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Úvod 
 
Zmeny v okolitej krajine sa dejú buď pozvoľna, postupne, v dlhšom 

časovom slede, alebo sú výrazné a rýchle. Ak sa pozrieme, ako je zobrazená 
krajina a jej jednotlivé zložky na starých aj mladších mapách, postupné aj náhle 
zmeny sú dobre čitateľné. Lesná a poľnohospodárska krajina sa prelínajú, les 
ustupuje ornej pôde a niekedy opäť nastupuje na opustené územie. Podľa 
porovnania súčasného stavu a rekonštrukcie podľa mapových diel sú lesy 
v poľnohospodárskej krajine Trnavskej pahorkatiny čoraz vzácnejšie. Doposiaľ 
zachované lesné celky severne od mesta Senec - Martinský les, Šenkvický háj 
a les pri Malom Bieli – tvorili v  minulosti jeden veľký lesný komplex. Tieto 
lesy sa nachádzajú na najjuhovýchodnejšom výbežku Podunajskej pahorkatiny a 
podľa MICHALKA & DŽATKA (1965) patria k najkrajším dnes zachovaným 
typom subxerofilného lesa na sprašových pahorkatinách juhozápadného 
Slovenska. Predstavujú cenné zvyšky pôvodne rozsiahlych, svojráznych 
teplomilných (xerotermných) lesov s prevahou dubov, ktoré v dávnych dobách 
pokrývali značné plochy Podunajskej pahorkatiny resp. jej časti Trnavskej 
sprašovej tabule (RUŽIČKOVÁ 2012). Už od 14. storočia tu dubové lesy boli 
chránené pred neprimeraným využívaním i výrubom, a určitý režim ochrany si 
vyžadujú aj v súčasnosti. Martinský les a južná polovica Šenkvického hája 
o celkovej rozlohe 574,59 ha sú súčasťou sústavy chránených území členských 
krajín Európskej únie NATURA 2000 pod kódom SKUEV0089 (obr. 1). 
Predmetom ochrany sú karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (biotopy 
s kódom 91G0), eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (kód 91I0) 
a panónsko-balkánske cerové lesy (91M0).  

V roku 2008 bol pre územie európskeho významu Martinský les spracovaný 
návrh na vyhlásenie za chránený areál (PUŠKÁROVÁ a kol. 2008). Podľa návrhu 
územného systému ekologickej stability (ÚSES) Slovenskej republiky v Atlase 
krajiny SR (MIKLÓŠ a kol. 2002) a Návrhu na aktualizáciu Generelu 
nadregionálneho ÚSES SR je komplex Martinský les a Šenkvický háj zaradený 
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medzi biocentrá nadregionálneho významu. Zároveň predstavuje významný 
prvok Regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES) 
Bratislava – vidiek (STANÍKOVÁ a kol. 1993, AUREX 2008).  

Táto práca nadväzuje na nedávno získané poznatky o postupnom 
rozdrobovaní lesov Trnavskej pahorkatiny, rekonštruovanom podľa starších 
mapových diel od prvej tretiny 18. storočia do súčasnosti (RUŽIČKOVÁ 2003a, 
b, 2008). Jej predmetom je systematické zhodnotenie zákresov Martinského 
lesa, Šenkvického lesa a priľahlých lesných fragmentov na starších mapách 18. 
až 20. storočia s využitím moderných geografických metód (GIS). Cieľom je aj 
porovnanie zobrazovaného stavu krajiny podľa tematickej náplne jednotlivých 
máp, možných chýb a skreslení, obsahovej i polohopisnej presnosti, ako aj 
niektorých okolností vzniku máp. Ide nielen o  viaceré mapy stredných 
a malých mierok (napríklad mapy Bratislavskej stolice) a jednotlivé listy máp 
1., 2. a 3. vojenského mapovania, ale aj o niektoré ďalšie mapy veľkých mierok 
z 18. storočia (1747, 1769), chotárne, komasačné a katastrálne mapy z 19. 
storočia, napokon moderné vojenské a topografické mapy z 20. storočia, ba 
aj vojenské letecké snímky z rokov 1936, 1949 a 1969. Študované kartografické 
diela sú uložené v slovenských archívoch a inštitúciách – v Slovenskom 
národnom archíve, v Štátnom archíve v Bratislave, v Ústrednom archíve 
geodézie a kartografie v Bratislave (katastrálne mapy), Topografickom ústave 
v Banskej Bystrici (letecké snímky), ale aj v zahraničných archívoch 
(Maďarský národný archív v Budapešti a i.). Výsledkom analýzy 
kartografických prameňov, prípadne ich konfrontácie s dostupnými literárnymi 
historickými a archeologickými údajmi je komplexnejší a ucelenejší pohľad na 
prírodnú históriu lesa v tejto časti Podunajskej pahorkatiny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1. Vymedzenie územia európskeho významu SKUEV0089 Martinský les  

(http://www.sopsr.sk). 
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Proces odlesňovania a fragmentácie lesov v záujmovom území 
 
Dnešný charakter krajiny Trnavskej pahorkatiny je výsledkom interakcie 

prírodných podmienok a dlhodobého pôsobenia človeka v území. Podľa 
VAŠÁTKA a kol. (1992) v období atlantika (6 000 – 4 000 pred n. l.) až 
epiatlantika (4 000 – 1 300 pred n. l.) nastalo klimatické optimum poľadovej 
doby. Zvýšená priemerná teplota vzduchu a viac zrážok spôsobili prudký rozvoj 
vegetácie, čím vznikli vhodné podmienky aj pre včasné poľnohospodárstvo 
a kultivovanie krajiny. Postupné klčovanie lesov a ich premena na ornú pôdu, 
pasienky a napokon aj vinice prebiehali v oblasti Trnavskej pahorkatiny 
s rôznou intenzitou prakticky už od neolitu (5 500 – 4 000 pred n. l.), značne sa 
však zintenzívnili v období včasného stredoveku (v povodí Dudváhu porovnaj 
PIŠÚT a kol. 2010). Rozvoj osídlenia Trnavskej pahorkatiny od mladšej doby 
kamennej (neolitu) dokumentuje mapa osídlenia územia Slovenska v dobe 
kamennej (paleolit, mezolit, neolit, eneolit) podľa ŠIŠKU (2002).  

Neolitický človek staval rozmerné, niekoľko desiatok metrov dlhé domy 
z masívnej kolovej konštrukcie. Krajina sa postupne zahusťovala sídelnými 
areálmi, ktoré sledovali línie alúvií potokov. V okolí sídlisk človek postupne 
vypaľoval a klčoval lesy, no pásol v nich aj dobytok, ktorý brzdil prirodzenú 
obnovu lesa. V eneolite a dobe bronzovej sa krajina ďalej presvetľovala, 
odlesnené enklávy sa navzájom prepájali a vznikalo stále viac kultúrnych stepí 
na úkor lesa (ČAMBAL, GREGOR 2005). Množstvo dreva sa spotrebovalo na 
kúrenie, vypaľovanie keramiky či spracovanie kovov. Stopy dávneho osídlenia - 
archeologické náleziská z mladšej doby kamennej, doby bronzovej, železnej, 
rímskej, sťahovania národov i z obdobia Veľkej Moravy - sú v juhozápadnej 
časti Trnavskej pahorkatiny hojnejšie sústredené pri Pezinku, Senci, pozdĺž 
Stoličného potoka, v Šenkviciach a pri Blatnom (napr. BARTÍK, FARKAŠ 1991, 
FEKETE a kol. 2001, FEDOR a kol. 2004), pozdĺž potoka Gidra (BERNADIČ 
a kol. 1991) a riečky Parná (URMINSKÝ 2001). V lokalite Martinského lesa pri 
Senci sú zdokumentované nálezy štyroch sídliskových objektov z obdobia 9 
000 – 7 000 pr. n. l. (Kol. 1999). Plocha lesa sa zásadne zmenšila v stredoveku, 
čo bolo spôsobené nevídaným nárastom spotreby dreva na tavbu železa 
a zvýšenú stavebnú aktivitu (GOJDA 2000). Pokiaľ ide o osídľovanie nížinných 
polôh v susedstve Martinského lesa, väčšina dnešných sídiel je doložená už aj 
písomnými prameňmi najneskôr v 13. storočí:  Senec (Zemch, v roku 1253; 
FEDOR a kol. 2004), Pezinok (Bozen, v roku 1208), (Veľké) Šenkvice (1256), 
Veľké Tŕnie (Turdune, 1208), Viničné (Susulan, 1256), Veľký a Malý Biel (Bel, 
Minor Beel, 1294; SEDLÁK 1994).  

V 13. storočí vzniklo na Slovensku vyše 800 nových osád a po tatárskom 
vpáde sa vybudovalo 90 hradov a hrádkov, čo vyvolalo veľký tlak na lesy 
(URGELA 1985). Premena lesnej pôdy na poľnohospodársku prebehla v oblasti 
Trnavskej pahorkatiny v hlavných rysoch do 15. storočia, avšak aj v ďalších 
storočiach až do súčasnej doby sa odlesňovali menšie plochy lesa (BUDKE 
1973). Väčšie lesné komplexy v tejto oblasti sa zachovali aj vďaka tomu, že 
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boli v minulosti chránené ako zdroj tvrdého dubového stavebného dreva pre 
potreby kráľovského bratislavského hradu a miestnych feudálov, na výstavbu 
mostov, kúrií a kaštieľov. To je napríklad prípad Kráľovského lesa medzi 
Vinosadmi a Pezinkom. Jeho ochranu („hájenie“) lesa možno v listinných 
dokladoch sledovať od r. 1615 (HOŠEK 1968). 

Postupnú fragmentáciu lesov Trnavskej pahorkatiny bolo možné 
rekonštruovať podľa starších mapových diel od prvej tretiny 18. storočia do 
súčasnosti (RUŽIČKOVÁ 2003a, b, 2008). Proces fragmentácie (rozčleňovania, 
rozdeľovania, rozdrobovania) lesov znamená delenie súvisle zalesneného 
územia na viacero čoraz menších a čoraz vzdialenejších lesných častí - 
fragmentov. Častou príčinou zmenšovania rozlohy lesov a zároveň znižovania 
priechodnosti krajiny pre viaceré druhy živočíchov je premena lesa na 
poľnohospodársku pôdu a zastavané územie sídiel, ciest a diaľnic. Pri 
rekonštrukcii rozlohy lesov v minulosti a diagnostike procesu fragmentácie 
lesov Trnavskej pahorkatiny na regionálnej i miestnej úrovni boli využité 
indikátory rozlohy a tvaru plochy, počtu fragmentov, veľkostných kategórií, 
vzdialenosti k podobným biotopom, miery izolácie, konektivity a hodnotenia 
zmien v okolitej krajine (RUŽIČKOVÁ 2003b, 2006, 2007). 

Zo zistení vyplýva, že Martinský les, Šenkvický háj a bývalý Kráľovský les 
pri Vinosadoch (v katastrálnom území Pezinka), ako aj les pri Malom Bieli boli 
pôvodne súčasťou jedného veľkého lesného komplexu, ktorý sa ťahal od úpätia 
Malých Karpát až po alúvium Čiernej vody pri Senci. Približne v strede tohto 
lesného celku na úpätí úvalinovitej doliny so životodárnym zdrojom vody 
vznikla už vo včasnom stredoveku veľkomoravská osada, na ktorú neskôr 
nadviazalo osídlenie datované do 11.-12. storočia (MINÁČ 1981, HANULIAK 
2008). Pravdepodobne už vo vrcholnom stredoveku tu postavili aj kostol, 
zasvätený patrocíniu Sv. Martina, možno aj s kláštorom (FEDOR a kol. 2004). 
Toto sídlisko kontinuálne existovalo aj v ďalšom období, hoci jeho presná 
poloha zatiaľ nebola potvrdená archeologickým výskumom. Možno ho 
stotožniť s dedinou *Doľany, ktorá je doložená v listinách z rokov 1310, 1316 
až 1429 ako Dalyan. Táto dedina susedila na východe s Blatným, na 
severozápade so Šenkvicami, na severe s územím Vinosadov aj Pezinka a na 
západe s Viničným (FEKETE a kol. 2001). Podľa predajnej listiny z r. 1316 
tvorili extravilán dediny okrem rolí aj lesy, sady, pastviny a lúky 
s príslušenstvami. Doľany sa posledný raz spomínajú v roku 1429 ako obec, 
patriaca kráľovi. Krátko potom však nastalo náhle vyľudnenie lokality. Už 
v roku 1439 toto miesto figuruje len ako prédium (majetok), na ktorom stojí 
kostol Svätého Martina. Zničenie dediny a jej úpadok na usadlosť s niekoľkými 
domami možno s najväčšou pravdepodobnosťou pripísať na vrub husitom, ktorí 
sa v tomto území pohybovali v rokoch 1429-1430 a na okolí vypálili okrem 
iných obcí aj Senec a Svätý Jur (FEKETE a kol. 2001). Neskôr, v 18. a 19. 
storočí, stála v týchto miestach horáreň.  

V roku 1594 v súvislosti so založením Malého Siseku (= neskoršie Malé 
Šenkvice) chorvátskymi kolonistami vyklčovali severovýchodnú časť lesného 
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komplexu Martinského lesa a založili tam polia a vinice. Tento les, pôvodne 
siahajúci až k Stoličnému potoku, bol cerový (v roku 1624 sa totiž Malé 
Šenkvice spomínajú pod názvom Czeroberdo, t. j. Cerové Brdo). Jeho 
pripomienkou je názov tamojšieho záhonu Krče. V tomto období sa posúvala aj 
hranica lesa na území dediny Blatné. Podľa urbáru z roku 1601 mohli 
blatnianski sedliaci zväčšovať svoj pôdny fond klčovaním krovísk a lesa. Tieto 
bývalé lesné plochy podnes pripomína miestny názov Kopanice (obr. 20). 
V rokoch 1601-1618 vyklčovali cerový les aj v priestore Červeného vrchu 
(Vöröshegy) a založili tam najrozsiahlejšie blatnianske vinohrady (FEKETE 
a kol. 2001). 

