupu k lesom ako k hlavnému ekostabilizačnému faktoru v krajine, tiež k 
pôde a vodstvu ako významným zložkám podmieňujúcim rôznorodosť života a 
biologických zdrojov pre výživu a existenciu života. Zmena náhľadu na 
jednotlivé zložky hospodárstva a ich funkcie, bude viesť aj z zmenám 
legislatívy a nových termínom, s ktorými súčasná legislatíva nepočíta. 
Napríklad poľnohospodárstvo nemôže byť iba produkčné (ako sa to striktne 
uvádza v legislatíve), ale aj mimo produkčné (Váchal, Pártlová, Váchalová 
2006).  

Ochrana biodiverzity a všetky postupy, ktoré z toho v štátnej politike 
vyplývajú, sú naviazané na hospodársku politiku štátu, ktorá závisí aj od typu 
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vládnutia politických strán a ich filozofie, ktorú presadzujú. Nie všetky 
ekonomické systémy sú naklonené uvoľňovať zdroje pre ochranu životného 
prostredia. Systém trhovej ekonomiky sám v sebe neobsahuje dostatočné 
mechanizmy na účinnú obranu životného prostredia. M. Friedman, ekonóm zo 
skupiny neoliberálov odporúča hlavne tri ekonomické oblasti, kde má zmysel 
uplatňovať štátnu moc: 1. oblasť technickej infraštruktúry ako sú napr. 
elektrárne, 2. oblasti, kde akcie a činnosti jednej spoločenskej skupiny škodia 
iným skupinám; do tejto oblasti patrí aj problematika životného prostredia, 3. v 
oblastiach vzdelávania.  
 
 
4. DISKUSIA 
 

Udržať v rovnováhe krajinu tak rozmanitú, ako je krajina Slovenskej 
republiky je určite problém, ktorého rozsah sa nedá ani komentovať iba na 
niekoľkých stranách. Je ťažké mať vyjasnené všetky názory na správnosť 
postupov pri formovaní nielen ochrany, ale aj samotnej tvorby krajiny v období, 
keď sa mnohé názory iba formujú, keď je ťažké v prvej fáze rozlíšiť, čo sú 
záujmy na ochranu iba záujmami rôznych lobistických skupín, alebo aj 
serióznych vedeckých kruhov.  

Národná stratégia ochrany krajiny je neustále v pohybe a do ktorejkoľvek 
sféry by sme v tejto oblasti načreli, stretneme sa s množstvom názorov a 
smerovaní. Len samotná tvorba krajiny, až na malé výnimky zatiaľ stagnuje, 
pretože zatiaľ žiadna hospodárska sféra nie je ochotná do tejto oblasti 
investovať peniaze. Štát, na ktorý sa všetci spoliehame, zatiaľ rieši iné, určite 
závažné ekonomické problémy, ale k samotnej cielenej tvorbe krajiny sa zatiaľ 
v legislatíve nedostal. Súkromný sektor k tvorbe krajiny nie je motivovaný 
žiadnymi výhodami a o jeho uvedomelosti a morálke sa dá hovoriť iba 
sporadicky. Najbližšie k tvorbe krajiny majú samosprávy obcí, ktoré však na 
realizáciu nemajú prostriedky a ani slušnú poradenskú a projektovú základňu. 

Na nasledujúcich riadkoch by sme chceli uviesť niektoré príklady, s 
ktorými sa ochrancovia prírody aj tvorcovia koncepcií delia o svoje dojmy na 
publikačných stránkach aj na www stránkach.  

