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Abstract: Landscape-ecological Development of Myjava Dispersed Settlements. Rural 

landscape in Slovakia is facing many problems. The future development in many rural 

areas in Slovakia is not bright. Production of renewable sources of energy, activities in 

areas of rural tourism and gastronomy as well as a use of alternative forms of land 

management represent new possibilities. The example of dispersed settlements, 

Myjavská pahorkatina Hilly Land region, should be an excellent choice of application 

of new perspectives within Slovak rural environment. The goal of this development is to 

provide sustainable development and improve environmental and economic condition 

by using landscape potentials offered by chosen region.  
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ÚVOD 

 

Myjavská pahorkatina je oblasťou, ktorá je intenzívne poľnohospodársky 

obhospodarovaná a v nedávnej minulosti patrila medzi územia s najvyššími 

výnosmi poľnohospodárskych plodín na Slovensku. Okrem toho sa vyznačuje i 

špecifickým rozptýleným typom osídlenia – kopanicami, ktoré najmä 

v minulosti plnili úlohu dosídľovania odľahlých a veľmi ťaţko dostupných častí 

chotárov uţ existujúcich obcí (Pavličková, Labuda 2004). 

Kopaničiarske osídlenie vzniklo v historickom období, v ktorom pre 

sociálnu biedu časť obyvateľstva skultivovala a osídlila pôdu vo výhodnejších 

horských terénoch krajiny. Základnou funkciou tohto typu osídlenia bolo 

umoţniť obrábanie pôdy na odľahlých miestach, ostatné aspekty boli druhoradé. 

Kopaničiarske osídlenie je v rámci Slovenska málo zastúpené, ale napriek tomu 

má v niektorých oblastiach prevládajúci a určujúci charakter (Sitár 1967). K 

takýmto územiam patrí aj oblasť Myjavskej pahorkatiny. 

Pri kopaničiarskom osídlení je z hľadiska vývoja vyuţitia územia 

zaujímavá tá skutočnosť, ţe patrí medzi zachovalé historické krajinné štruktúry, 

o ktorých estetickej hodnote sa môţeme presvedčiť aj dnes. 
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O historických štruktúrach krajiny hovoríme všade tam, kde zámerná 

aktivita človeka v priebehu histórie markantne pretvárala prírodné prostredie, 

pričom prejavy týchto historických transformácií nie sú prekryté súčasnými 

spôsobmi vyuţívania krajiny. Historické krajinné štruktúry predstavujú 

špecifický, dobovo ohraničený a priestorovo neustále sa zmenšujúci subtyp 

krajinných štruktúr ako celku. Moţno ich tieţ charakterizovať ako hmotnú 

nehnuteľnú časť kultúrneho dedičstva so zreteľným uplatnením sa v priestore 

(Huba et al. 1988). 

Histórii kopaníc spolu s vývojom vyuţitia zeme v oblasti myjavských 

kopaníc sa v minulosti venovali najmä Varsík (1972, 1985) a Horváth (1979, 

1980). Dlhodobo sa tomuto regiónu venuje Stankoviansky (napr. 1994, 2003), 

ktorý sa zameriava predovšetkým na vývoj reliéfu a tieţ Lauko (napr. 1984, 

1999), ktorý kladie dôraz na vývoj štruktúry osídlenia a regionálny rozvoj. 

K novším prácam z tohto regiónu zameraným na krajinnoekologické hodnotenie 

vrátane výskumu vývoja vyuţitia územia patria: Pavličková (2002), Pavličková, 

Spišiak (2003), Labuda, Pavličková (2006), Labuda (2007). 

Cieľom tohto príspevku je poukázať na krajinnoekologický rozvoj 

Myjavskej pahorkatiny z regionálneho pohľadu s dôrazom na vyuţitie územia v 

historických krajinných štruktúrach – na kopaniciach (osadách), v ktorých 

súčasnosti moţno pozorovať proces postupného vyľudňovania. Protiváhou k 

tomuto procesu je vyuţívanie opustených kopaničiarskych domov na účely 

druhého bývania (chalupárstvo), ktoré sa môţe stať v budúcnosti základom 

rozvoja cestovného ruchu v súlade s tradíciami a ochranou prírody. 

 

 

METODIKA 

 

Z metodického hľadiska je pozornosť venovaná analýze prírodných, 

sociálnych, sociálno-ekonomických charakteristík krajiny v oblasti myjavských 

kopaníc, ktorých priestorové prejavy sa odráţajú pri vyuţití krajiny. Tieto spolu 

s historickým vývojom územia tvoria podstatu pochopenia fenoménu 

myjavských kopaníc. 