V roku 1642 povolil Štefan PÁLFI svojim poddaným z Veľkých Šenkvíc 
vyklčovať dve plochy chrastia, aby na nich založili vinohrad a desať rokov ich 
užívali bez poplatku (BUDKE 1973). Jedna z týchto plôch sa nachádzala medzi 
Veľkými a Malými Šenkvicami a druhá na konci Veľkých Šenkvíc v lese (ide 
o vinice, neskôr známe ako Novosady; obr. 20), V priebehu 16. – 17. storočia 
(ba možno až po roku 1735) vyrúbaním časti lesa medzi Veľkými Šenkvicami 
a Pezinkom došlo k oddeleniu Kráľovského lesa od Šenkvického hája. V 18. 
storočí patrili Šenkvický háj a Martinský les rôznym vlastníkom (najmä 
PÁLFIOVCOM a ESTERHÁZIOVCOM), ale stále tvorili súvislý lesný komplex.   

Miestne lesy poskytovali životne dôležitý materiál na stavbu domov, drevo 
na kúrenie, na výrobu vínnych lisov či na koly do vinohradov, ale aj pre široké 
spektrum ďalších výrobkov rôznych remeselníkov (tesárov, kolárov, debnárov, 
sitárov a i.). V lesných komplexoch sa sprvoti používal jednotlivo aj skupinovo 
výberkový, náhodný spôsob ťažby. Od 18. storočia sa už lesy obnovovali 
hlavne holorubom so spracovaním všetkých sortimentov (palivo, stavebné 
drevo, tyčky, koly, žrde atď.) s ponechaním semenných stromov, čo zabezpečilo 
prirodzené zmladenie a dobrú obnovu porastov (HOŠEK 1968). Lesy sa 
obnovovali aj z výmladkov. Stupňujúca sa exploatácia lesov si postupne 
vynútila prijatie rôznych regulačných opatrení a pravidiel využívania lesa 
v rámci prvých lesných poriadkov jednotlivých feudálnych panstiev. Napriek 
prísne kontrolovaným výrubom kvalitných stromov a častí lesa panstvá 
poddaným jednotlivých obcí umožňovali v lese rúbať palivové drevo 
(zásobovanie zemepánov drevom bolo napokon aj jednou z poddanských 
povinností). V roku 1617 napríklad obyvatelia Veľkých Šenkvíc mali povinnosť 
každoročne panstvu narúbať a doviezť siahu dreva. Panstvá, hoci s nevôľou, 
trpeli aj pastvu v lesoch. Zo súpisu urbára Pezinského hradného panstva z roku 
1618 vyplýva, že v 17. storočí sa dubové lesy Šenkvického hája využívali aj na 
pastvu a sezónny výkrm bravov zo žaluďov. Podľa lesného poriadku panstva 
Sv. Jur a Pezinok z roku 1740 však boli „...oba Čaníkovské lesy ... úplne 
zakázané“, nepochybne v dôsledku predchádzajúceho intenzívneho využívania 
a iste aj negatívneho vplyvu pastvy na prirodzenú obnovu lesa. Zákaz rúbania 
dreva na palivo pretrvával aj v r. 1763 (RUŽIČKOVÁ 2003a, 2004). V rovnakom 
období prebiehalo pasenie dobytka aj v Kráľovskom lese (HOŠEK 1968). 
Martinský les bol v tom istom čase už predmetom systematickej hospodárskej 
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úpravy lesa, založenej na pokrokových dobových myšlienkach trvale výnosného 
lesa vekových tried. Svedčí o tom jeho rozdelenie systémom pravidelne 
rozmiestnených priesekov na jednotlivé hospodárske časti (dielce), doložené už 
v roku 1769 - v súlade s celoštátnym lesným poriadkom Márie Terézie, 
vydaným v tom istom roku. O lesy sa staral zemepanský hájnik (pričom horáreň 
v Šenkvickom lese vznikla až v 19. storočí). 

Pôvodne súvislý komplex Martinského lesa a Šenkvického hája v r. 1747 
pokrýval 2 230 hektárov, do roku 1999 bol rozdelený na viaceré lesné plochy 
s celkovou rozlohou 985 ha. Z tejto plochy Šenkvický háj, ako je vymedzený 
v súčasnosti, sa plošne zmenšil zo 690 ha na 544 ha, ale ostal zachovaný ako 
jeden celok (RUŽIČKOVÁ 2003b). Vývoj Martinského lesa radikálne ovplyvnili 
zmeny funkčného využívania územia po roku 1918. Po vzniku Československej 
reformy sa v rámci pozemkovej reformy (1919) začalo zmenšovanie jeho 
celkovej rozlohy, parcelácia a čiastočná premena na hospodárske kultúry, najmä 
na polia. Ďalšie zmeny nastali v roku 1949 po založení poľnohospodárskej 
kolónie Svätý Martin v severnej časti Martinského lesa. Martinský les sa 
zmenšil podstatne viac ako Šenkvický háj - takmer na štvrtinu pôvodnej 
rozlohy, z 1 540 ha v r. 1747 na 445 ha v roku 1999. Lesný komplex bol 
rozdelený na niekoľko menších fragmentov nepravidelného, štvorcového, alebo 
lineárneho tvaru. Plochy lesa boli premenené na ornú pôdu, vinohrad a sídlo. 

Detailná rekonštrukcia vývoja rozlohy a obvodu Martinského lesa, 
Šenkvického hája a Kráľovského lesa v rokoch 1747, 1895, 1919, 1956, 1973, 
1993 a 1999 (RUŽIČKOVÁ 2003a, b) ukázala aj to, ako sa menil obvod lesných 
fragmentov so zmenou rozlohy hodnotených lesov. Obvod Kráľovského lesa sa 
od r. 1747 neustále mierne zmenšoval a po r. 1956 ho úplne vyrúbali 
a premenili na poľnohospodársku pôdu. Pozostatkom Kráľovského lesa sú len 
líniové porasty (RUŽIČKOVÁ 2008), jeho rozloha klesla do r. 1956 o 98 % (Obr. 
19, 20). Rozloha Šenkvického hája sa od r. 1747 do r. 1999 síce zmenšila len 
o 20 %, hranica lesa sa však predĺžila o takmer 50 %. Postupné zmenšovanie 
jeho rozlohy viedlo k čoraz predĺženejšiemu tvaru súvislého lesného komplexu.  

Celková výmera Martinského lesa bola od r. 1747 do r. 1999 zredukovaná 
o 72 %, naopak jeho obvod vzrástol až o 340 %, aj v dôsledku rozdelenia 
lesného komplexu najprv na štrnásť, neskôr na šestnásť rôzne veľkých častí 
rozličného tvaru. Najväčší nárast obvodu bol zaznamenaný v päťdesiatych 
rokoch minulého storočia, keď plocha lesa poklesla o 46 %. Vzťah medzi 
obvodom a rozlohou areálu lesných fragmentov vyjadruje tzv. fraktálový index 
(index členitosti). Z jeho výpočtu je zrejmé, že miera členitosti hraníc lesov 
stúpala s miernymi výkyvmi až do r. 1993 (RUŽIČKOVÁ 2008).  

Do úvahy treba brať aj vnútornú fragmentáciu v rámci lesného pôdneho 
fondu. Napríklad vekovo staršie porasty (60-120 rokov) síce tvoria asi 63 % 
celkovej rozlohy Martinského lesa, nejde však o súvislú plochu, ale o niekoľko 
častí. Celkove nadobúdajú fragmenty Martinského lesa čoraz nepriaznivejší tvar 
aj vzhľadom na krajinno-ekologickú funkciu lesa ako navrhovaného biocentra 
nadregionálneho významu (RUŽIČKOVÁ 2003a).  
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Zmenšovanie plochy lesov viedlo aj k postupnému zväčšovaniu 
vzdialeností medzi nimi. Tak napríklad vzdialenosť medzi Kráľovským lesom 
a Šenkvickým hájom v roku 1747 bola 600 m, v roku 1895 vzrástla už na 1 800 
m a v roku 1959 až na 2 200 m. V súčasnosti je vzdialenosť Šenkvického hája 
k masívu Malých Karpát 5 – 6 km, negatívny účinok je znásobený pôsobením 
bariérového efektu komunikácií, železnice (postavenej v roku 1845) a sídla 
(Vinosady). Funkciu istých spojovacích prvkov – biokoridorov v krajine – 
v súčasnosti plnia niektoré zvyškové líniové porasty so zachovaným zložením 
dubovo-cerových lesov, ktoré vznikli počas rozdeľovania Martinského lesa, 
Šenkvického hája a Kráľovského lesa. Všetky uvedené údaje poukazujú na 
značný stupeň fragmentácie a mieru izolácie lesných fragmentov, ako aj vysoký 
počet bariér. Indikátory umožňujú pomerne presne vyjadriť reálnu situáciu 
v krajine, ktorá je v súčasnosti nepriaznivá. 

 
Obr. 2. Martinský les, interiér dubového porastu, jarný aspekt vegetácie. (Foto: J. 
Ružičková, 22.4.2008) 

 
Metodika 

 
Pre účely tejto práce sme vychádzali z máp, študovaných RUŽIČKOVOU 

(2003a,b, 2008), ktoré sme doplnili o ďalšie kartografické diela. Jednotlivé 
historické mapy boli vyhotovené v priebehu troch storočí rôznymi meračskými 
a reprodukčnými technikami, v odlišných mierkach i kartografických 
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zobrazeniach, vyznačujú sa rôznym mapovým jazykom, grafickou semiotikou a 
odlišnou presnosťou. Jednotlivé mapové situácie sme preto transformovali do 
súčasného súradnicového systému jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 
(S-JTSK) základných máp SR, vyhotovených v Křovákovom zobrazení. 
Prednostne sme pritom použili tie historické mapy, ktoré sme mali k dispozícii 
či už vo forme xerokópií (napr. mapa z roku 1747, katastrálne mapy), alebo 
v digitálnej forme (ARCANUM 2004, 2005, 2006a,b, 2007, BISZAK a kol. 2007, 
JANKÓ a kol. 2005).  

Jednotlivé situácie dostupných historických máp v rastrovej forme (formát 
TIFF) sme transformovali do systému S-JTSK základných topografických máp 
v mierke 1 : 10 000 polynomickou transformáciou prvého až tretieho rádu, 
prípadne metódou „Adjust“. Spôsob referencovania historických máp 
v prostredí geoinformačného systému ArcView GIS 9.2 je podrobne popísaný 
v prácach PIŠÚT & TIMÁR (2007), PIŠÚT a kol. (2010). V prípade máp stredných 
mierok, zachytávajúcich väčšie územie, sme kvôli minimalizácii skreslení a 
chýb transformácie použili menšie výrezy máp. Týmto spôsobom sme úspešne 
transformovali napr. výrez MIKOVÍNIHO mapy Bratislavskej stolice, ako aj 
príslušné listy máp jednotlivých vojenských mapovaní (prvé, druhé a tretie voj. 
mapovanie). Listy máp 1. vojenského mapovania boli projektované do systému 
S-JTSK (KUSKA 1960) pomocou náhradného Lambertovho kužeľového 
konformného zobrazenia (aplikácia pre potreby GIS - TIMÁR & DANIŠÍK 2003). 
Jednotlivé listy katastrálnych máp záujmového územia v rastrovej forme boli 
súradnicove pripojené na 4 rohy jednotlivých listov pomocou ich známych 
súradníc, pričom v prípade niektorých listov sme použili aj ďalšie referenčné 
body tak, aby sa dosiahla čo najlepšia presnosť transformácie. Vo väčšine 
prípadov sa týmto postupom podarilo dosiahnuť pomerne malé chyby 
transformácie, ktoré sa u máp veľkých mierok pohybujú rádove v niekoľkých 
metroch až centimetroch (tab. 1).  

Najstaršie mapy záujmového územia veľkých mierok (z rokov 1747 – 1769) 
sme do súčasného systému georeferencovali s využitím mladších polohopisne 
presných máp (napr. katastrálnych) metódou spline, ktorá sa veľmi dobre 
osvedčila pri analýze viacerých starých (PIŠÚT a kol. 2010), aj takmer 
päťstoročných máp, napr. LAZAROVEJ mapy Uhorska (SZÉKELY 2009, 
SZÉKELY a kol. 2006). Niektoré mapy stredných mierok však nebolo možné bez 
neúnosných skreslení transformovať ani pomocou tejto metódy (napr. mapu F. 
EPERJESSYHO z r. 1789), preto ich uvádzame iba vo forme ukážok z textovej 
časti. 

Letecké snímky z rokov 1936, 1949 a 1969 sme získali z Topografického 
ústavu J. Lipského v Banskej Bystrici. Výsledné kompilácie (obr. 27, 28, 30) 
vznikli prekryvom jednotlivých snímok, z ktorých každá bola georeferencovaná 
do S-JTSK samostatne, s využitím ortofotomáp z r. 2007. Jednotlivé snímky 
boli pred transformáciou graficky upravené (kontrast, jas, sýtosť atď.) 
v programe COREL Photo Paint a mierne orezané, aby sa minimalizovalo 
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skreslenie na ich okrajoch. V prípade snímok z r. 1936 prekryv nie je dokonalý, 
čoho výsledkom sú dve menšie biele nepokryté plochy územia (obr. 27). 