Prvým príkladom je Jan Hubáček z Poradního sboru CHKO Železné hory, 
ktorý reflektuje svoje skúsenosti pri prejednávaní územno-plánovacej 
dokumentácie za posledných desať rokov existencie CHKO. Hubáček 
konštatuje, že predstava že liberálne formulované princípy pre ochranu krajiny 
budú jednomyseľne pochopené a rešpektované, sa ukázala ako naivná. 
Vypracovať kvalitné a fundované predpisy a platné princípy prezentované 
právnickým jazykom je veľmi ťažké. Bežná agenda správy CHKO Železné hory 
spočíva v dennom rutinnom prejednávaní návrhov jednotlivých stavieb. Pán 
Hubáček rozdelil stavebníkov (investorov) na niekoľko základných typov: 1. 
stavebníci slušní s kultúrnym nadhľadom so zmyslom pre krajinu a architektúru 
(tých je tak do 2 %), 2. stavebníci osobne slušní, vo všeobecnej rovine 
rešpektujúci teóriu ochrany krajiny a prírody, ale k svojmu konkrétnemu 
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prípadu žiadajúci výnimku, 3. investori, ktorí majú v hlave v prvom rade svoju 
myšlienku a nejaká ochrana krajiny a prírody ich veľmi nezaujíma, myslenie 
tohto typu nie je im vlastné, 4. stavebníci tretieho typu, ale zvlášť tvrdohlaví, s 
ktorými sa veľmi obtiažne jedná, 5. investori, ktorí si idú za svojím cieľom 
tvrdo a bezohľadne. Práca so stavebníkmi typu 4 a 5 vyžaduje veľmi veľa 
trpezlivosti, technických aj ekonomických argumentov, striktných zásad a 
pravidiel. Pre pracovníka pracujúceho v oblasti ochrany krajiny to znamená 
nielen obrniť sa trpezlivosťou, ale aj vysokou odbornosťou. Neoplatí sa v 
žiadnom prípade prižmurovať oči ani v maličkostiach, pretože takéto 
prižmúrenie sa vždy vráti ako „precedens“.  

Druhý príklad je z Javorníkov. Príklad ako v prvej fáze kolonizácia 
valaských pastierov zničila lesy a premenila krajinu na lúky a pastviny, ale ich 
činnosťou sa zároveň obohatili lúky a pastviny mnohými lúčnymi bylinami, 
ktoré tam predtým absentovali. Zuzana Pčolová mapovala lúky a pastviny v 
Javorníkoch, ktoré patria do oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum 
occidentale), obvodu západobeskydskej flóry a do okresu Západobeskydské 
Karpaty. Človek si za dlhé stáročia zvykol na ráz krajiny, ktorá bola vnímaná 
ako harmonická, hoci bola vytvorená ľudskou rukou a ovplyvnená spôsobom 
hospodárenia. V súčasnosti sa tradičné hospodárenie vytráca a krajina mení 
svoju tvár. Lúky a pastviny zarastajú sukcesnou vegetáciou (drevinami) a 
vytláčajú pastviny, hromadí sa suchá biomasa a nastupuje fáza lesa. To je jeden 
z pohľadov na problém. Na jednej strane hovoríme o odlesňovaní ako o 
katastrofe, ktorá napomáha vzniku povodní a devastácii krajiny, na druhej 
strane pokiaľ sa proces zalesňovania začne diať v prírode, kričíme o pomoc. 

Tento príklad nám hovorí aj o tom, ako človek aj vzdelaný v určitom 
odbore dokáže vnímať iba svoju úzku špecializáciu, vedec botanik už nie je 
schopný zachytiť veci vo všetkých súvislostiach, vníma krajinu ako harmonickú 
iba z pohľadu jeho úzkej špecifikácie lúkara a pasienkára, hoci táto krajina v 
minulosti vznikla práve devastáciou lesa. Tento človek dneška, podobne ako aj 
človek minulosti, je schopný vnímať iba to čo vidí, dokonca to, čo vidí sa mu 
zdá krásne a nechce zmeny. A predsa to, čo tu je, už bolo dávno pozmenené z 
pôvodného čo bolo ľudskou činnosťou. Z tejto state môžeme usúdiť, že 
problematika tvorby a premien krajiny je otázka nielen environmentálna, nutná 
pre prežitie, ale aj otázka estetická ale tiež otázka etická. Etika je v tom, čo sa v 
tej ktorej dobe považuje za morálne. Bolo morálnym v dobe kolonizácie 
Valašska vypaľovať lesy? Je morálne v súčasnej dobe ponechať devastáciu lúk 
sukcesnému procesu?  