Komplexná krajinnoekologická analýza zahŕňa charakteristiky týkajúce 

sa: geomorfologického členenia, geologického substrátu, klímy, pôdy, flóry 

a vegetácie, fauny, kultúrnych hmotných pamiatok, infraštruktúry, ochrany 

krajiny, historického vývoja kopaníc a vývoja vyuţitia krajiny. 

Analýza krajinnoekologických prvkov spolu s historickým vývojom 

osídlenia a jeho následkami je v príspevku spracovaná formou syntézy 

najvýznamnejších charakteristík, ktorá bola podkladom pre vypracovanie 

návrhov ďalšieho rozvoja. Z metodického hľadiska ide o regionálny výskum. 
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VÝSLEDKY 

Charakteristika prírodnej časti krajiny 

Myjavské kopanice ako celok zaberajú J a JV svahy Bielych Karpát, 

Myjavskú pahorkatinu od Senice smerom na Myjavu, Starú Turú, Bošácu, 

Hornú Súču aţ po dolinu Vláry. Spomedzi kopaničiarskych oblastí na 

Slovensku zaujímajú Myjavské kopanice  rozlohou 3. a počtom obyvateľov 2. 

miesto. 

Z hľadiska geomorfologického členenia patrí územie do provincie 

Západné Karpaty, subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, oblasť Slovensko-

Moravské Karpaty, celok Biele Karpaty ako aj celok Myjavská pahorkatina 

(Mazúr, Lukniš 1980). V území majú dominantné postavenie Myjavská 

pahorkatina a oblasť Ţalostinskej vrchoviny v rámci Bielych Karpát. 

Myjavská pahorkatina sa skladá z vlastnej pahorkatiny, vyvinutej na 

flyšových paleogénnych súvrstviach, mezozoických a neogénnych komplexoch 

a z pásma bradiel. Flyšové súvrstvia tvoria magurské pieskovce, slieňovce a 

ílovce. Intenzívnym zvetrávaním flyšových hornín sa značne zahladili pôvodné 

tvary flyšového povrchu. Vznikol tak mierne zvlnený, hladko modelovaný, 

miestami aţ plochý eluviálno-deluviálny reliéf, z ktorých miestami vystupovali 

bradlové a pieskovcové chrbty (Salaj et al. 1987). Myjavská pahorkatina je na 

základe svojej depresnej pozície medzi Bielymi a Malými Karpatmi vlastne 

medzihorím medzi dvoma pohoriami. Pozdĺţnou i priečnou tektonikou je 

rozbitá na systém blokov, relatívne viac vyzdvihnutých v strednej a západnej 

časti. Vo východnej časti stupňovito klesá k Čachtickým Karpatom. 

Špecifickým rysom reliéfu je predovšetkým jej plošinatosť. Plošinatý charakter 

reliéfu svedčí o jeho reliktnosti. Pôvodne rozsiahle plošiny náleţiace 

pravdepodobne dvom systémom zarovnávania, a to stredohorskej a poriečnej 

rovni, boli iba plytko rozrezané miestnymi tokmi. Súčasný reliéf sa takto 

vyznačuje striedaním plytkých, plochých chrbtov so stopami zarovnaných 

povrchov s dolinami rôzneho typu. Pahorkatinový reliéf je hladko modelovaný. 

Nízke, ploché chrbty s pomerne mocným elúviom sú zvyčajne oddelené 

širokými dolinami s dobre vyvinutou nivou alebo úvalinovitými dolinami. Ich 

konvexno-konkávne svahy sú pokryté mocnými delúviami. Iba časti niektorých 

dolín, zarezaných v odolnejších komplexoch hornín, vykazujú odlišný 

charakter. Zuţujú sa, majú válovcovitý tvar so strmšími svahmi a oveľa menšou 

mocnosťou delúvia. V severných častiach Myjavskej pahorkatiny je hladko 

modelovaný pahorkatinový aţ podvrchovinový reliéf rozčlenených plošín na 

niekoľkých miestach narušený ostrejšie modelovaným reliéfom štruktúrne 

podmienených foriem, a to tvrdošov rôzneho pôvodu. Tvrdoše sa viaţu 

predovšetkým na vystupujúce šošovky veľmi odolných vápencov v bradlovom 

pásme. Sú to väčšinou výrazné elevácie so strmými stráňami, pokrytými 

zvyčajne iba tenkou vrstvou pôdy. Ich najväčšia koncentrácia je v časti 

Brančské bradlá. (Stankoviansky1994) 