Podrobnejšie informácie o spôsobe transformácie jednotlivých 
georeferencovaných máp a sérií leteckých snímok do systému S-JTSK, ako aj 
dosiahnuté chyby transformácie (RMS) sú uvedené v tabuľke 1. Chronologicky 
zoradená séria historických máp v jednotnej mierke, transformovaných do 
súčasných podkladov, tvorí kľúčovú časť grafických príloh tohto príspevku 
(obr. 21-31).  

 
Tabuľka 1. Presnosť a chyby transformácie jednotlivých situácií historických 
máp do systému S-JTSK. 

 

Dátum Autor / Názov mapy 
Počet 

georeferen-
covaných 

listov 

Chyba resp. 
presnosť 

transformácie 
RMS (m) 

Počet 
kontrolných 

bodov 
pre 

transformáciu 

Typ 
transformácie 

1735 S. Mikovíni / Bratislavská stolica 1 (výrez) 111,28380 9 polynomická, 
2. rádu 

1747 Mapa rozdelenia Šenkvického hája celá mapa 0,0000 30 spline 

1757 Bratislavská stolica (Homannovské 
vydanie Mikovíniho mapy) 1 (výrez) 122.83419 8 adjust 

1769 

J. Libai / Mapa Senca celá mapa 0,0000 52 

spline J. Gabáni / 
chotár Veľkého a Malého Biela celá mapa 0,0000 14 

1782 -1785 1. vojenské mapovanie celý list 24,44786 16 
polynomická, 

2. rádu 
1806 Ján Lipský / Generálna mapa 1 (výrez) 184,1517 13 

pol. 19. 
stor. 

2. voj. mapovanie – list  25-43 celý list 26,93498 20 
2. voj. mapovanie – list  25-44 celý list 43,54789 22 

1860 komasačná mapa mestečka Senec 1 (výrez) 3,15800 17 polynomická, 
3. rádu 1875-

1884 
3. voj. mapovanie – list  4658 1 (výrez listu) 16,45022 15 
3. voj. mapovanie – list  4758 1 (výrez listu) 1.01036 12 

1894-
1895 katastrálna mapa 20 listov 0.0000-6,87661 

4 rohy 
každého listu 
+ ďalšie body 

polynomická, 
1.-3. rádu 

1936 letecké snímkovanie 7 snímkov 0,000-1,35019 7 - 18 polynomická, 
3. rádu 

1938-
1952 

špeciálna mapa – list BRATISLAVA 1 (výrez listu) 12,17475 16 Adjust 

špeciálna mapa – list TRNAVA 1 (výrez listu) 20,64191 18 polynomická, 
1. rádu 

špeciálna mapa – list SENEC 1 (výrez listu) 15,9600 16 Adjust 

špeciálna mapa – list MALACKY 1 (výrez listu) 22,32310 17 polynomická, 
2. rádu 

1949 letecké snímkovanie 4 snímky 0,000-0,94436 10 - 11 polynomická, 
3. rádu 

1957 vojenská špeciálna mapa 1 (celý list) 1,07992 21 Adjust 

1969 letecké snímkovanie 3 snímky 0,000-0,85370 9 - 12 polynomická, 
3. rádu 

1973 

ZM ČSSR : 10 000, list 44-20-10 1 (celý list) 0,42596 13 polynomická, 
2. rádu ZM ČSSR : 10 000, list 45-11-06 1 (celý list) 0,21282 8 

ZM ČSSR : 10 000, list 44-22-15 1 (celý list) 0,15128 7 

ZM ČSSR : 10 000, list 45-11-11 1 (celý list) 0,34692 12 polynomická, 
3. rádu 
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Martinský les na Mikovíniho mape Bratislavskej stolice z r. 1735 
 
V roku 1735 vyšla v prvom zväzku Notícií Mateja BELA mapa bratislavskej 

stolice, ktorej autorom je vynikajúci slovenský kartograf a inžinier Samuel 
MIKOVÍNI (mapa č. 1 v zozname máp; obr. 3). Ide vôbec o najstaršiu mapu 
bratislavskej stolice, navyše zhotovenú s využitím vedecky presných metód. 
Nečudo, že sa v nasledujúcom období stala vzorom nielen pre mapy ďalších 
uhorských stolíc, ba významne ovplyvnila vývoj tvorby máp prinajmenšom 
v stredoeurópskych reláciách (KLEIN 2006). Pri jej konštrukcii totiž MIKOVÍNI 
ako prvý v Uhorsku prvý raz dôsledne aplikoval svoju modernú meračskú 
metódu, vychádzajúcu z kombinácie astronomických, geometrických 
(triangulácia), magnetických a hydrografických základov (PURGINA 1958). Na 
tejto mape prvý raz použil aj vlastný súradnicový systém, ktorého základom bol 
tzv. bratislavský poludník (HÁJEK a kol. 1997).  

Výrez MIKOVÍNIHO mapy sme transformovali do systému S-JTSK pomocou 
kontrolných bodov – kostolov priľahlých dedín a mestečiek. Pre študované 
územie sa nám podarilo dosiahnuť uspokojivú chybu transformácie RMS = 111 
m. Súvisí to s tým, že záujmové územie sa nachádza v priestore, kde je 
MIKOVÍNIHO mapa relatívne najpresnejšia (oblasť medzi Bratislavou a Sereďou, 
kadiaľ vykonával trigonometrické meranie). Potvrdila to napokon aj analýza 
kvality MIKOVÍNIHO mapy formou kartometrickej analýzy vybraných dĺžok, 
odmeraných na mape (HÁJEK a kol. 1997). 

MIKOVÍNIHO mapa zachytáva všetky väčšie fragmenty lesov na Trnavskej 
pahorkatine, až k alúviu Malého Dunaja (vrátane lesa Obora, ktorý zanikol až 
v 20. storočí; RUŽIČKOVÁ 2003b). Okraje najjuhozápadnejšieho výbežku 
Podunajskej pahorkatiny medzi Sencom (Semptz, Warberg), Modrou (MODOR) 
a Veľkým Tŕním (Csukárd), Veľkými a Malými Šenkvicami (N. Senkvitz, K. 
Senkvitz), Blatným (Sarfű), Viničným (Schvainsbach) a Bernolákovom 
(Cseklés, Lansitz) sú vyznačené šrafovaním a zväčša pokryté pásom 
vinohradov. Pri detailnejšom zväčšení mapy vidno, že väčšia časť tohto územia 
je pokrytá lesom (súvislé plochy, vyplnené početnými figurálnymi znakmi 
stromov), na juhozápade zreteľne siahajúcim až do chotárov Veľkého (Magyar 
bél) a Malého Bielu (Német bél). Na severe les (dnešný Šenkvický háj) siaha 
úzkym pásom po západnom okraji Malých a Veľkých Šenkvíc až po Veľké 
a Malé Tŕnie (Terling). Ide jednoznačne o priestor tzv. Kráľovského lesa, ktorý 
podľa Mikovíniho mapy bol začiatkom štvrtej dekády 18. storočia ešte spojený 
so Šenkvickým hájom. Grafickú informáciu o prepojení oboch lesných celkov 
v tomto čase môžme považovať za vcelku vierohodnú, keďže týmto súvislým 
lesom prechádzala aj cesta z Pezinka (BASIN) do Veľkých Šenkvíc. Pri 
zameriavaní v teréne sa MIKOVÍNI so svojimi pomocníkmi medzi jednotlivými 
sídlami pohybovali predovšetkým po hlavných, prípadne aj vedľajších cestných 
ťahoch, takže pravdepodobnosť výskytu nepresností práve v bezprostrednom 
okolí ciest je na jeho mape nízka.  
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Obr. 3. Martinský les, Šenkvický háj, Kráľovský les a les pri Malom a Veľkom Bieli 
ešte ako jeden súvislý celok na MIKOVÍNIHO mape Bratislavskej stolice z roku 1735.  
 

V súlade s terénnou situáciou tvoria okraje pahorkatiny na juhovýchodnej 
strane dva lalokovité výbežky, pričom južnejší z nich siaha prakticky až 
k Sencu, vzdialený od mesta sotva 500 m (dnes 2,5 kilometra), východnejší až 
k Blatnému. Pri porovnaní s mladšími mapami vidíme, že podľa MIKOVÍNIHO 
mapy je teda na juhovýchodnom výbežku les zakreslený ešte v priestore vrchu 
Vogelsang nad Sencom, kde najneskôr v roku 1769 (LIBAIOVA mapa) už 
existovali súvislé plochy seneckých vinohradov (dnešná kóta 167 m n. m. nad 
Sencom). Zaujímavá je tiež situácia na severovýchodnej a východnej strane 
okraja pahorkatiny, kde podľa zákresu súvislý les v podstate siaha až 
k Blatnému, resp. po cestu z Blatného do Šenkvíc. Takýto rozsah lesného 
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komplexu Martinského lesa – podstatne väčší ako o tri desaťročia neskôr - 
pravdepodobne nezodpovedal realite (tieto časti chotára blatňania klčovali už 
začiatkom 17. storočia), predsa však Mikovíniho mapa mohla odzrkadľovať 
prebiehajúce zmeny v krajine - sekundárne zarastanie určitých plôch krovinami 
a lesom. Prvé tri desaťročia 18. storočia boli totiž obdobím všeobecného 
hospodárskeho úpadku krajiny po kuruckých povstaniach a morových 
epidémiách. V r. 1712 bolo v Blatnom podľa urbára mnoho usadlostí 
neobývaných. Podľa údajov z roku 1719 výmera obrábaných vinohradov 
výrazne poklesla, pričom a úpadok poľnohospodárstva tu pokračoval aj 
v ďalšom období (FEKETE a kol. 2001).   

V južnej polovici komplexu Martinského lesa je zreteľne zakreslená aj 
izolovaná enkláva oráčin. Azda ide o polia v okolí horárne Svätý Martin (v 
tomto prípade by boli zakreslené asi o 2,5 km južnejšie, ako v skutočnosti).   

Je známe, že pri tvorbe svojej vynikajúcej mapy S. MIKOVÍNI polohu 
niektorých polohopisných topografických prvkov medzi presnejšie zameranými 
sídlami, vrátane lesných fragmentov zakreslil do mapy bez podrobnejšieho 
merania, v podstate od oka (potvrdilo sa to napríklad pri analýze zákresu 
Šúrskeho lesa, por. PIŠÚT a kol. 2010). Tento postup mu však pri obrovskom 
zábere zobrazeného územia (značná časť JZ Slovenska) nemožno zazlievať, 
berúc do úvahy obmedzené technické, iste aj personálne a časové možnosti, 
ktoré mal MIKOVÍNI pri tvorbe tejto mapy k dispozícii. 

 

 

Martinský les na rukopisnej mape územia medzi Malými Karpatami 
a Váhom 

 
V mapovom fonde Séčéniho krajinskej knižnice v Budapešti (ARCANUM, 

2007) sa nachádza aj rukopisná mapa malej mierky, znázorňujúca priestor 
Trnavskej pahorkatiny a časti Záhorskej nížiny, vrátane viacerých tunajších 
lesných fragmentov (mapa č. 2). Mapa je orientačne datovaná do obdobia okolo 
roku 1730, pravdepodobne však môže byť aj mladšia (päťdesiate až 
sedemdesiate roky osemnásteho storočia). Pomerne správne totiž zachytáva aj 
Martinský les a Šenkvický háj, tvoriace jeden komplex s Bielským lesom. Jasne 
je znázornený aj Kráľovský les východne od Pezinka, avšak tu už zreteľne 
oddelený od Šenkvického hája. Transformácia mapy do systému S-JTSK je 
problematická, preto uvádzame len ukážku výrezu mapy s Martinským lesom 
(obr. 4).  

 



 17 

 
 

Obr. 4. Komplex Martinského lesa, Šenkvického hája, Bielskeho lesíka a Kráľovský les 
na výreze rukopisnej mapy z 18. storočia. 
 

 

Martinský les na mape z roku 1747 
 

Pravdepodobne najstaršou podrobnou mapou veľkej mierky, 
zachytávajúcou Šenkvický háj (Schenkowitzer Waldung) a priľahlé lesné celky 
– Kráľovský les (Kőnigs Waldung) aj severnú časť Martinského lesa 
(Wardtberger Teren – Senecké územie) je mapa z roku 1747 (mapa č. 3, obr. 5). 
Mapa je uložená v Slovenskom národnom archíve v Bratislave. K dispozícii 
sme mali jej čiernobielu kópiu, ktorú s podrobným komentárom publikovala 
RUŽIČKOVÁ (2003a, 2008). 

Predmetom tejto mapy bolo komisionálne rozdelenie Šenkvického lesa 
medzi dvoch popredných  predstaviteľov významného uhorského šľachtického 
rodu Pálfiovcov – grófov Jána a Rudolfa PÁLFIHO. Toto rozdelenie 
pravdepodobne súvisí s rozdelením staršej vetvy rodu Pálfiovcov na tri 
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samostatné línie v roku 1735. Zakladateľom červenokamenskej línie rodu sa stal 
gróf Rudolf PÁLFI (*1719-†1768), spolumajiteľ hradného panstva Červený 
kameň a majiteľ panstiev Pezinok a Svätý Jur. Gróf Ján PÁLFI z Erdődu (*1663-
†1751) si zvolil vojenskú kariéru. Za svoje zásluhy v protikuruckých vojnách 
bol v roku 1709 povýšený na poľného maršála, neskôr sa stal veliteľom 
cisárskych vojsk v celom Uhorsku a hlavným veliteľom cisárskeho jazdectva. 
V roku 1718 ho cisár vymenoval za uhorského miestodržiteľa, dedičného 
hlavného kapitána Bratislavského hradu a župana bratislavskej stolice (1732). 
Od roku 1741 navyše zastával významný post palatína, v dnešnej terminológii 
„predsedu vlády“ vtedajšieho Uhorska, čím vystúpil na najvyšší vrchol 
politickej kariéry (ŠPIESZ 1987).  