Na internetovej stránke Spravodajcu „Centra pre otázky životného 
prostredia“ Univerzity Karlovej v Prahe sa môžeme dočítať, že podľa 
ukazovateľov trvalej udržateľnosti v mnohých oblastiach Českej republiky 
pôsobenie ľudskej činnosti na prírodu presahuje trvalo udržateľné limity. Ďalej 
sa na stránkach hovorí, že kým v minulosti bolo hlavnou úlohou pri ochrane 
prírody zachovať tie druhy, ktoré sa nachádzali v prírode ojedinele, dnes je 
treba zachovať javy a procesy ako také. Tiež sa hovorí, že je potrebné zachovať 
existujúce klimaxové spoločenstvá. V porovnaní s predchádzajúcim odstavcom 
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je na mieste sa opýtať, či táto úloha nie je iba ilúziou v praxi nerealizovateľnou? 
Na druhej strane je treba sa opýtať ako si tvorcovia tohto programu tento celý 
proces predstavujú?  

Všetkými týmito útržkami z tlače sa snažíme v tomto článku vysvetliť, 
alebo dospieť ku konštatovaniu, že je potrebné vypracovať postupy nie na 
ochranu krajiny, ale na jej tvorbu. Takzvane nezabetónovať niektoré územia v 
krajine len preto, aby sa nám z nich niečo nevytratilo takým spôsobom, že 
vypracujeme dokonalé postupy na ochranu ale proces tvorby budeme stále 
odďaľovať.  

Zoberme si ako ďalší príklad, vlaňajšiu veternú kalamitu vo Vysokých 
Tatrách. Časopis Tatry priniesol celý rad článkov o kalamite, jej príčinách, 
dôsledkoch, úvahách. Medziiným sa v časopise píše: „V 80-tych rokoch 
minulého storočia sme vymysleli prírodnú rezerváciu TANAPu ako možnosť 
vsugerovať spoločnosti, že Tatry sa nemôžu rozvíjať na úkor prírody. Vtedajší 
ochranári to mysleli dobre a úprimne. Ich myšlienku zdeformoval zákon 
č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny tým, že sa na ne bez rozdielu 
uvalil najprísnejší (bezzásahový) režim ochrany.“ Zamestnancov štátnych lesov 
tým odsúdil na „ničnerobenie“. Bez povolenia výnimky z tohto zákona orgánom 
štátnej správy životného prostredia nielenže veľakrát nemohli pokračovať v 
pestovateľských opatreniach podľa pokynov lesného hospodárskeho plánu, ale 
ani v opatreniach ochrany lesa v kalamitných situáciách. 

V citovanom časopise vyšla k tatranskej kalamite séria pokračujúcich 
článkov, v ktorých sa vysvetľoval jav „tatranskej bóry“, to znamená že veterné 
kalamity sa dejú v Tatrách pravidelne a je to spôsobené cyklickou klímou 
podobne ako javy hurikánov v subtropických oblastiach Zeme; takže nie všetku 
vinu má na kalamite zákon o ochrane prírody. Ale aj z citovaného príspevku 
vyplýva, že najväčšie škody vždy spôsobí „ničnerobenie“. Zakonzervovanie v 
dôsledku ochrany spôsobuje kalamity a škody, ktoré sa prejavia v blízkej 
budúcnosti. V každom prípade veterná kalamita z roku 2004 dala veľa podnetov 
k zamysleniu sa nad mnohými problémami okolo Tatier. Tieto problémy neboli 
doriešené ani v minulosti a nie sú riešené ani v súčasnosti. Časť problémov sa 
dotýka vlastníckych vzťahov, časť problémov sa dotýka spôsobu hospodárenia 
v lesných porastoch, miery zaťaženosti rekreáciou, a v súčasnosti aj spôsobom 
obnovy. Vzhľadom na minimálne dvojročné spracovávanie kalamitného dreva 
je tu priestor na prehodnotenie názorov všetkých, od vlastníkov cez vedecké 
inštitúcie až po Parlament. Pavol Barabáš, známy slovenský filmár a režisér 
(hlavne filmov o nedotknutej prírode) odpovedal na otázku, čo si myslí o riešení 
tatranskej prírody: „Tatry musíme ochrániť hlavne pred sebou“...  
 