Prevaţná časť záujmového územia patrí do oblasti mierne teplej, okrsok 

mierne vlhký – pahorkatinový s miernou zimou. Severná časť územia zasahuje 
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do oblasti mierne teplej, okrsku vlhkého, vrchovinného. V najchladnejšom 

mesiaci (január) klesá priemerná mesačná teplota aţ na -8,1°C, v najteplejšom 

mesiaci (júl) vystupuje na 21,3°C. Ročný priemer teplôt dosahuje hodnotu 

8,3°C. Priemerná vlhkosť dosahuje hodnotu 77,7 %, priemerné mnoţstvo 

zráţok je 675 mm za rok. Vietor má prevaţne severný, severozápadný a 

juhovýchodný smer, s priemernou rýchlosťou 2,3 m.s
-1

 (pozn. všetky údaje sú 

priemermi za roky 1961–2005). (SHMÚ 2007) 

Záujmové územie patrí do povodia rieky Myjavy. Myjava je tokom III. 

rádu, celkové plocha povodia je 745 km
2
. Rieka pramení v Bielych Karpatoch a 

preteká oblasťou Myjavskej pahorkatiny, kde sú jej významnejšími prítokmi: 

Debernícky potok, tok Brezová a tok Teplica. Rieka s prítokmi odvodňuje juţné 

svahy Bielych Karpát, celú západnú časť Myjavskej pahorkatiny, juţnú časť 

Chvojnickej pahorkatiny a severnú časť Borskej níţiny.  

Prevaţujúcimi pôdnymi typmi na území Myjavskej pahorkatiny sú 

hnedozeme a luvizeme, vystupujúce v niţších polohách a kambizeme, viaţuce 

sa prevaţne na vyššie polohy flyšového pásma. Ďalej tu nachádzame rendziny, 

na najstrmších bradlách sú vyvinuté litozeme aţ rendziny litozemné. V dnách 

dolín sa na aluviálnych náplavoch riek vytvorili fluvizeme. Na západnom okraji 

sa na polohách spraší vyskytuje hnedozem kultizemná, lokálne modálna 

(Mičuda 2006).  

Podľa fytogeografického členenia sa nachádza prevaţná časť územia 

Myjavskej pahorkatiny na rozhraní flóry karpatskej (Carpaticum) a panónskej 

(Pannonicum), kde dochádza k miešaniu horských prvkov, prenikajúcich od 

severu s prvkami flóry ponticko-panónskej, ktoré prenikajú z juhu. Územie 

Myjavskej pahorkatiny leţí v zmysle Futáka (1972) v oblasti západokarpatskej 

flóry (Carpaticum occidentale), v obvode predkarpatskej flóry 

(Praecarpaticum). Najväčšiu časť územia pokrývajú bučiny, v hrebeňovitých 

polohách i suťové lesy s javorom horským a jaseňom štíhlym. Vo vegetácii sa 

uplatňujú prvky karpatské i panónske, prenikli sem i druhy mediteránneho 

pôvodu. Myjavská pahorkatina má suchšie podnebie, čo sa prejavuje veľkým 

počtom xerotermných druhov a slabým zastúpením dealpínskych a karpatských 

prvkov. Dôleţitým vegetačným typom sú kvetnaté lúky, mimoriadne druhovo 

bohaté, na juţných svahoch s výskytom subxerotermných a xerotermných 

porastov. Z druhov sú zastúpené hlavne karpatské druhy, značný podiel je 

panónskych druhov, xerotermofytov (Kolektív 1994). 

Z hľadiska zoogeografického je územie pod vplyvom zóny Karpatikum. 