Pri tomto delení Šenkvický les rozdelili priamou líniou na dve približne 
rovnaké polovice. Novo vytýčenú hranicu zrejme vyznačili aj hraničnými 
medzníkmi priamo v teréne. Viedla od najsevernejšieho cípu seneckého územia 
smerom na Viničné (Schwantz Bach). Pri jej vytyčovaní azda využili smer na 
dobre viditeľný viničniansky kostol. Palatínovi Jánovi PÁLFIMU pripadla 
severnejšia polovica Šenkvického hája (na origináli mapy je vyznačená žltou 
lemovkou), zatiaľ čo grófovi Rudolfovi južnejšia časť po hranicu seneckého 
chotára (červenou farbou). 

Mapa zachytáva aj severnú časť seneckého územia (Wardtberger Teren) 
a Martinského lesa, ktorý v tomto čase ešte nebol rozdelený systémom 
pravidelných priesekov na dielce. Hranica medzi Šenkvickým hájom 
a Martinským lesom zostala významnou hranicou až doposiaľ, stretávajú sa tu 
okresy Pezinok a Senec. Pozoruhodná je aj pomerne hustá a nepravidelná sieť 
lesných ciest, pretínajúca Šenkvický, Martinský aj Kráľovský les.  

Transformácia rukopisnej mapy do systému S-JTSK bola možná len 
s využitím metódy „Spline“. Ukázalo sa, že mapa najpresnejšie zobrazuje práve 
rozdeľovaný Šenkvický les, pričom jej skreslenie stúpa smerom k okrajovým 
častiam (obr. 21). Tie už boli možno dokreslené „od oka“, bez vymeriavania 
v teréne. Platí to napr. pre nepresný zákres oblasti na styku chotárov 
Chorvátskeho Grobu, Malého a Veľkého Bielu v pravom dolnom rohu mapy. 
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Obr. 5.  Kráľovský les (Kőnigs Waldung) pri Vinosadoch (Zuckerstorf), Šenkvický háj 
(Schenkowitzer Waldung) a severná časť Martinského lesa na území Senca 
(Wardtberger Teren) na rukopisnej barokovej mape z roku 1747. 
 

 

Martinský les na Homannovskom vydaní Mikovíniho mapy z roku 
1757 

 
Z vydaní MIKOVÍNIHO mapy v 18. storočí sme pre účely tejto štúdie využili 

aj jej tzv. HOMANNOVSKÉ vydanie z roku 1757 (obr. 6), ktoré vyšlo 
v Norimbergu, dostupné v digitálnej forme (mapa č. 4). Toto vydanie bolo 
obohatené najmä o maďarské a slovenské názvy sídiel, z hľadiska polohopisu je 
však pre študované územie fakticky totožné s originálom. Napriek tomu sa 
vyznačuje niektorými novými prvkami, ktoré sa týkajú aj záujmového územia 
Martinského lesa. 

Hoci tvar výbežku Podunajskej pahorkatiny je na tejto mape rovnaký ako na 
MIKOVÍNIHO pôvodine, les na ňom je značne fragmentovaný, najmä v severnej 
časti. Väčšia časť plochy dnešného Šenkvického hája je prázdna, bez lesa. Aj na 
mieste Kráľovského lesa a po oboch stranách cesty z Pezinka do Šenkvíc 
nachádzame len malé fliačiky lesa, čo by však vcelku zodpovedalo skutočnosti, 
keďže už v roku 1747 bol Kráľovský les oddelený od Šenkvického hája. Pri 
pohľade na mapu ale vidíme, že časť absencie lesa možno pripísať na vrub 
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umiestneniu písmen E a N z nápisu EXTRANEUS (t. j. PROCESSUS SUPERIOR 
EXTRANEUS – Horný vonkajší slúžnovský okres, ide o vtedajšie administratívne 
členenie bratislavskej stolice, por. ŽUDEL 1984). Zaujímavé ale je, že bez lesa je 
už aj juhovýchodný lalokovitý výbežok pahorkatiny pri Senci. Vinohrady ho 
však podľa všetkého nepokrývali – tie sú na tejto mape zreteľne zakreslené a 
znázornené figurálnymi znakmi vo forme štvorčekov.      

Východne od Martinského lesa je nápadný aj zákres rozsiahlych slatín na 
Stoličnom potoku medzi Čatajom a Pustými Úľanmi, ktoré neskôr čiastočne 
odvodnili reguláciou potoka.   

 
 

 
 
Obr. 6. Časť územia Bratislavskej stolice – Trnavská pahorkatina s väčšími 
fragmentami lesov na HOMANNOVSKOM vydaní MIKOVÍNIHO mapy z r. 1757. Hoci tvar 
výbežku Podunajskej pahorkatiny je na tejto mape rovnaký ako na MIKOVÍNIHO 
pôvodine, výsledkom zámernej štylizácie je nápadne odlišný tvar a veľkosť 
Martinského lesa.  
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Martinský les na mape chotárneho územia mestečka Senec z roku 
1769 

 
Z roku 1769 pochádzajú dve zaujímavé a dôležité mapy mestečka Senec. 

V archíve Národnej Séčéniho knižnice v Budapešti sa nachádza mapa 
seneckého územia od Jozefa LIBAIA (mapa č. 5; obr. 7). Autorom ďalšej mapy 
rovnakého územia z toho istého roku je S. GOTTHARDI. Mapa je uložená 
v Ústrednom maďarskom archíve piaristického rádu. Uvedené mapy, 
predstavujúce najstaršie zachovalé mapy katastra Senca, jeho zastavaného 
územia, vnútorného členenia a extravilánu, vrátane územia Martinského lesa 
(FEDOR a kol. 2004), z hľadiska mapového jazyka, kompozície 
a kartografických vyjadrovacích prostriedkov  podrobne charakterizovali 
KOŽUCH a BENOVÁ (2005). Kvalitná reprodukcia Libaiovej mapy vyšla 
nedávno v monografii o Senci (FEDOR a kol., l. c.).  

Autori oboch máp boli pravdepodobne študentami odbornej školy vyššieho 
typu s ekonomickým zameraním – známeho seneckého ekonomického kolégia 
(Collegium Scientiarium politico-economico cameralium), ktorú prípisom 
Kráľovskej miestodržiteľskej rady založili v roku 1763. Gróf František 
ESTERHÁZI, príslušník najbohatšieho šľachtického rodu Uhorska tých čias 
a hlavný kráľovský stajník (ŠPIESZ 1987), v druhej polovici 18. storočia 
zemepán Senca, nepochybne ovplyvnený pokrokovými myšlienkami 
tereziánskych reforiem a osvietenstva, založil za účelom zabezpečenia platov 
pre profesorov fundáciu s kapitálom 20 000 zlatých (FEDOR a kol. 2004) a pre 
školu poskytol aj priestory svojej barokovej  kúrie. Hlavnými vyučovacími 
predmetmi boli aritmetika, ekonómia, technika nákresov, medirytina, ale aj 
zememeračská geometria a ďalšie. V trojročnom štúdiu tu ročne študovalo 20 
poslucháčov. Išlo vlastne o prvú civilnú školu, kde sa pripravovali budúci 
zememerači – inžinieri (vojenskí kartografi sa v tomto období pripravovali na 
učilišti v Gumpendorfe pri Viedni), ktorí sa mali neskôr uplatniť pri 
projektovaní verejných stavieb, ciest, mostov, reguláciách vodných tokov, 
odvodňovaní mokradí a pod. Význam tejto školy umocňuje skutočnosť, že 
v tom čase v Európe fakticky nejestvovala civilná vyššia (vysoká) škola 
technického zamerania (PRAVDA 2003). Škola fungovala šestnásť rokov, do 
roku 1776, kedy ju zničil požiar, pričom vyhorela celá budova, bolo zničené 
všetko zariadenie a materiály v archíve piaristov (KOŽUCH, BENOVÁ 2005). 
Napriek svojej relatívne krátkej existencii vychovala celý rad zememeračov, 
ktorí sú autormi početných máp a plánov (ARCANUM 2006a,b, 2007), 
mimoriadne cenných aj pre poznanie vzhľadu nížinnej krajiny a zmien riečnych 
korýt v druhej polovici 18. a v prvej polovici 19. storočia (napr. PIŠÚT 2008) .  

Pre účely tejto štúdie sme využili mapu Senca od Jozefa LIBAIA, ktorá je 
k dispozícii v digitálnej forme (ARCANUM 2007). Je to najstaršia mapa veľkej 
mierky (asi 1 :  15 800), zachytávajúca celú južnú časť komplexu Martinského 
lesa na chotárnom území mestečka Senec. V legende je uvedené, že autor mapu 
dokončil vo februári 1767.  
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Obr.  7.  Mapa chotárneho územia mestečka Senec od Jozefa LIBAIA z roku 1769. 
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Martinský les je na LIBAIOVEJ mape zakreslený zelenou farbou, lesné 
porasty sú znázornené s figurálnymi znakmi stromov. Z hľadiska jeho prírodnej 
histórie je na tejto mape podstatnou novinkou rozčlenenie komplexu panského 
lesa po prvý raz priesekmi na jednotlivé hospodárske časti (dielce). Je veľmi 
pravdepodobné, že išlo o bezprostrednú reakciu na všeobecne platnú úpravu 
lesného hospodárenia - lesný poriadok, ktorý v tomto roku (1769) vydala Mária 
Terézia. Uvedenej úprave sa mali podrobiť všetci majitelia lesov v Uhorsku. 
Vytýčenie priesekov mohli zabezpečiť práve študenti seneckého kolégia. 
Systematická hospodárska úprava lesa bola teda aplikáciou pokrokových 
dobových myšlienok trvale výnosného lesa vekových tried. Pri počte dielcov 22 
a pri rubnej dobe duba okolo 120-140 rokov mohla takáto hospodárska úprava 
teoreticky zabezpečovať pravidelný výnos z Martinského lesa a následnú 
obnovu niektorej časti lesa zhruba každých 5-6 rokov, čo približne zodpovedá aj 
semenným rokom dubov (každých 3 – 6 rokov; MERGL a kol. 1985).  

Systém priesekov do istej miery nahradil aj dovtedajšiu chaotickú sieť 
lesných ciest, naznačenú na mape z r. 1747. LIBAIOVA mapa je prvá, ktorá 
v Martinskom lese zachytáva usadlosť resp. majer Svätý Martin (St. Martini), 
ku ktorej viedla zo Senca cesta. Tu sa napájala na druhú cestu, vedúcu 
z Viničného do Blatného. Usadlosť pozostávala z troch domov, ktoré – podobne 
ako budovy v mestečku (KOŽUCH a BENOVÁ 2005) nie sú bližšie označené 
(obr. 7). Porovnaním s mapou prvého vojenského mapovania (obr. 9) je však 
zrejmé, že jedna z nich je horáreň resp. lesovňa a ďalšiu zrejme predstavuje 
stredoveký kostol Sv. Martina (poukazuje na to aj jeho pôdorys s náznakom 
sakristie). Usadlosť dopĺňa vodná plocha (rybník) a enkláva oráčin. 

 
 

Časť Martinského lesa na Gabániho mape chotára Veľkého 
a Malého Biela z roku 1769 

 
Dôležitým doplnkom informácií z LIBAJOVEJ mapy je aj mapa chotárov 

obcí Veľký a Malý Biel, ktorú v júli toho istého roku (1769) zhotovil ďalší zo 
žiakov seneckého kolégia Jozef GABÁNI (Gabányi; mapa č. 6). Je dôležitá pre 
rekonštrukciu pôvodného rozsahu Martinského lesa, ktorý v tom čase 
v susedstve vinohradov porastal severnú časť chotárov uvedených obcí (obr. 8) 
a možno rástol aj ďalej na západ, v chotárnom území Bernolákova (obr. 20).  
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Obr. 8. Mapa chotárneho územia obcí Veľký a Malý Biel zachytáva využitie krajiny 
v území, zo západu priamo nadväzujúcom na senecký chotár, s pokračovaním 
Martinského lesa v severnej časti. 
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Martinský les a Šenkvický háj na mape 1. vojenského mapovania 
 
Veľmi cenným kartografickým prameňom pre históriu Martinského lesa je 

mapa 1. vojenského mapovania habsburskej monarchie (1764-1787), 
nazývaného tiež jozefínskym, keďže sa oficiálne dokončilo za panovania cisára 
Jozefa II. (1780-1790). Mapy prvého uceleného mapovania územia Slovenska 
v jeho dejinách v jednotnej strednej mierke (1 : 28 800) boli do roku 1919 
prísne utajené. Dnes sú súčasťou kartografickej zbierky Rakúskeho štátneho 
archívu vo Viedni a k dispozácii sú už aj v digitálnej forme (ARCANUM 2004). 
Prvé vojenské mapovanie je neoceniteľným prameňom pre mnohé vedné 
odbory, lebo zachytáva dobovú miestopisnú a zemepisnú infraštruktúru krajiny 
ešte pred začiatkom priemyselnej revolúcie (KLEIN 2008). Okrem toho toto 
mapovanie ako jediné zo všetkých vojenských mapovaní obsahuje aj vojenské 
opisy miestopisu a krajiny jednotlivých mapových listov (militärische 
Landesbeschreibungen), mimoriadne hodnotné pre geografickú a kartografickú 
históriu Slovenska (KLEIN 2001, 2003). Údaje sa vpisovali do predtlačených 
rubrík dotazníkovej formy. Mali poskytnúť odpovede na otázky prioritne 
vojenského charakteru, spočívajúce v logistickom vyhodnotení priestoru pre 
prípadné vojenské operácie. Originálny švabachový rukopis týchto opisov máp 
z územia Slovenska nedávno kompletne prepísal do nemčiny a preložil do 
slovenčiny KLEIN (2006), pričom časť tohto materiálu je už k dispozícii 
bádateľskému vyťaženiu (KLEIN 2008).     

