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Knižný slovenský trh v roku 2011 obohatila nová vedecká monografia pod 
názvom „Atraktivita malokarpatskej krajiny s dôrazom na historické agrárne 
štruktúry a ich biodiverzitu“ (obr. 1). Predstavuje jeden z publikačných výstupov 
v rámci projektov SK0088 „Výskum a zachovanie biodiverzity v historických 
štruktúrach poľnohospodárskej krajiny Slovenska a projektu VEGA 2/0017/09„ 
Krajinnoekologický potenciál pre rozvoj vidieka so zameraním na cestovný 
ruch“ (ŠTEFUNKOVÁ et al. 2011). 

Výber vedecko-výskumnej témy a obsahové zameranie publikácie vychádza 
z poznania neoceniteľnej spoločenskej a kultúrnej hodnoty zachovaného 
kultúrneho dedičstva v podobe historických agrárnych krajinných štruktúr, ktoré 
predstavujú zároveň potenciál pre 
obnovu a rozvoj vidieka. Ich hodnota 
vyplýva predovšetkým z vysokej 
krajinnej a biologickej diverzity, 
zachovania tradičných poľnohospo-
dárskych foriem využitia krajiny a 
technológií, spoločenských a kultúrne 
významných historických stavieb.  

Počas historického vývoja človek 
zanechal rôznorodé dedičstvo svojho 
vplyvu na krajinu, v závislosti od stupňa 
spoločenského a kultúrneho rozvoja. 
Prírodné danosti – pôvodný fond krajiny 
výrazne determinoval aj rozvoj jej 
kultúrneho dedičstva. Charakteristické 
typy a štruktúry kultúrnej krajiny patria 
medzi kľúčové faktory stredoeurópskej 
kultúrnej identity, v ktorej sa spája 
prírodné s kultúrnym.  

       Obr. 1: Obal vedeckej monografie 
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V strednej a západnej Európe nájdeme v súčasnosti relatívne málo 
nedotknutých alebo prírode blízkych krajinných celkov. Prevažnú časť rozlohy 
zaberá kultúrna krajina v rôznom stupni pretvorenia pôvodnej krajiny a s rôznym 
stupňom jej zachovanosti či funkčnosti (PODOLÁK et al. 2011). Kultúrnu krajinu 
môžeme chápať ako výsledok stáročného zakladania a citlivého obrábania 
krajinných štruktúr rešpektujúce prírodné podmienky. Pre časť autorov je tak 
kultúra krajina synonymom akejsi nadstavby: kultúrneho dedičstva 
premietnutého do krajiny. 

Zo zásad Európskeho dohovoru o krajine (Európsky dohovor o krajine 

2000), ktorý bol koncipovaný pod záštitou Rady Európy vyplýva, že Slovensko 
sa zaväzuje k ochrane, plánovaniu a manažmentu našej krajiny. Dohovor spája 
záujmy ochrany prírody a ochranu kultúrnych pamiatok. Zdôrazňuje posilnenie 
starostlivosti o rozmanitosť krajinných typov štátov Európy a ochranu 
charakteristických čŕt krajiny.  

V záujme zachovania kultúrno-historických hodnôt krajiny je potrebné ich 
dôsledné poznanie na báze vedeckého výskumu, návrhu opatrení a 
manažmentu pre ich udržateľný rozvoj.  

Rozsiahle vedecké dielo je výsledkom úspešnej medziinštitucionálnej a 
medzinárodnej spolupráce 24-členného riešiteľského tímu pracovísk SAV, 
zahraničného partnera a dvoch univerzít SR pod vedením koordinujúceho 
pracoviska a vydavateľa Ústavu krajinnej ekológie SAV. V rozsahu 19 strán sú 
prezentované výsledky interdisciplinárneho výskumu zachovanej kultúrnej 
malokarpatskej krajiny Svätého Jura a Neštichu doplnené aktuálnou a vysoko 
výpovednou fotodokumentáciou v rozsahu 44 fotografií, obrazovými a 
mapovými prílohami.  

Výber pilotného katastrálneho územia Svätého Jura a Neštichu bol 
podmienený výskytom zachovaných reprezentatívnych typov historických 
štruktúr poľnohospodárskej krajiny (HŠPK) na Slovensku. Svätý Jur, bývalé 
kráľovské vinohradnícke mesto s výnimočnou 800-ročnou históriou si v 21. 
storočí aj napriek silnejúcemu tlaku na premenu na rezidenčný satelit Bratislavy 
stále zachováva ráz malebného stredovekého mesta, obklopeného príťažlivou 
krajinou vinohradov a lesov Malých Karpát s atraktívnymi výhľadmi do 
Podunajskej roviny. Napriek intenzifikačným procesom v období socializácie 
poľnohospodárstva v 50-tych až 80-tych rokoch sa v extrémne členitých a 
menej dostupných lokalitách zachoval spôsob využívania krajiny, ktorý pretrval 
vo svojich základných črtách viac než pol tisícročia dodnes. Predstavuje ju 
pôvodná vinohradnícka krajina s mohutnými kamennými valmi a kolíkovými 
vinicami, ktorá sa zachovala azda v najrozsiahlejšej miere v porovnaní s 
ostatnými obcami Malokarpatskej vinohradníckej oblasti.  