Podľa Jedličku a Kalivodovej (2002) patrí územie Myjavskej pahorkatiny do 

Eusibírskej podoblasti a do provincie listnatých lesov. O ţivočíšstve z tejto 

oblasti je zaevidovaných málo poznatkov. Z cicavcov sa tu vyskytuje najmä: 

jeleň obyčajný (Cervus elephus), srnec hôrny (Capreolus capreolus), sviňa divá 

(Sus scropha), líška obyčajná (Vulpes vulpes), veverica obyčajná (Sciurus 

vulgaris), kuna hôrna (Martes martes), zajac poľný (Lepus europeus), jeţ bledý 

(Erinaceus concolor), piskor obyčajný (Sorex araneus), hraboš poľný (Microtus 

arvalis) a myš domová (Mus musculus).  
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Ochrana krajiny 

Do Myjavskej pahorkatiny zasahuje Chránená krajinná oblasť (CHKO) 

Biele Karpaty. Toto chránené územie bolo vyhlásené v r. 1979, resp. v r.1989 

(Vyhláška MK SR č. 65/1989 Zb. o chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty). 

Skladá sa zo západnej a východnej časti, ktoré zasahujú do Bielych Karpát, 

Myjavskej pahorkatiny, Chvojnickej pahorkatiny a Povaţského podolia. 

Rozloha CHKO je 435 km
2
.  

Okrem spomenutej CHKO sa na území Myjavskej pahorkatiny nachádza 

prírodná pamiatka, a to rieka Myjava s rozlohou 7,94 ha. Na brehoch horného 

toku rieky Myjavy (v severozápadnej časti Myjavskej pahorkatiny) sú 

zachovalé pôvodné porasty luţného lesa. 

Na území Myjavskej pahorkatiny sa nachádza 7 chránených stromov. 

Historický vývoj kopaníc 

Hlavná etapa osídľovania Myjavskej pahorkatiny je spojená s 

kopaničiarskou kolonizáciou. Vlastné kopaničiarske osídlenie sa začalo rozvíjať 

od druhej polovice 16. stor. a začiatkom 17. stor., pričom jeho intenzita dosiahla 

vrchol koncom 18. stor. (Horváth 1979). Zo skutočnosti, ţe pôda získaná 

kopaničiarmi na úkor lesa predstavuje vlastne novozískanú pôdu vyplýva, ţe aj 

osídlenie, ktoré sa na nej vytvorilo, patrilo v podmienkach Slovenska k 

poslednej fáze poľnohospodárskeho osídlenia v horských a podhorských 

oblastiach. Práve Myjavská pahorkatina predstavuje územie s najstarším a 

súčasne najintenzívnejším kopaničiarskym osídlením na Slovensku. 

Kopaničiarske osídlenie vznikalo ţivelne a spontánne, čo prispelo k vytvoreniu 

jeho osobitého rázu (Horváth 1979). 

Lauko (1984) pouţitím územného usporiadania kopaníc vzhľadom na 

ústredie (podľa Sitára 1967) vyčlenil na Myjavskej pahorkatine nasledovné 

morfologické typy kopaníc: 

1. Kopaničiarske obce s excentricky poloţením ústredím, s kopanicami vôkol 

jednej hlavnej zbernej cesty, s podruţnými ústrediami. Do tohto typu moţno 

zaradiť kopaničiarske obce Bzince pod Javorinou a Lubinu.  

2. Kopaničiarske obce s excentricky poloţeným ústredím a s kopanicami 

pozdĺţ dvoch, alebo viacerých zberných ciest. Kopaničiarske obce tohto typu 

moţno na Myjavskej pahorkatine rozdeliť do dvoch podtypov, a to s 

podruţným jadrom a bez neho.  

2a.  Kopaničiarske obce s podruţným centrom sa vyznačujú pomerne 

veľkým chotárom a staršou históriou. Sú to obce: Stará Turá, Brezová 

pod Bradlom (obe sú zaradené medzi kopaničiarske obce z hľadiska 

historického vývinu, nie súčasného stavu), Kostolné. 

2b.  Kopaničiarske obce bez podruţného centra sa vyznačujú obvykle 

menšou katastrálnou výmerou. Tu podruţné ústredia, vďaka neďalekej 

polohe, nie je potrebné vytvárať. Sú to: Bukovec, Prietrţ, Osuské, 

Košariská a Rudník. 
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3. Kopaničiarske obce s ústredím v centre a s kopanicami územne 

rozmiestnenými okolo neho. 

3a.  Kopaničiarske obce s podruţnými centrami. Do tohto subtypu patria: 

Krajné, Podkylava, Podbranč. 

3b.  Kopaničiarske obce bez podruţného centra. Sem patria všetky 

novovzniknuté obce, okrem Rudníka: Brestovec, Hrašné, Jablonka, 

Polianka, Poriadie, Priepastné a Stará Myjava. 