Väčšia časť územia dnešného Slovenska bola v rámci 1. vojenského 
mapovania zmapovaná v rokoch 1782-1785. Z tohto obdobia je aj mapový list, 
zobrazujúci Martinský les (mapa č. 7). Prehľadne sú odlíšené lesné porasty, 
lúky a pasienky od ornej pôdy. Martinský les je tu označený menom – Szt. 
Marton Wald (Svätomartinský les). Táto mapa prvý raz pomerne verne 
pomocou šrafáže zachytila aj charakteristické črty topografie terénu - lalokovité 
výbežky záveru úvalinovej doliny nad dnešnou horárňou v Šenkvickom háji 
(ktorá v osemdesiatych rokoch 18. storočia ešte nejestvovala).  

Prvé vojenské mapovanie priamo dokumentuje najväčší kartograficky 
doložený rozsah komplexu Martinského lesa juhozápadným smerom, ktorý 
súvisle pokračoval do severnej časti chotára Malého Bielu (Nemet Béll; jeho 
pozostatkom je izolovaný fragment dnešného Bielskeho lesíka), a dopĺňa tak 
údaje predchádzajúcich máp. Mapa však zachytáva ešte aj menšie fragmenty 
lesa v chotári Veľkého Bielu (Magyarbéll) v lokalite vyvýšeniny Slivkové 
(Silváš, 171 m n. m.). Naznačujú, že v stredoveku komplex Martinského lesa 
zasahoval výbežkom územia Chorvátskeho Grobu (Croat. Eisgrub, Horváth 
Gurab) až do chotára Bernolákova v priestore Šalaperskej hory (174 m n. m.), 
predtým, než túto časť skultivovali na vinohrady (Obr. 20, 23). Pahorkatinné 
dubové lesy v týchto miestach na alúviu Malého Dunaja resp. Čiernej vody 
plynule prechádzali do príležitostne zaplavovaných lužných lesov.  

Na severe (v priestore záhonu Múry) zasahoval súvislý komplex 
Martinského lesa a Šenkvického hája viac než o pol kilometra severnejšie. 
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Podobne na severovýchodnej strane siahal Šenkvický háj bližšie k Veľkým 
Šenkviciam (Gros Schenkowitz, Nagy Senkviz), od ktorých bol vzdialený asi 1 
km. Pás lesa tu priamo hraničil so šenkvickými vinicami. Pozostatkom 
pôvodného rozsahu lesa z konca 18. storočia je asi 300 m dlhý výbežok lesa 
v tejto časti.  

Najkratšia vzdialenosť medzi Šenkvickým hájom a Kráľovským lesom bola 
v tomto období asi 750 m.   

Mapa zachytáva aj sieť hlavných komunikácií, pretínajúcich lesný celok 
nad Sencom. Šenkvickým hájom prechádzali lesné cesty, vedúce z Viničného 
(Schweinsbach) do Veľkých aj Malých Šenkvíc. Cez Martinský les prechádzala 
aj cesta z Pezinka cez Viničné do Blatného (Scharffy, Sárfö), pričom pri horárni 
Svätý Martin prekonávala dno úvalinovitej doliny po vyvýšenom násype 
rybníka. Od horárne v tom čase viedla cesta aj do Senca. Keďže Martinský les 
v tomto období stále tvoril jeden celok s bielskym lesíkom, cesta zo Senca do 
Viničného prechádzala na približne 800 m dlhom úseku ešte priamo lesom.  

Podľa prvého vojenského mapovania  Šenkvický háj v tomto čase ešte 
nebol na rozdiel od Martinského lesa koncepčnejšie priestorovo hospodársky 
upravený. Porovnanie rozdelenia Martinského lesa v seneckom chotári na dielce 
s LIBAIOVOU mapou zachytáva mierne zahustenie siete priesekov, takže počet 
jednotlivých dielcov dosiahol 31. Na mieste bývalej dediny Svätý Martin (St. 
Marton) vidno oráčiny pri jazere a popri ceste, slúžiace pre zásobovanie 
obyvateľov horárne (obr. 9).   

V opisnej časti príslušného mapového listu (ARCANUM 2004) figuruje 
usadlosť Svätý Martin ako samostatná sídelná jednotka (tzv. prédium). 
Zaujímavá je informácia, že majetok pozostáva nielen z dvoch poľovníckych 
domov (= horárne), ale aj kostola (!), ktorý je na mape aj zreteľne zakreslený 
príslušnou značkou s krížom (Bestehet in 2 Jäger Häusszer und eine Kirche). 
Táto dôležitá informácia upresňuje grafické informácie  z LIBAIOVEJ mapy 
(1769) a  potvrdzuje indície starých listín, že na majetku existoval v 15. storočí 
hodnotne zariadený kostol (azda aj s románskym kaštieľom), zasvätený 
patrocíniu Sv. Martina (FEDOR a kol. 2004). Zákres kostola nie je náhodný - 
mapy 1. vojenského mapovania dôsledne dokumentovali všetky významnejšie 
objekty, drevené či kamenné, ktoré mohli mať prípadný vojenský význam (z 
hľadiska úkrytu, možnosti dočasného opevnenia, ako orientačné body a pod.). 
Kostol teda koncom 18. storočia v lokalite ešte existoval, zrejme aj zastrešený. 
V roku 1980 zachytil archeologický prieskum v uvedenej polohe aj časť 
základového muriva s pravouhlým nárožím, pravdepodobne súčasť západnej 
prístavby lode kostola (HANULIAK 2008).  
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Obr. 9. Časť Martinského lesa s enklávou polí a rybníkom pri usadlosti Svätý Martin na 
georeferencovaných výrezoch historických máp – na LIBAIOVEJ mape (1767, horný 
obrázok) a mape 1. vojenského mapovania (1782-5, dole). Vojenská mapa je dôkazom, 
že na usadlosti v rokoch 1782-1785 okrem horárne ešte stál aj stredoveký kostol Sv. 
Martina. Kostol (Kirche) sa výslovne uvádza aj v popisnej časti mapového listu. Kostol 
možno jednoznačne stotožniť aj s neoznačenou budovou na LIBAIOVEJ mape.  
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Uvedené údaje potvrdzujú aj údaje zo súpisu majetkov seneckej fary, podľa 
ktorých mal majer Sv. Martin v 18. storočí dva domy. Jeden z nich bol určený 
pre lesníkov, ktorí sa starali o lesy, druhý slúžil na ubytovanie majiteľa panstva 
v čase poľovačiek (KOLEKTÍV 1999)  

Aj na mape 1. vojenského mapovania je pri kostole znázornená vodná 
plocha na dne úvaliny. V predtlačenej rubrike (Wäβer), stručne 
charakterizujúcej vodné toky a telesá usadlosti Svätý Martin (KLEIN 2006) je 
informácia, že toto jazero nemá z vojenského hľadiska väčší význam (Der Teich 
ist ohnbedeutend). V rubrike o lesoch sa uvádza, že sú zmiešané a pozostávajú 
z tvrdých listnáčov (Der Wald bestehet aus gemischten harten Holtz.). Podobná 
informácia, nepochybne sa vzťahujúca na Šenkvický háj, je aj pri stručnom 
opise Viničného (Schweinsbach): „Zmiešaný les je hustý“ (Die Waldung ist 
dicht von vermischter Holtz; ARCANUM 2004). Pri opise Senca ani Šenkvíc sa 
informácie o lesoch neuvádzajú. 

Dosiahnutá polohopisná presnosť mapy prvého vojenského mapovania, 
vyjadrená aj chybou transformácie výrezu mapy do súčasného súradnicového 
systému RMS = 25 m (tab. 1) je pomerne vysoká, vzhľadom na skutočnosť, že 
jednotlivé listy máp 1. vojenského mapovania neboli konštruované na 
geodetických základoch. Je nižšia než vypočítaná relatívna presnosť máp 1. 
vojenského mapovania, predstavujúca v metrickej súste veľmi prijateľnú rádovú 
odchýlku 42 až 66 metrov v porovnaní so súčasnými mapami (POKORNÝ & 
HÁJEK 2003 in KLEIN 2008).  

 
 

Martinský les na Eperjessyho mape Bratislavskej stolice  
 
V osemdesiatych rokoch osemnásteho storočia bol oficiálnym 

zememeračom Bratislavskej stolice František EPERJESSY, ďalší z absolventov 
seneckého ekonomického kolégia. V roku 1789 zhotovil prehľadnú mapu 
Bratislavskej stolice (mapa č. 8). Táto graficky pekná, úhľadná a prehľadná 
mapa, zachytávajúca pohoria (Malé Karpaty), lesy, väčšie i menšie toky, cesty 
a sídla v niekoľkých kategóriách, nebola skonštruovaná na geodetických 
základoch, ale z podstatnej časti vznikla ako kompilácia, s využitím 
a pospájaním existujúcich lokálnych máp veľkých mierok.  

Nížinné a pahorkatinné lesy sú na tejto mape znázornené jednotným štýlom, 
ako homogénne celky bez priesekov (obr. 10). Na mape sú zakreslené aj všetky 
väčšie fragmenty dubových lesov na Trnavskej pahoraktine. Les medzi Sencom 
a Pezinkom (Martinský les) je z nich najväčším. Rozkladá sa od Cajly (Czajla), 
medzi Pezinkom (BÖSING), Vinosadmi (Csúkárd, Czukersdorf), Malými 
a Veľkými Šenkvicami (Kiss, Nagy Senkvicz), Viničným (Svántzpach) až po 
Blatné (Sárfő), ako súvislý jednoliaty celok. Je zrejmé, že autor mapy bol 
ovplyvnený aj MIKOVÍNIHO mapami. Severná časť lesného komplexu – 
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Kráľovský les a Šenkvický háj tu napr. tvoria úzky súvislý pás, podobne ako u 
MIKOVÍNIHO (1735), hoci v roku 1789 už boli dávnejšie izolované. Vinohrady 
sú pre zmenu na EPERJESSYHO mape znázornené štvorčekmi (červenými), 
podobne ako na Homannovskom vydaní (1757) MIKOVÍNIHO mapy.  

Polohopisnú správnosť zákresu Martinského lesa na tejto mape okrem iného 
zmenšuje skutočnosť, že les na východnej strane siaha až tesne k Stoličnému 
potoku, čo sa nezhodovalo s realitou, nakoľko už na mape 1. vojenského 
mapovania bol okraj Martinského lesa od neho vzdialený viac než 1,6 km. 
Vzhľadom na uvedené nepresnosti sme túto mapu nereferencovali do systému 
S-JSTK.  

 
 

 
 

Obr. 10. Martinský les na výreze mapy Bratislavskej stolice Františka EPERJESSYHO 
z roku 1789. 
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Martinský les na mape Jána Korabinského 
 
V roku 1804 vydal vo Viedni filológ, geograf, historik a kartograf 

slovenského pôvodu, rodák z Prešova Ján Matej KORABINSKÝ (*1740-†1811) 
prvý vreckový atlas Uhorského kráľovstva (mapa č. 9). Z celkového počtu 60 
listov („tabúľ“) je v ňom územie Slovenska zobrazené spolu na 23 listoch. Atlas 
má aj legendu s 27 vysvetlenými znakmi, medzi ktorými sú aj znaky národnostnej 
(6) a konfesionálnej (4) príslušnosti obyvateľstva sídiel (PRAVDA 2003).  

Piata strana KORABINSKÉHO atlasu znázorňuje severnú časť bratislavskej 
stolice. Martinský les je na tejto mape znázornený spolu s ďalšími väčšími 
fragmentami  lesov, z ktorých je menovite označený len Šúrsky les (Schur 
Wald). Okraje najjuhozápadnejšieho výbežku Podunajskej pahorkatiny pri Senci 
sú tu znázornené šrafami podobne, ako na MIKOVÍNIHO mape. Podľa tejto mapy 
les pokrýva len malú časť pahorkatiny, na rozdiel od skutočnosti. Táto 
nepresnosť je však vcelku pochopiteľná a ospravedlniteľná vzhľadom na 
rozmery atlasu, mierku a stupeň generalizácie polohopisu jednotlivých máp 
atlasu (obr. 11).  