Ekologický výskum prebiehal na troch úrovniach. Na katastrálnej úrovni sa 
skúmala druhotná krajinná štruktúra a trendy vývoja využitia krajiny, abiotické 
pomery, pozitívne a negatívne socioekonomické javy a demografické pomery. 
Bola uskutočnená základná identifikácia výskytu historických 
poľnohospodárskych štruktúr, ich typizácia a kategorizácia. Na úrovni 
výskumných lokalít, ktoré boli založené tak, aby reprezentovali základné typy 
historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny boli hodnotené vegetačné 
pomery a vybrané skupiny živočíchov – mäkkýše, pavúky, mnohonôžky, 
chrobáky, rovnokrídlovce, motýle a vtáky. Na úrovni odberových miest sa 
určovala biodiverzita skúmaných taxonomických skupín a ich ekosozologická 
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významnosť. Taktiež boli hodnotené vybrané ekologické charakteristiky ako 
synantropnosť, inváznosť, životné formy, hemeróbia a životné stratégie.  

Hodnotenie ekologickej a kultúrno-historickej významnosti HŠPK 
predstavuje najvýznamnejší syntetický výstup publikovaných výsledkov 
hodnotenia z hľadiska zamerania výskumu.  

Výsledky hodnotenia ekologickej významnosti boli interpretované a 
priestorovo vyjadrené pre všetky typy HŠPK, ktoré sa nachádzajú v modelovom 
území. Najvyššie hodnoty ekologickej významnosti – ako veľmi významné 
stanovištia boli vyhodnotené gaštanice, sady a extenzívne trávne porasty so 
solitérmi lesných drevín, niektoré krovité rúny, v niektorých prípadoch aj vinice s 
vysokým počtom druhov. Stupne ekologickej významnosti boli určené 
predovšetkým na základe ekosozologickej významnosti.  

Pre potreby špecifikácie významnosti a ochrany HŠPK boli stanovené 3 
stupne kultúrnohistorickej významnosti. Pri ich hodnotení sa posudzovala miera 
zachovania znakov identifikácie HŠPK ako sú v zmysle metodiky mapovania 
HŠPK (DOBROVODSKÁ ET AL. 2010) tradičné poľnohospodárske technológie, 
štruktúra pozemkov, spôsob a intenzita využívania, zachované formy 
historického antropogénneho reliéfu ako sú staré viničné terasy, kamenné valy 
a múriky.  

Výsledky výskumu tvorili základ pre vypracovanie Stratégie ochrany a 
manažmentu malokarpatskej vinohradníckej krajiny s dôrazom na historické 
štruktúry poľnohospodárskej krajiny. Zachovanie a ich primerané využívanie je 
kľúčové z hľadiska zachovania jedinečnosti a identity pôvodnej kultúrnej krajiny 
v oblasti Malých Karpát pre ďalšie generácie, a to nielen v modelovom území 
mesta Svätý Jur, ale i v ďalších mestách Malokarpatskej vínnej cesty. 

V súčasnosti neexistuje žiadny právny nástroj, ktorý by bol zameraný na 
ochranu a manažment kultúrnych a prírodných hodnôt v poľnohospodárskej 
krajine. Niektoré dokumenty sa iba čiastočne dotýkajú tejto oblasti. Hoci 
ochrana biodiverzity poľnohospodárskej krajiny a jej historických štruktúr 
vyplýva z mnohých národných a medzinárodných dohovorov (Dohovor o 
biologickej diverzite, Európsky dohovor o krajine, Dohovor o ochrane svetového 
a kultúrneho dedičstva, Rámcová smernica o vode a pod.) a je premietnutá v 
strategických, koncepčných a programových dokumentov SR, jej špecifická 
ochrana v platných právnych predpisoch chýba. Predkladaná publikácia 
predstavuje vedecky podložený dokument ako podnet na úpravu dnešných 
legislatívnych a právnych podmienok v zmysle ochrany dedičstva kultúrnej 
krajiny. 

Knižná publikácia pod názvom „Atraktivita malokarpatskej krajiny s dôrazom 
na historické agrárne štruktúry a ich biodiverzitu“ je vydaná v digitálnej podobe 
formou CD-ROM. Vznikla spolufinancovaním zo zdrojov finančného 
mechanizmu Európskej hospodárskej pomoci, Nórskeho finančného 
mechanizmu, zo Štátneho rozpočtu SR a podporou Vedeckej grantovej 
agentúry SAV. 
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