V súčasnosti mnohé vidiecke oblasti Slovenska, medzi nimi i Myjavská 

pahorkatina, čelia viacerým váţnym problémom spojeným s demografickým 

vývojom v krajine, zlou dostupnosťou sluţieb, či slabou infraštruktúrou.  

Ako príklad zniţovania demografického vývoja môţeme uviesť 

zniţovanie počtu obývaných domov, napr. v obci Krajné (subtyp 3a) je 

neobývaných cca 40 % domov v 39 osadách, v obci Jablonka (subtyp 3b) cca 

30 % domov v 26 osadách, v obci Podbranč (subtyp 3a) cca 30 % v 30 osadách.  

Z hľadiska sluţieb sa všetky kopaničiarske obce vyznačujú veľmi nízkou 

dostupnosťou a kvalitou sluţieb. V obciach sa zväčša nachádza iba pošta, 1-2 

obchody s rozšíreným tovarom, 1-2 pohostinstvá, minimum zdravotníckych 

zariadení (v niektorých obciach je praktický lekár, napr. v Krajnom), je tu 

nedostatočný počet ubytovacích zariadení (napr. v Lubine, v Krajnom, v 

Kostolnom), staršie kultúrne domy vyţadujúce rekonštrukciu, poţiarne 

zbrojnice, „prírodné“ futbalové ihriská, detské ihriská. Ďalej sú v obciach 

cintoríny a Domy smútku. Zariadenia rekreačného typu nachádzame v Starej 

Myjave a v Rudníku. Iba výnimočne sa tu vyskytuje rozšírený sortiment sluţieb 

(napr. v Krajnom, Starej Myjave). Všetky obce sú sociálnymi a kultúrnymi 

sluţbami viazané na mestá: Myjava, Stará Turá a Senica. 

Veľmi zlou situáciou sa vyznačujú kopaničiarske osídlenia v oblasti 

základnej infraštruktúry, pretoţe všetky osady sú bez kanalizácie, prevaţná 

väčšina bez vodovodov a plynovodov. Iba v podruţných centrách sa stretávame 

s vybudovaným vodovodom a výnimočne aj s kanalizáciou. Závaţným 

problémom pre tieto kopaničiarske obce je aj dĺţka komunikácií spájajúcich 

jednotlivé osady (napr. v Jablonke 36 km, v Podbranči 23 km), ktoré sú 

zaradené do III. – IV. triedy a sú vo veľmi zlom technickom stave.  

Charakteristika kultúrno-historickej časti krajiny 

Z kultúrnych pamiatok hmotnej povahy je najvýznamnejšou pamiatkou 

v záujmovom regióne zrúcanina hradu Branč (k. ú. Podbranč). Významnou je aj 

Národná kultúrna pamiatka – Múzeum Slovenských národných rád na Myjave. 

Zaraďujeme sem tieţ kostoly a kaplnky. 

Do charakteristiky kultúrno-historickej krajiny môţe byť zaradená aj 

problematika ochrany krajiny, ktorá je opísaná vyššie. V rámci myjavských 

kopaníc je najvýznamnejším prvkom CHKO Biele Karpaty, na území ktorej sa 

vyskytujú mnohé kopaničiarske osídlenia. 
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Využitie krajiny 

Jedným z najmarkantnejších a najväčších zásahov zo strany ľudí 

kolonizujúcich nové, dovtedy neobývané, územia a vytvárajúcich jednotlivé 

kopaničiarske sídla, bol zásah do súvislej lesnej pokrývky vyvolávajúci na 

mnohých miestach výmoľovú eróziu, často i silnú devastáciu pôdy plošným 

zmyvom, aktiváciu pôdnych zosuvov, zvýšenie nevyrovnanosti odtokových 

pomerov (Stankoviansky 2003). Okrem odlesnenia moţno spomenúť i ďalšie 

negatívne vplyvy (Labuda 2005): 

 nadmerné spásanie 

 narušovanie stability strání komunikáciami 

 zásahy do vodného reţimu 

 znečisťovanie vody v pramenných oblastiach exkrementami hospodárskych 

zvierat, hnojiskami. 