 
 

 

Obr. 11. Výrez mapového listu KORABINSKÉHO atlasu, znázorňujúci územie na 
severozápad od Bratislavy (Presburg) s izolovanými lesnými komplexami 
v podmalokarpatskej zníženine (Šúrskym lesom – Schur Wald) a na Podunajskej 
pahorkatine, vrátane Martinského lesa.  
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Martinský les na Lipského mape  
 
V roku 1806 vydal Ján LIPSKÝ (*1766-†1826), popredný uhorský kartograf 

slovenského pôvodu Generálnu mapu Uhorského kráľovstva (mapa č. 10; 
ARCANUM 2005). Toto kartografické dielo na deviatich listoch v mierke 1 : 
469 472 predstavuje prvú vedecky podloženú mapu celého územia Uhorska 
(vrátane územia dnešného Slovenska). Polohu miest LIPSKÝ určil na základe 
vlastných meraní, prípadne výpočtami, opierajúcimi sa o astronomicky určené 
body. Jeho mapa veľmi pozitívne ovplyvnila uhorskú kartografiu až do polovice 
19. storočia. Prílohu mapy tvoril podrobný zemepisný register (Repertorium 
locorum objectorumque) s 39 500 heslami, vrátane geografických názvov v reči 
miestneho obyvateľstva, aj slovenskými (PRAVDA 2003). Dnes je už vyriešené 
aj georeferencovanie LIPSKÉHO máp do súčasných projekčných sústav 
v prostredí GIS (TIMÁR a kol. 2006b). 

Zákres lesného komplexu medzi Sencom (Szemptz, Vartberg), Blatným 
(Sarfö)  Šenkvicami (Senkvicz) a Viničným (Schweinsbach) na LIPSKÉHO mape 
je badateľne vernejší a realistickejší, ako u KORABINSKÉHO, vrátane zákresu 
priesekov v Martinskom lese (obr. 12). Umožnila to jednak detailnejšia mierka 
mapy, ale aj skutočnosť, že LIPSKÝ ako podkladový materiál na vyhotovenie 
mapy použil vtedy relatívne najpresnejšie mapy 1. vojenského mapovania, na 
ktorom sa ešte ako sedemnásťročný kadet aj osobne zúčastnil.  
 

 

Obr. 12. Lesný komplex medzi Sencom, Pezinkom a Šenkvicami na LIPSKÉHO mape 
z roku 1806. 
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Martinský les na mape 2. vojenského mapovania 
 
Na mapových listoch 2. vojenského mapovania (tzv. Františkovo) bolo 

územie dnešného Slovenska zmapované v rokoch 1819-1869 (JANKÓ a kol. 
2005, PRAVDA 2003, TIMÁR 2004, TIMÁR a kol. 2006a). Martinský les 
a Šenvický háj sú je v rámci tohto mapovania zachytené na dvoch listoch (mapy 
č. 11, 12), ktoré možno podľa znázorneného obsahu datovať do obdobia okolo 
polovice 19. storočia, po roku 1840 (kedy vybudovali železnicu z Bratislavy do 
Trnavy). V roku 1873 do mapového listu 25-43 dokreslili aj trasu železnice 
z Bratislavy do Trnavy, resp. na Považie (Waagthal Bahn eingetragen...). 
Georeferencovanie oboch listov do systému S-JTSK s chybou transformácie 
RMS = 27 až 44 m (tab. 1) je porovnateľné s mapou 1. vojenského mapovania 
(obr. 24).  

 
Obr. 13. Pôvod rybníka pri osade Sv. Martina siaha azda až do stredoveku (začiatok 15. 
storočia?). Jazero je doložené na historických mapách už v rokoch 1769-1785. 
V určitých obdobiach rybník neexistoval resp. bol vypustený – na jeho mieste boli napr. 
v polovici 19. storočia trávnaté pasienky s vahadlovou studňou, až v roku 1969 sa opäť 
objavuje na leteckých snímkach. (Foto: P. Pišút, 18.1.2011). 
 

V porovnaní so stavom na mape prvého vojenského mapovania ostávajú 
hranice Martinského lesa a Šenkvického hája v podstate bez väčších zmien, 
snáď s výnimkou rozšírenia vinohradov v chotári Veľkých Šenkvíc na úkor lesa 
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(posun vyše 200 m) v miestnej časti Glance (Vrchné novosady). Mapa 2. 
vojenského mapovania uvádza pre Martinský les názov St. Martin vel 
Wartberger Wald (Svätomartinský alebo Senecký les), podobne aj pre 
Šenkvický háj (na ďalšom mapovom liste) názov St. Martiner Wald 
(Svätomartinský les). Počet lesných dielcov v Martinskom lese je 28. 
Medzičasom na dielce rozdelili aj Kráľovský les (Baum Waldl) pri Veľkom 
Tŕní (Zukersdorf, Csukárd), ktorý navyše preťala trasa novovybudovanej 
železnice (obr. 24). Bez viditeľných zmien naďalej ostáva len Šenkvický les. 

Na tejto mape je na mieste usadlosti Svätý Martin horáreň (Jägerhaus). Dno 
priľahlej úvaliny bolo v tomto období zatrávnené, bez vodnej plochy; na jej 
mieste je zakreslená vahadlová studňa. Pri juhovýchodnom cípe Martinského 
lesa v seneckom chotári v miestach dnešného Červeného majera je zakreslený 
poľovnícky zámoček (Jagdlusthaus).  

 
 

Šenkvický háj na mape chotára Veľkých a Malých Šenkvíc z roku 
1846 
 

V roku 1846 zhotovil Leopold KISS mapu chotára Veľkých a Malých 
Šenkvíc (mapa č. 13). Na tejto mape je už Šenkvický háj rozdelený priesekmi 
na dielce a prvý raz sú uvedené aj miestne názvy jednotlivých častí lesa. 
Podrobne sú zakreslené aj jednotlivé hraničné kôpky a medzníky, vyznačujúce 
okraje lesa a jednotlivé prieseky. Hlavný priesek rozdeľoval les na tzv. Horný 
les (Ober Vald) a Dolný les (Unter Vald, časť smerom k Martinskému lesu). 
Najjužnejší výbežok lesa na hranici so seneckým a viničnianskym chotárom sa 
nazýval Vinkl Vald (Les v kúte). Iný menší diel nazývali Stavnisko 
(Sztavniszko) a časť lesa zo strany Viničného je na mape označená (zrejme 
sčasti skomoleným menom) Kivertháhl. Severozápadnú časť za šenkvickými 
vinohradmi v časti Zahumenice tvoril les Dubník.   
 

Martinský les na chotárnej mape Senca z roku 1860 
 

Z roku 1860 pochádza komasačná mapa chotára mestečka Senec (mapa č. 
14), ktorá je zaujímavá z hľadiska vlastníckych pomerov v Martinskom lese. Po 
prijatí Urbárskeho patentu panovníka (1853), ktorým sa začal realizovať 
rámcový zákon o zrušení poddanstva z roku 1848, štát priznal roľníkom pôdu, 
ktorú mali v držbe na základe tereziánskeho urbára. Inú pôdu mohli poddaní 
nadobudnúť vykúpením za svoje prostriedky. Aj v Senci bolo potrebné vyriešiť 
majetkové vysporiadanie medzi bývalým zemepánom a seneckými poddanými. 
Časť panského majetku prešla do trvalého vlastníctva niekdajších poddaných, 
pričom roztrúsená pôda sa sceľovala do väčších celkov (komasácia). Podobne 
ako v iných dedinách a zemepanských mestečkách (por. PÜSPÖKI-NAGY 1969), 
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ani v Senci tento proces neprebiehal bez problémov. Pokiaľ ide o lesnú pôdu, na 
základe dohody, ktorú sa napokon podarilo niekdajším poddaným uzavrieť 
s grófom ESTERHÁZIM dňa 29. apríla 1868, sa zo zemepanského lesa odčlenila 
neveľká časť do vlastníctva bývalých poddaných, pričom podstatná časť 
výmery Martinského lesa naďalej zostala majetkom zemepána. Martinský les sa 
tak z hľadiska vlastníckych pomerov rozdelil na zemepanský les (časť A – 
Urasági Erdő) a časť B – Urbársky les (Úrbéres Erdő). Dňa 27. augusta toho 
istého roku sa potom za prítomnosti zástupcov bývalého panstva a množstva 
miestnych seneckých gazdov priamo v teréne uskutočnilo skúšobné premeranie 
plochy, vopred vyznačenej v mape (obr. 14). Zúčastnení konštatovali, že 
vyčlenená plocha presne súhlasí s pridelenou výmerou, uvedenou v pozemkovej 
knihe.  

Na tejto mape sú v priestore dnešnej kolónie Svätý Martin zakreslené tri 
domy. Porovnanie so starými mapami a priemet do súčasnej mapy však 
ukazuje, že s veľkou pravdepodobnosťou ani jedna z nich už neznázorňuje 
bývalý gotický kostol, z ktorého v tomto období zrejme ostali už len ruiny.   

 

 
 
Obr. 14. Martinský les na mape chotára Senca z roku 1860. Mapa znázorňuje aj menšiu 
časť panského lesa (Urasági Erdő, je to línia medzi písmenami A, B, C, D) ktorá 
v rámci vysporiadania pomerov po zrušení poddanstva prešla do vlastníctva bývalých 
poddaných, seneckých gazdov (Úrbéres Erdő – Urbársky les). 
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Kráľovský les na komasačnej mape Cajly z roku 1881  
 

Pre sledovanie postupného zmenšovania rozlohy niekdajšieho Kráľovského 
lesa je dôležitá aj komasačná mapa chotára obce Cajla z roku 1881 (mapa č. 
15). Podľa tejto mapy v 19. storočí vyklčovali pás lesa zo strany Malého Tŕnia 
(Terling) a vysadili tu nové vinice v záhone Novosád (obr. 20). Na tejto mape je 
Kráľovský les uvedený ako Bahnvaldi Erdő.  

 

Martinský les na mape 3. vojenského mapovania 
 
Požiadavky armády a hospodárskeho rozvoja si vyžiadali ešte presnejšie 

mapy, ako boli mapy 2. vojenského mapovania. V rámci 3. vojenského 
mapovania Uhorska (1869-1887) bolo územie dnešného Slovenska zmapované 
v rokoch 1875-1884 (PRAVDA, 2003).  

Z listov máp v metrickej mierke 1 : 25 000, vyznačujúcich sa vysokou 
presnosťou, sa odvodením vyhotovili čiernobiele, tzv. špeciálne mapy v mierke 
1 : 75 000, ktoré sme použili aj pre účely našej štúdie (BISZAK a kol. 2007; 
MOLNÁR & TIMÁR 2009). Záujmové územie je v rámci tohto mapovania 
zachytené na štyroch mapových listoch, zameraných v rokoch 1884 (mapy č. 
16, 18 a 19) a 1885 (mapa č. 17). Na týchto mapách je georeliéf územia 
Podunajskej pahorkatiny vyznačený tzv. LEHMANOVÝMI šrafami, uvedené sú už 
aj niektoré výškové kóty. Vzhľadom na skutočnosť, že mapovanie organizoval 
Vojenský zemepisný ústav vo Viedni nie sú prekvapením nemecké názvy 
Martinského lesa a Šenkvického hája - Martins W. (ald), Schenkwitzer W. (ald), 
ba ani Kráľovského lesa, ktorý tu má názov Bahn W.(ald), „Les pri trati“.  
Medzi Šenkvickým hájom a Kráľovským lesom medzičasom vznikol 
rovnomenný majer (M. H. Bahnwald), dnešný štátny majetok Panholec (obr. 
15). 

Keďže z hľadiska polohopisného obsahu československé špeciálne mapy po 
r. 1919 boli  v podstate reambulovanými farebnými mapami tretieho vojenského 
mapovania, pre účely našej štúdie sme georeferencovali uvedené mapy (pozri 
nižšie).  
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Obr. 15. Martinský les (Martins W.), Šenkvický háj (Schenkwitzer W.) a Kráľovský les 
(Bahn W.)  na mape 3. vojenského mapovania z rokov 1884-1885. 

 

Martinský les, Šenkvický háj, Kráľovský les a Bielsky lesík na 
katastrálnej mape z rokov 1894-1895 

 
Záujmové územie Martinského lesa, Šekvického hája, Bielskeho lesíka 

a bývalého Kráľovského lesa pri Vinosadoch je zachytené spolu na 20 listoch 
katastrálnych máp šiestich katastrálnych území obcí Senec, Veľké a Malé 
Šenkvice, Veľký a Malý Biel, Cajla z rokov 1894 až 1895 (mapy č. 20-24). 
Všetky sú deponované spolu s ostatnými katastrálnymi mapami Slovenska v 
Ústrednom archíve geodézie a kartografie v Bratislave. Katastrálne mapovanie, 
vrátane súpisov všetkých pozemkov, vzniklo zo snahy vytvoriť podklad pre 
stanovenie pozemkovej dane. Ide o jeden z kľúčových prameňov pre poznanie 
miestopisu, topografie, využitia krajiny a pôvodných vlastníckych pomerov 
z obdobia spred radikálnych politických, spoločenských a hospodárskych zmien 
v 20. storočí, ktoré navždy zmenili tvár pôvodnej kultúrnej krajiny. Výhodou 
katastrálnych máp je popri ich pomerne vysokej presnosti (vyjadrenej v našom 
prípade chybou transformácie jednotlivých listov do sústavy S-JTSK na úrovni 
RMS =  0,00 – 6,88 m; Tab. 1) aj veľmi podrobný polohopis, determinovaný 
veľkou mierkou mapy (1 : 2 880). Vyplynula z toho, že katastrálne mapy boli 
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ešte vyhotovené v siahovej sústave. Dôležitou a cennou súčasťou máp 
jednotlivých katastrálnych území sú aj ich sprievodné operáty resp. pozemková 
kniha s kompletným výčtom parciel, ich plôch a jednotlivých vlastníkov 
(BADLÍK 1997).   

Podľa katastrálnej mapy (mapa č. 23) a pozemkovej knihy Senca patrila 
koncom 19. storočia prevažná väčšina lesného komplexu Martinského lesa 
Michalovi ESTERHÁZIMU, malá časť bola vo vlastníctve mestečka Senec. 
Usadlosť Svätý Martin (Szent Márton) pozostávala z dvoch obytných domov 
s dvormi, so záhradami a z ďalšej hospodárskej budovy. V okolí boli oráčiny, 
ale aj menšia lúka. Časť dna úvaliny porastal les, ale boli tu aj dve detailne 
zakreslené vahadlové studne.  