 
5. ZÁVER  
 

Východiskovým bodom k ďalšiemu rozvoju býva často správne 
pomenovanie problému a definovanie potrieb. Jedným z problémov, ktorý sme 
chceli otvoriť a pomenovať v tomto príspevku, je profesijné postavenie a 



 62 

zaradenie záhradného a krajinného architekta na pozadí dejinného kontextu pri 
súčasnom stvárňovaní krajiny. Jeho postavenie vychádza z potrieb vytvárať 
krásu a rovnováhu z prírodných prvkov. Samo poslanie záhradného architekta 
nemá vo svojom atribúte ochranu krajiny ani jej zachovanie, ale jej stvárňovanie 
je nasmerované k činnosti, k zmene a ústi k vytvoreniu ekologickej stability. 
Čím viac je záhradný a krajinný architekt schopný pochopiť vývoj stvárňovanej 
časti krajiny v dlhodobej perspektíve vzhľadom na globálne zmeny, čím 
konkrétnejšie je schopný vytvoriť fungujúci celok, tým dlhodobejšie sa vytvorí 
ekologická rovnováha. Pokiaľ berieme záhradného a krajinného architekta v 
celom rozsahu jeho profesie, nielen ako navrhovateľa a tvorcu, ale aj 
pestovateľa a udržiavateľa, má záhradný a krajinný architekt bohaté skúsenosti 
a dejinne overené praktické zručnosti. Skúsenosti z monitorovania krajiny, na 
ktoré sa špecializujú mnohé vedné odbory, môžu zamedziť mnohé nepresnosti a 
chyby, ktorých by sa krajinný architekt vo svojej profesii mohol dopustiť. Preto 
všetky zásahy do krajiny by mali byť multiprofesionálnym dielom, kde 
jednotliví odborníci navzájom úzko spolupracujú.  

Zákonné normy a predpisy o ochrane prírody a jej jednotlivých zložiek, z 
ktorých najzákladnejšie boli vymenované, sú iba základným východiskovým 
bodom smerujúcim k ďalším postupom. Krajina sa vyvíja permanentne so 
zmenami klímy, ktoré sa dejú na Zemeguli opakovane, aj keď sa tento cyklus 
opakuje za desaťtisíce rokov, takže človek v jednej generácii ich nestačí 
vnímať, premeny sú vlastnosťou všetkej živej hmoty a teda aj vesmíru ako 
takého.  

Dôkazom ľudskej predvídavosti, a teda aj spomalenia procesu 
spôsobeného výraznou aridizáciou klímy, je fungovanie veľkých parkových 
plôch umelo vytvorených, kde človek pre dvoma až troma storočiami predvídal 
klimatické zmeny ktoré postupne nastávajú. Prírodne krajinárske celky 
vytvorené od 17. storočia dokazujú svojou ekologickou stabilitou, že človek vie 
predvídať cykly, ktoré sa dejú v prírode, vie vnímať aj klimatické zmeny a za 
pravidelnej údržby dokáže vytvoriť diela, ktoré sú centrami biodiverzity, 
ekologickej rovnováhy a stability. Dosť ťažko sa v tejto oblasti hľadajú 
negatívne príklady, kde takto umele vytvorené plochy idealizovanej krajiny 
nefungujú. Práve z týchto príkladov sa môžeme učiť, ako sa budujú 
zavlažovacie vodné systémy, mokrade, lesné spoločenstvá, spoločenstvá lúk a 
zároveň vznikajúce ekotopy rastlín a živočíchov, hoci človek svojou údržbou do 
týchto plôch pravidelne zasahoval.  
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