Uţ v 16. a 17. storočí sa vytvárala charakteristická črta vyuţitia krajiny 

Myjavskej pahorkatiny. Bola to mozaika malých, úzkych políčok, 

orientovaných zvyčajne po vrstevnici a lineárnych krajinných prvkov, akými sú: 

medze, poľné cesty, ktoré tieto políčka oddeľovali. Takéto usporiadanie krajiny 

pretrvávalo do prvej polovice 20. storočia na území samotných podruţných 

centier alebo na území kopaníc. Aj po vzniku ČSR patril okres Myjava medzi 

územia s najväčšou rozdrobenosťou poľnohospodárskej pôdy, priemerná 

rozloha parcely dosahovala 0,25 ha. Významným zásahom do krajinnej 

štruktúry, ale najmä do vyuţívania krajiny, bola kolektivizácia 

poľnohospodárstva, ktorá prebehla po roku 1948. Heterogénna krajinná 

mozaika malých políčok zanikla a na ich mieste boli vytvorené veľkoplošné 

druţstevné lány ornej pôdy. Znamenalo to rozorávanie medzí, chodníkov, 

poľných ciest ako i ďalších líniových prvkov tvoriacich hranice medzi 

pôvodnými parcelami. Najdrastickejším zásahom bola jednoznačne likvidácia 

stupňov pôvodných terasovaných polí (Stankoviansky 2003). Na prelome 70. a 

80. rokov 20. storočia prebehlo zlučovanie JRD, to malo za následok ďalšie 

zväčšenie výmery honov ornej pôdy a prispôsobenie poľnohospodárskej krajiny 

poţiadavkám ťaţkej mechanizácie (Stankoviansky 2003). V sledovanom území 

sa zväčšila rozloha lesov, klesla výmera ornej pôdy ako i plôch trvalých 

trávnych porastov. Nárast plôch lesa sa dá vysvetliť tým, ţe po kolektivizácii sa 

istá časť poľnohospodárskej pôdy nedala obrábať poľnohospodárskou 

mechanizáciou z dôvodu zlej prístupnosti alebo veľkej sklonitosti. Táto pôda 

bola následne preradená do lesného pôdneho fondu. 

Napriek kolektivizácii a zalesňovaniu sa táto charakteristická črta vyuţitia 

krajiny zachovala dodnes a môţeme sa s ňou stretnúť v uţ spomínaných 

osadách. Ide o historické krajinné štruktúry, ktoré sú zraniteľné. 

Miera narušenia krajiny súvisí aj s nadmernou citlivosťou kopaničiarskej 

krajiny, najmä vo flyšových, pramenných a zráţkovo bohatších, vyššie 

poloţených oblastiach. Ďalším fenoménom zvyšujúcim jej zraniteľnosť je 

lokalizácia kopaničiarskych osád na nadpriemerne sklonitých stráňach (Labuda 

2007). 
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Dnes patrí väčšina kopaničiarskych sídel do kategórie s najmenej 

narušeným ţivotným prostredím. Prispieva k tomu aj ich rozptýlený charakter, 

ako aj absencia výrob, ktoré by znečisťovali ţivotné prostredie priamo na ich 

území. Socialistická kolektivizácia poľnohospodárstva spôsobila na mnohých 

miestach takpovediac inverznú situáciu. Kopaničiarske osady, oplývajúce 

zeleňou starých stromov a krov, sa stali v poľnohospodárskej krajine zbavenej 

akýchkoľvek medzí, remízok vlastne biologickými refúgiami. 

 

 

DISKUSIA 

 

V poslednom období sa na Slovensku dáva regionálny rozvoj do 

súvislosti hlavne s ekonomickou reformou, ktorá nastala v dôsledku 

spoločenských zmien prebiehajúcich na Slovensku po roku 1989. Ekonomický 

aspekt hrá podstatnú úlohu v regionálnom rozvoji. Je však potrebné uvaţovať o 

komplexnom rozvoji regiónu, ktorý by mal byť tak harmonicky vyváţený, aby 

netrpela ani jedna z jeho zloţiek. Netreba teda zabúdať ani na sociálny aspekt 

regionálneho rozvoja týkajúci sa predovšetkým sociálnych a spoločenských 

podmienok ţivota ľudskej spoločnosti. Popri týchto dvoch hľadiskách sa vynára 

nový, doteraz väčšinou prehliadaný aspekt, a to ekologický aspekt rozvoja, 

ktorý upozorňuje na skutočnosť, ţe jednotlivé ľudské činnosti majú priame i 

nepriame účinky na ţivotné (v uţšom chápaní prírodné) prostredie (Baláţovič et 

al. 2007). 