 
Obr. 16. Mierny svah úvalinovitej doliny a stará agrárna plošina (vpravo) s pôdou typu 
černozem. Táto izolovaná enkláva polí vznikla vyrúbaním časti Martinského lesa 
najneskôr vo včasnom stredoveku a odvtedy prakticky nepretržite slúži ako orná pôda. 
Pohľad smerom na sever, k Šenkvickému lesu. (Foto: J. Ružičková, 11.4.2008). 

 
Podobne ako v Senci, aj v Šenkvickom háji miestne názvy Senkviczi erdő 

(Šenkvický les) a Uradalmi erdő (Panský les) poukazujú na zmenené vlastnícke 
pomery po zrušení poddanstva (mapa č. 20). Podľa pozemkovej knihy tu však 
boli pomery zložitejšie: vlastníkom Panského lesa bol síce Ján PÁLFI resp.  
červenokamenské panstvo, zvyšok však patril nielen Veľkým a Malým 
Šenkviciam, ale aj obci Blatné. Práve na jej lesnom diely postavili niekedy po 
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roku 1846 aj horáreň (Csőszház). Na katastrálnej mape Veľkých Šenkvíc je 
blízko pri tejto obci aj záhon Színtelep (Uhliszkó). Svedčí o tom, že v dávnejšej 
minulosti tvrdé drevo zo Šenkvického hája využili aj na výrobu drevného uhlia 
(obr. 20).   

Miestny názov Mogyorósi dűlő (Lieskový diel), zaznačený na katastrálnej 
mape Veľkého Bielu (Magyarbél; mapa č. 22) pri hraniciach s Malým Bielom 
a Slovenským Grobom je dokladom výskytu liesky, ktorá sa v minulosti 
vyskytovala v podraste tejto časti pôvodného lesného komplexu Martinského 
lesa (obr. 20).     

Kráľovský les má na katastrálnej mape Cajly (mapa č. 24) názov 
Baumwald, a rovnomenný názov mal aj blízky Baumwald major (dnešný ŠM 
Panholec). V druhej polovici 19. storočia pri južnom okraji Svätomartinského 
lesa (Szent-Mártoni erdő) v záhone s altánkom (Filagóriai dülő) zriadili 
Antalov majer (Antal major), dnešný Červený majer.  

Kompilácia listov katastrálnych máp, znázorňujúcich Martinský les, 
Šenkvický háj, les pri Malom Bieli a Kráľovský les je na obr. 25.  

 
 

Martinský les na špeciálnych mapách z rokov 1938-1952  
 
Po rozpade Rakúsko-Uhorska vznikol v Prahe Vojenský zemepisný ústav. 

Na základe medzištátnej dohody sa v r. 1923 podarilo z Rakúska prevziať 
mapové originály a matrice z územia čs. republiky, medzi ktorými boli aj 
podklady špeciálnych máp 3. vojenského mapovania v mierke 1 : 25 000. 
Reambuláciou týchto máp a ich doplnením o niektoré nové prvky postupne 
vznikali aktualizované farebné listy československých vojenských špeciálnych 
máp. Pre zobrazenie záujmového územia sme použili mapové listy špeciálnych 
máp v mierke 1 : 75 000, uložené v archíve Katedry fyzickej geografie 
a geoekológie Prírodovedeckej fakulty v Bratislave. Podobne ako v prípade máp 
3. vojenského mapovania, obrázok č. 26 je kompiláciou štyroch mapových 
listov (mapy č. 26-29  v zozname). Jednotlivé listy vychádzali v rokoch 1938-
1952 a z tohto dôvodu sa vyznačujú rôznou grafickou úpravou. List 
MALACKY napr. neobsahuje kilometrovú sieť, na rozdiel od listu 4659 
(TRNAVA). List 4759 (SENEC) má pre zmenu túto sieť znázornenú červenou 
farbou, navyše sú na ňom červenou farbou zvýraznené aj línie okrajov 
Trnavskej pahorkatiny. 

Ako výsledok názvoslovnej aktualizácie máp 3. vojenského mapovania sa 
na špeciálnych mapách prvý raz objavujú dnešné slovenské názvy oboch 
lesných častí – Martinský les a Šenkvický háj. Je však potrebné poznamenať, že 
tieto mapy, napriek rokom svojho vydania v skutočnosti ešte zachytávajú starší 
stav lesov pred fragmentáciou, t. j. posledný raz znázorňujú Šenkvický háj aj 
Martinský les ešte ako jediný súvislý lesný komplex. Nachádzali sa v ňom dve 
horárne (mysl.(ivna)), pričom pri svätomartinskej je opäť zakreslená aj 
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vahadlová studňa. V celom lesnom komplexe vidno len dve výraznejšie čistiny 
– jedna sa nachádza pri svätomartinskej horárni, druhá v Šenkvickom háji pri 
seneckej chotárnej hranici. Mapy zachytávajú stav lesného celku tesne pred 
vyklčovaním časti Martinského lesa a založením poľnohospodárskej osady v r. 
1949. Formou figurálnych znakov mapy zjednodušene udávajú aj prevládajúcu 
skladbu drevín, t. j. že tunajšie lesy z prevažnej časti pozostávajú z listnatých 
drevín. Ukazujú aj menší výskyt ihličnatých drevín v závere úvalinovitej doliny 
smerom k Šenkvickým vinohradom.  

Kráľovský les nesie na týchto mapách skomolený názov Baurvaldov háj 
a neďaleký majer podľa neho Baurvaldský (dnešný ŠM Panholec). 

 

Martinský les a Šenkvický háj na vojenských leteckých snímkach 
z roku 1936  

 
Vývoj Martinského lesa i Šenkvického hája radikálne ovplyvnili zmeny 

funkčného využitia územia po roku 1918. Až do tohto obdobia patril Martinský 
les šľachtickej rodine ESTERHÁZIOVCOV. Po vzniku Československej republiky 
bola pôda v novovzniknutom štáte zoštátnená – odkúpená podľa č. 215/ Zb. zo 
dňa 16. apríla 1919. Táto pôda sa v rámci pozemkovej reformy predávala 
záujemcom podľa zákona č. 330/ Zb. zo dňa 11. júna 1919. V tomto období sa 
začala aj parcelácia Martinského lesa v okolí horární a jeho čiastočná premena 
na iné hospodárske kultúry, najmä na polia. Po zoštátnení majera Svätý Martin 
tu boli postavené sušiarne na tabak a maštale s nadstavbami, v ktorých zriadili 
byty pre robotníkov (bírešov), pracujúcich na tunajšom veľkostatku. Existoval 
aj zámer založiť v lokalite Hodvábnicke družstvo. Pozostatkom týchto snáh je 
výskyt moruší (Morus alba, M. nigra) v zvyškových líniových porastoch, ktoré 
spájajú Martinský les a Šenkvický háj (KOLEKTÍV 1999).  

Napredujúcu parceláciu a vyklčovanie veľkých plôch Martinského lesa 
výstižne dokumentuje kompilácia najstarších vojenských čiernobielych 
leteckých snímkov československej armády (dnes deponovaných 
v Topografickom ústave plukovníka J. LIPSKÉHO v Banskej Bystrici), 
georeferencovaných do systému S-JTSK s nízkymi chybami transformácie (tab. 
1). Zo snímok je taktiež zrejmá heterogénnosť lesných komplexov (najmä pri 
zväčšení), kde jednotlivé dielce sa líšia hustotou porastu (zakmenením) 
v dôsledku rozdielnych rastových a obnovných štádií porastov, ako aj 
druhového zloženia (obr. 27). Ďalším nápadným znakom je rozdelenie priľahlej 
poľnohospodársky využívanej krajiny na obrovské množstvo úzkych parciel. 
Dôležitým prvkom starej kultúrnej krajiny boli pásy vinohradov, susediacich 
s lesnými celkami. Okrem vysadeného viniča v nich spontánne rástlo aj veľké 
množstvo ovocných drevín a krov, ktoré plnili aj funkciu vlastníckych medzí 
medzi jednotlivými parcelami. Pásy viníc tak predstavovali prechodné pásmo 
(ekotón) medzi husto zapojenými dubovými porastami a na oráčiny 
premenenou poľnohospodárskou krajinou. 



 40 

 

 
 
Obr. 17. Časť Martinského lesa ako súčasť Maďarského kráľovstva v rokoch 1938-
1945. Priebeh novovzniknutej štátnej hranice je vyznačený červeným šrafovaním do 
špeciálnej mapy.  
 

Martinský les ako pohraničné územie v rokoch 1938-1945 
 

Po Viedenskej arbitráži v r. 1938 bolo vtedajšie Československo donútené 
veľmocami odstúpiť Horthyovskému Maďarsku najúrodnejšie južné oblasti, 
viac než 20 % slovenského územia. Martinský les sa tak z noci na ráno ocitol na 
novovytvorenej, prísne stráženej československo-maďarskej štátnej hranici. 
Hoci Maďarsku pripadlo aj mestečko Senec, väčšia časť plochy Martinského 
lesa ostala na území Slovenska. Zrejme preto, aby mestečko malo aspoň trocha 
súvislejšej plochy lesa, arbitri z Martinského lesa vykrojili aj niekoľko dielcov 
na jeho východnej strane smerom na Blatné (Šarfia). Územie Maďarska tak na 
tomto úseku prenikalo dlhším výbežkom na severozápad (mapa č. 25; obr.   17). 
Od 14. marca 1939 sa táto hranica zmenila na štátnu hranicu medzi Maďarským 
kráľovstvom a Slovenskou republikou (obr. 18).  
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Obr. 18. Lesný priesek v Martinskom lese , tzv. „železná linaj“ je svedectvom pohnutej 
histórie Slovenska v 20. storočí. (Foto: J. Ružičková, 22.4.2008). 
 

Martinský les a Šenkvický háj na vojenských leteckých snímkach 
z roku 1949 

 
Ďalšie snímkovanie pre vojenské účely zachytilo stav krajinnej štruktúry po 

skončení druhej svetovej vojny, bezprostredne po zmene spoločenského 
zriadenia (1948), tesne pred založením modernej poľnohospodárskej osady 
Svätý Martin a nástupom kolektivizácie. Snímky už odzrkadľujú odohrávajúce 
sa závažné negatívne krajinné zmeny, ktoré v tom čase prebiehali v priestore 
Martinského lesa. V porovnaní s rokom 1936 je badateľný ďalší výrub lesných 
fragmentov najmä na juhozápad a sever od hospodárskeho dvora (polohy 
v nadmorských výškach asi 160-180 m n. m.), ako aj výrub asi 40 hektárov 
veľkej plochy lesa pri Červenom majeri. Zo snímkov je aj v tomto prípade 
zrejmá prebiehajúca obnova resp. výchovné zásahy v niektorých lesných 
porastoch Martinského lesa a Šenkvického hája (obr. 28).  
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Martinský les a Šenkvický háj na vojenských mapách 1 : 50 000  
 
Výsledkom uvedeného leteckého snímkovania boli aj aktualizované 

vojenské mapy Generálneho štábu Československej ľudovej armády v mierke 1 
: 50 000 z r. 1951 a 1957 (list Pezinok). Aktualizovaný list vojenskej mapy z r. 
1957 (mapa č. 30; obr. 29) po prvý raz znázorňuje novú poľnohospodársku 
kolóniu Svätý Martin, ktorú v roku 1949 založili Slováci z Juhoslávie. Boli to 
presídlení Kysučania, ktorí sa po druhej svetovej vojne vrátili späť na 
Slovensko (KOLEKTÍV 1999). Novozaložená kolónia pozostávala z ulice 
s dvomi radmi domov. Vyklčovaním lesa a jeho premenou na 
poľnohospodársku pôdu sa v podstate ustálila dnešná podoba študovaného 
lesného komplexu na dva vzájomne oddelené a fragmentované lesné celky.  

 

Martinský les a Šenkvický háj na vojenských leteckých snímkach 
z roku 1969  

 
Radikálna zmena vlastníckych pomerov po r. 1948, zánik súkromného 

vlastníctva a kolektivizácia poľnohospodárstva sa naplno odzrkadlili na 
leteckých snímkach z roku 1969 (obr. 30). Vznik jednotných 
poľnohospodárskych družstiev a transformácia majerov na štátne majetky so 
sebou priniesli vznik veľkých honov a rozoranie medzí, čomu padli za obeť aj 
mnohé ovocné stromy a kry vo vinohradoch. Výsledkom tak bol postupný zánik 
prastarej kultúrnej krajiny s množstvom striedajúcich sa kultúr na malých 
plochách a roztrúsených drevín predovšetkým v priestore viníc. Najväčší 
úpadok badať v tomto smere v pásme vinohradov po okrajoch Martinského lesa. 
Mnohé postupne vyklčovali a premenili na ornú pôdu, s neblahými následkami 
na zvýšenie urýchlenej erózie pôdy. Tieto zásahy postihli senecké, blatnianske 
aj viničnianske vinohrady.  

V priestore lesných celkov najväčšou zmenou od r. 1949 bolo zriadenie 
vojenských objektov vo vyvýšenej časti Šenkvického hája.  