Aktivity človeka na ekonomickej báze majú svoj dopad aj v oblasti 

myjavských kopaníc, ktoré môţeme priradiť k vidieckym oblastiam Slovenska a 

u ktorých sa stretávame s týmito základnými formami vyuţitia územia:  

 orná pôda (maloplošná, veľkoplošná) 

 trvalé trávne porasty 

 areály poľnohospodárskych podnikov 

 intenzívne a extenzívne sady 

 lesné porasty 

 zastavané územia – podruţné centrá 

 mozaika domov, záhrad, sadov – kopanice (osady) 

 plochy drobnej priemyselnej výroby 

 remízky, refúgia, iné ekotónové územia 

 vodné toky a vodné plochy. 

Na území Myjavskej pahorkatiny, ktorá nepatrí medzi husto obývané a 

zastavané územia sa ešte stále vyskytujú plochy s priestorovou rezervou pre 

ďalšie rozširovanie obcí a najmä veľmi potrebnej technickej infraštruktúry. 

Regionálny rozvoj sledovaného územia je potrebné vykonávať veľmi 

citlivo najmä vzhľadom na zachované prvky historickej štruktúry krajiny. Tieto 

by mali byť obhospodarované tak, ako píše Zubrický (2003), v súlade s  

ochranou ţivotného prostredia a ekonomickou stabilitou, resp. rozvojom. Prvý 

cieľ sa v sledovanom území môţe jednoznačne naplniť. Čo sa týka druhého 
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cieľa, z hľadiska ekonomickej stability je dôleţité, ţe v súčasnosti mnohé 

kopanice v myjavskom regióne pustnú, či sú na pokraji zániku. Len málo z nich 

pretrváva a skutočne len ojedinele môţeme povaţovať niektorú z myjavských 

kopaníc za prosperujúcu a rozvíjajúcu sa. Je preto nevyhnutné pristúpiť k 

novým alternatívam ďalšieho vývoja, resp. rozvoja tejto oblasti Slovenska, ale v 

súlade s ochranou prírody a krajiny, vrátane jej historického charakteru. Tieto 

prístupy by mali smerovať k: 

 rozvoju cestovného ruchu vo forme vidieckeho turizmu s podporou rozvoja 

tzv. „druhého bývania“ 

 rozvoju cestovného ruchu vo forme agroturizmu 

 zavedeniu ekologických foriem hospodárenia na pôde so zameraním na trvalé 

trávne porasty a extenzívne sady. 

S takýmto rozvojom sa stretávame najmä v tých častiach kopaničiarskych 

osád, v ktorých začína prevaţovať funkcia rekreačného priestoru, a to aj 

vzhľadom na nepriaznivý demografický vývoj, vyľudňovanie osád či 

nedostatočnú infraštruktúru. Je otázkou nových osadníkov – tzv. chalupárov, či 

zachovajú typický charakter vyuţitia krajiny – mozaiku domov, záhrad a sadov. 

Tento prvok krajinnej štruktúry v sebe spája prírodné danosti územia a tradičné 

hospodárenie. 

 

 

ZÁVER 

 

Myjavské kopanice, ktoré sú významnou súčasťou bielokarpatskej 

kopaničiarskej oblasti, predstavujú územie s rozptýleným osídlením so 

zachovalou historickou krajinnou štruktúrou. Počas vývoja územia došlo k 

mnohým negatívnym zásahom, jedným z hlavných bola kolektivizácia a zmeny 

vo vyuţívaní krajiny s tým spojené. Bola zlikvidovaná sieť malých políčok, 

stupňov terasovaných polí a poľných ciest, ktoré dotvárali krajinný ráz 

myjavskej oblasti. Dnes, keď tradičné poľnohospodárstvo musí čeliť mnohým 

váţnym problémom, treba hľadať nové spôsoby vyuţitia poľnohospodárskej 

krajiny a rozvoja vidieckej oblasti. 

Myjavská pahorkatina ako oblasť kopaničiarskeho osídlenia má veľmi 

dobré predpoklady na rozvoj najmä v dvoch smeroch, ktoré zachovajú jej 

prírodnú a kultúrno-historickú jedinečnosť. Je to rozvoj vidieckeho turizmu (s 

dobudovaním potrebnej infraštruktúry) a rozvoj ekologických spôsobov 

hospodárenia na pôde. V oboch prípadoch sú tieto trendy aktuálne iba vtedy, ak 

sa človek bude riadiť holistickým prístupom k rozvoju tohto regiónu. 
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