 

Martinský les a Šenkvický háj na základnej mape 1 : 10 000 z rokov 
1972-1973 a súčasný stav 

 
Údaje snímkov z roku 1969 dopĺňa, resp. potvrdzuje stav z rokov 1972-

1973 na základných topografických mapách ČSSR (mapy č. 31-34; Obr. 31). 
V porovnaní so súčasným stavom vidíme, že hranice lesných celkov 
a fragmentov sa od sedemdesiatych rokov už prakticky nezmenili. Väčšie 
zmeny nastali v susedstve Martinského lesa. V katastrálnom území obce Blatné 
tamojšie JRD v snahe získať ornú pôdu pri poslednej fáze sceľovania pozemkov 
bezohľadne odobralo vtedajším vlastníkom 26,5 ha súkromných viníc 
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a premenilo ich na role (FEKETE a kol. 2001, RUŽIČKOVÁ 2003a). Rovnaký 
osud stihol aj 63 hektárov vinohradov v najvýchodnejšej časti chotára 
Slovenského Grobu (v záhone Chrasť, Grefty) v susedstve lesa pri Malom Bieli. 
Vo viniciach a v krovinách vinohradov sa vyskytovali viaceré charakteristické 
druhy rastlín a drevín. V porovnaní s nimi súvislé bloky ornej pôdy predstavujú 
oveľa chudobnejší biotop a bariéru pre viac druhov bioty ako vinohrady. 
Vzájomná izolácia lesných porastov v záujmovom území sa znásobila aj 
rozšírením sídiel a výstavbou komunikácií, hlavne diaľnice. Len vyše dvesto – 
tristo metrov od južného okraja Martinského lesa dnes vedie diaľnica 
z Bratislavy do Žiliny, ktorá bola vybudovaná bez zmierňujúcich opatrení 
(RUŽIČKOVÁ 2003a). Zatiaľ azda posledným vážnym zásahom do krajiny 
v tomto území bolo zriadenie skládky odpadu v lokalite Červený majer, 
s kapacitou 525 000 m3 a rozlohou 46 500 m2.   

 

Záver  
  

1) Martinský les, Šenkvický háj a priľahlé lesné fragmenty možno 
sledovať na starých mapách od roku 1735 až do súčasnosti. Historické mapy 
rôznej kvality, presnosti a grafického vyhotovenia a v novšom období (20. 
storočie) aj letecké snímky sú jedinečným zdrojom informácií o minulosti 
a vývoji týchto lesných celkov. Vydávajú tiež výrečné svedectvo aj 
o radikálnych premenách okolitej  kultúrnej krajiny juhovýchodnej časti 
Podunajskej pahorkatiny v posledných storočiach pod vplyvom človeka. Tieto 
špecifické grafické pramene umožňujú lepšie pochopiť a interpretovať aj 
niektoré údaje písomných prameňov a archeologických výskumov.  

2) Transformácia jednotlivých historických máp do súčasného systému 
jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej moderných topografických máp 
umožňuje objektívne zhodnotenie priestorových zmien študovaných lesných 
celkov a okolitej krajiny v priebehu času. Porovnávanie sekvencie máp alebo 
ich nakladanie (superpozície) vedie aj k lepšiemu chápaniu metód ich tvorby, 
ako aj k presnejšiemu zhodnoteniu jednotlivých kartografických diel z hľadiska 
polohopisnej,  geometrickej či obsahovej presnosti. 

3) Martinský les je modelovým územím z hľadiska štúdia osídľovania 
a vzniku kultúrnej krajiny juhozápadného Slovenska v stredoveku. V tomto 
období sa dotvárala sieť sídiel na Podunajskej pahorkatine, ktoré vznikali pri 
nivách potokov, tečúcich z Malých Karpát smerom k Dudváhu a Malému 
Dunaju. Z okrajových častí alúvií človek postupne prenikal úvalinovitými 
dolinami aj do relatívne vyššie položených pahorkatinných polôh reliéfu, 
využívajúc mierne svahy úvalín, plošiny s neskeletnatými, ľahko obrábateľnými 
černozemami a hnedozemami, čo je aj prípad Martinského lesa. Archeologické 
výskumy v rokoch 1976-78 doložili v lokalite Svätý Martin včasnostredoveké 
(10.-11. storočie) a vrcholnostredoveké (12.-13. storočie) sídlisko. Zmenšovanie 
Martinského lesa premenou na polia sa teda začalo už v stredoveku, a to priamo 
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zo stredu lesného komplexu. Pokračovaním uvedených sídisk bola 
archeologickým výskumom zatiaľ nezachytená neskorostredoveká dedina, ktorá 
vytvárala materiálne zázemie románskemu / gotickému kostolu, prípadne aj 
románskemu kláštoru (FEDOR a kol. 2004). Toto sídlisko možno stotožniť 
s dedinou *Doľany (Dalyan), doloženou v listinách od roku 1310 (FEKETE 
a kol. 2001). Dedina však po roku 1429 zanikla. Klčovanie Martinského lesa sa 
tak zastavilo, ba väčšia časť polí opätovne zarástla sekundárnym lesom, čo 
napomohlo zachovaniu celistvosti lesného komplexu až do nedávnych čias.  

4) Z pôvodne rozsiahlejších klčovísk sa zachovala len enkláva oráčin na 
plošine a miernych svahoch úvalinovitej doliny na sever a severovýchod od 
dnešnej kolónie Svätý Martin, dobre viditeľná na starších mapách 18. a 19. 
storočia. Túto časť územia možno preto právom považovať za starú agrárnu 
plošinu, ktorá napriek tomu, že bola obklopená súvislým komplexom lesov, je 
kontinuálne kultivovaná prinajmenšom od 11. storočia (ba pravdepodobne už 
od čias Veľkej Moravy), teda tisíc rokov.  

5) Dedina *Doľany v tridsiatych rokoch 15. storočia s najväčšou 
pravdepodobnosťou padla za obeť husitom. Odvtedy začali lokalitu nazývať 
podľa kostola, ktorý tu zostal stáť, hoci aj ten husiti bezpochyby vyrabovali, 
ba pravdepodobne i vážnejšie poškodili (podpálili), o čom nasvedčuje údaj z 
roku 1450. Ľudia Mikuláša ORSÁGA z Gutu sa vtedy dopustili násilností na 
bratislavskom hrade, pri ktorých sa zmocnili aj predmetov, určených práve na 
výzdobu kostola Sv. Martina v nemalej sume 2000 zlatých florénov (HÁZI 
2000, FEDOR a kol. 2004). Tieto údaje naznačujú, prečo sa kostol, farnosť ba  
ani samotnú dedinu sa už nepodarilo oživiť. Miestne sídlisko sa tak definitívne 
zredukovalo na budovu kostola a niekoľko usadlostí, v neskorších obdobiach 
príbytkov horára a lesných robotníkov. V 18. storočí prítomnosť kostola priamo 
dokladajú zákres na mape 1. vojenského mapovania z r. 1782-5, ako aj písomná 
informácia z popisnej časti príslušného mapového listu. Kostol definitívne 
rozobrali až v prvej polovici 19. storočia. Doklad o jeho existencii v lokalite 
zrejme poskytol aj záchranný archeologický výskum (MINÁČ 1981). 

6) S existenciou stredovekej dediny *Doľany a kostola, ktorý dal 
Martinskému lesu jeho súčasný názov, môže súvisieť aj vznik dnešnej vodnej 
plochy, doloženej na mapách už v rokoch 1769-1785. Táto mohla pôvodne 
slúžiť jednak na chov kaprov a zásobovanie miestnej farnosti rybami, ale aj ako 
zdroj vody pre tamojšie kováčske pece (spracovanie železnej rudy v lokalite, 
resp. prekovávanie predmetov naznačujú niektoré archeologické nálezy; cf. 
MINÁČ 1981, HANULIAK 2008). Rybník vznikol prehradením močaristého dna 
úvalinovitej doliny násypom so stavidlom. Násyp rybníka zároveň umožnil 
celoročný bezproblémový prechod sezónne močaristým dnom úvaliny – viedla 
tadiaľto stará cesta z Pezinka do Blatného.  

7) Historické mapy ukazujú, že rozloha pôvodne súvislého lesného 
komplexu medzi Sencom, Šenkvicami, Blatným, Malým a Veľkým Bielom, 
Viničným a Vinosadmi, sa až do zániku habsburskej monarchie postupne 
zmenšovala najmä „odkrajovaním“ menších pásov z jeho okrajových častí. 
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Radikálnym antropickým zásahom do lesných komplexov Martinského lesa, 
dobre dokumentovaným na mapách aj leteckých snímkoch, bola až premena 
časti lesa po r. 1918 na lúky a ornú pôdu. Tieto zásahy mali za následok 
postupnú fragmentáciu pôvodne kompaktného lesného celku na dva väčšie 
(Martinský les, Šenkvický háj) a viacero menších, izolovaných lesných 
fragmentov. Uvedené zmeny zavŕšilo založenie poľnohospodárskej kolónie 
Svätý Martin v polovici 20. storočia, ktorá je dnes miestnou časťou mesta 
Senec. 

8) Staré mapy sú aj cenným svedectvom o vývoji a zmenách názvov 
jednotlivých lesných častí – Martinského lesa, Šenkvického hája aj tzv. 
Kráľovského lesa.  

 
 

Súhrn 
 
Práca sa zaoberá systematickým vyťažením starších kartografických 

prameňov pre poznanie prírodnej histórie Martinského lesa pri Senci, 
Šenkvického hája a ďalších priľahlých lesných fragmentov. Historické mapy 
tohto územia sú špecifickým a mimoriadne cenným zdrojom grafických 
informácií o vývoji krajiny Podunajskej pahorkatiny v posledných troch 
storočiach pod vplyvom človeka. Podrobná analýza máp umožňuje 
rekonštruovať postupné zmenšovanie rozlohy a fragmentáciu pôvodne 
kompaktného lesného celku. Pre účely tejto práce sme podrobne analyzovali 
spolu 34 máp z našich aj zahraničných archívov. Z toho 8 máp pochádza z 18. 
storočia, 16 máp z 19. storočia a 10 máp z 20. storočia. Výsledkom ich analýzy 
s využitím moderných geografických metód (GIS) a verifikáciou takto 
získaných údajov v kontexte literárnych prameňov a výsledkov archeologických 
výskumov je komplexnejší a ucelenejší pohľad na prírodnú históriu a osudy 
teplomilných dúbrav v tejto časti juhozápadného Slovenska, ale aj 
objektívnejšie zhodnotenie jednotlivých mapových diel z hľadiska ich obsahu, 
možných chýb a skreslení, polohopisnej presnosti, ba aj okolností ich vzniku. 
Kľúčovým grafickým výstupom práce je séria rekonštrukčných máp (obr. 20-
30), znázorňujúcich priestorové zmeny lesných celkov od konca 16. storočia. 
Najvýraznejšie antropické zásahy v území nastali po rozpade Rakúsko-Uhorska 
a v polovici 20. storočia v súvislosti so založením poľnohospodárskej kolónie 
Svätý Martin, ktorých výsledkom je súčasný stav lesa a lesných biotopov. 
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Cajla. Zameral Alojz (Alajos) BAADER, zosúladil Štefan HOCHREITER. 
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zamestnanec V. ČIŽMÁR, kreslili A. POTURNAYOVÁ, M. JAVOROVÁ. 
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Obr. 19. Martinský les, Šenkvický háj a ďalšie fragmenty lesa na Podunajskej 
pahorkatine pri Senci. 
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Obr. 20.  Rekonštrukcia pôvodného rozsahu komplexu Martinského lesa 
v 16. storočí (pred založením Malých Šenkvíc v r. 1594). Vyznačená je aj 
poloha niektorých záhonov, zmieňovaných v texte.  

 



 56 

 
Obr. 21. Šenkvický háj, Kráľovský les a severná časť Martinského lesa na 
mape z roku 1747, projektovanej do systému S-JTSK (transformáciou 
„spline“).  
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Obr. 22. Severná časť mapy Jozefa LIBAIA z roku 1769, znázorňujúca 
Martinský les na území mestečka Senec (transformovaná do systému S-
JTSK).         
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Obr. 23. Záujmové územie na mape 1. vojenského mapovania, projektovanej 
do systému S-JTSK. 
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Obr. 24. Kráľovský les, Šenkvický háj a Martinský les  na mapových listoch 
mapy 2. vojenského mapovania, transformovaných do systému S-JTSK. Stav 
v polovici 19. storočia.  
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Obr. 25. Študované územie v rokoch 1894 a 1895 na listoch katastrálnych 
máp, projektovaných do systému S-JTSK.  
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Obr. 26.  Kráľovský les, Šenkvický háj a Martinský les  na listoch 
špeciálnych máp z rokov 1938-1952 mierky 1 : 75 000, transformovaných do 
systému S-JTSK. Napriek rokom svojho vydania mapy ešte zachytávajú starší 
stav pred fragmentáciou lesného komplexu, ku ktorej došlo po roku 1919.  
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Obr. 27. Letecké snímky z roku 1936 (georeferencované v systéme S-JTSK) 
dokumentujú napredujúcu fragmentáciu a vyklčovanie veľkých plôch 
Martinského lesa v okolí osady Svätý Martin.  
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Obr. 28. Záujmové územie na leteckých snímkach z roku 1949, 
projektovaných do systému S-JTSK. 
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Obr. 29. Časť Podunajskej pahorkatiny medzi Sencom a Modrou na 
vojenskej topografickej mape mierky 1 : 50 000 z roku 1957, transformovanej 
do systému S-JTSK. 
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Obr. 30. Priestor na leteckých snímkach z roku 1969, transformovaných do 
S-JTSK. 
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Obr. 31. Martinský les, Šenkvický háj a priestor bývalého Kráľovského lesa 
na listoch základnej mapy mierky 1 : 10 000 z rokov 1973-1974.  
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