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Úvod 
 
V tektonickej depresii západnej časti Podunajskej roviny sa doposiaľ zachoval 
jedinečný komplex reliktného jelšového slatinného lesa - Prírodná rezervácia Šúr, 
obklopená zamokrenými lúkami a pasienkami, tokmi, kanálmi a vodnými plochami, 
ktorej súčasťou je aj zvyšok nížinného teplomilného dubovo-brestového lesa (tzv. 
Panónsky háj). Toto územie s cennými biotopmi pôvodných, vzácnych a ohrozených 
druhov a spoločenstiev je pomerne dobre preskúmané po stránke botanickej, 
zoologickej (najdôležitejšie pramene uvádza ZEMANOVÁ 1996), ale aj pokiaľ ide 
o lesné hospodárenie v minulosti (CSATTOGÁNYI 1889 in PTAČOVSKÝ 1955) 
či štruktúru porastových útvarov slatinnej jelšiny (KORPEĽ 1989). Rastúci antropický 
tlak, ktorý tu pôsobí od polovice 19. storočia, mal najprv za následok premenu časti 
Šúrskeho lesa na sekundárne lúčne ekosystémy, neskôr čiastočné a napokon takmer 
úplné (1941-1943) odvodnenie Šúrskeho lesa s následnou drastickou zmenou 
hydrologického režimu územia. Napriek tomu, že PR Šúr bola v r. 1990 zapísaná aj do 
zoznamu medzinárodne významných mokradí podľa Ramsarskej konvencie, toto 
územie už vyše päťdesiat rokov čaká na zabezpečenie zodpovedajúcej úrovne ochrany 
(ŠÍBL 2001). 

Jedným z dôležitých prameňov pre históriu Šúra sú aj staré mapy. Z nich mapa 
chotára mesta Svätý Jur zo 17. storočia a mapa inžiniera Kriegera z roku 1769 sú už 
dávnejšie známe aj v odbornej literatúre (PTAČOVSKÝ 1955; LUKNIŠ 1977; TURCSÁNY 
a kol. 2009). Poslednú fázu radikálnych premien krajiny v okolí Svätého Jura, najmä 
vybudovanie siete odvodňovacích kanálov v 20. storočí (Chlebnický, Blahutov a 
Šúrsky kanál – Blatina) možno sledovať na viacerých presných moderných mapách - 
základných topografických mapách, ale aj vojenských mapách územia (LUKNIŠ l. c.).  

Šúrsky les ako aj neďaleký Panónsky háj sú však zakreslené aj na viacerých 
starších, doposiaľ málo známych mapách, zobrazujúcich podobu krajiny a vegetačný 
kryt ešte pred radikálnym odvodnením, socialistickou kolektivizáciou po r. 1948, 
reprivatizáciou vidieka po roku 1989 a pôsobením ďalších negatívnych faktorov, 
výsledkom ktorých je súčasný neuspokojivý stav prírodnej rezervácie (ŠÍBL l. c.). Ide 
nielen o  viaceré mapy stredných mierok, ako napr. mapu bratislavskej stolice z roku 
1732, jednotlivé listy máp 1., 2. a 3. vojenského mapovania, ale aj o doposiaľ málo 
známe mapy a plány veľkých mierok z 18. a 19. storočia. Sú uložené v slovenských  
archívoch – v Štátnom archíve v Bratislave, pobočka Modra, či v Ústrednom archíve 
geodézie a kartografie v Bratislave (katastrálna mapa z roku 1896), ale aj v 
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maďarských archívoch (Maďarský národný archív v Budapešti). Predmetom tohto 
príspevku je systematické zhodnotenie zákresov Šúrskeho lesa a Panónskeho hája na 
starších mapách 17. až 19. storočia s využitím moderných geografických metód (GIS) 
z hľadiska prírodnej histórie týchto rezervácií, ako aj porovnanie jednotlivých máp 
podľa ich obsahovej náplne, možných chýb a skreslení, obsahovej i polohopisnej 
presnosti, ako aj niektorých okolností ich vzniku. Výsledkom analýzy kartografických 
prameňov a ich verifikácie v kontexte dostupných literárnych historických údajov je 
komplexnejší a ucelenejší pohľad na históriu prírodnej rezervácie Šúr.  
 
Metodika 
 
Jednotlivé historické mapy boli vyhotovené v priebehu štyroch storočí rôznymi 
meračskými a reprodukčnými technikami, v odlišných mierkach i kartografických 
zobrazeniach a vyznačujú sa rôznou presnosťou. Aby bolo možné v čo najväčšej miere 
eliminovať niektoré typy skreslení a chýb zobrazenia na týchto mapách 
a predovšetkým objektívne ich porovnať po obsahovej stránke, napr. zmeny hraníc 
vegetačných formácií, jednotlivé mapové situácie bolo potrebné transformovať do 
súčasného súradnicového systému jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-
JTSK) základných máp SR, vyhotovených v Křovákovom zobrazení. Prvým krokom 
spracovania situácií historických máp bola ich transformácia do digitálnej formy. Išlo 
1) buď o získanie kópií jednotlivých máp v mierke 1 : 1 (xerox jednotlivých listov 
katastrálnej mapy) a následné naskenovanie v rozlíšení 400 Dpi, alebo o 2) fotografiu 
máp na digitálny fotoaparát, prípadne 3) zakúpenie príslušných DVD s už 
naskenovanými mapami.  

Väčšinu takto pripravených situácií historických máp v rastrovej forme (formát 
TIFF) sme následne v prostredí geoinformačného systému ArcView GIS 9.2 
transformovali (georeferencovali) do systému S-JTSK základných topografických máp 
v mierke 1 : 10 000 polynomickou transformáciou prvého až tretieho rádu. V prípade 
máp stredných mierok, zachytávajúcich väčšie územie, sme kvôli minimalizácii 
skreslení a chýb transformácie použili menšie výrezy máp. Týmto spôsobom boli 
úspešne transformované príslušné listy máp jednotlivých vojenských mapovaní (prvé, 
druhé a tretie voj. mapovanie), ale napr. aj výrez Mikovíniho mapy Bratislavskej 
stolice. 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). Mapovanie Dunaja 
(mapa č. 19) bolo georeferencované ako kompilácia 9 listov.  

Najstaršie rukopisné mapy (17. a 18. storočie), vzhľadom na značný časový odstup 
a veľké zmeny krajiny často nie je možné jednoducho transformovať do moderných 
základných máp kvôli nedostatku spoločných bodov, ktoré by sa dali jednoznačne 
identifikovať na starej aj súčasnej mape. V tomto prípade sme si pomohli katastrálnou 
mapou z r. 1896. Je to vlastne najpodrobnejšia, no v podstate už veľmi presná mapa, 
znázorňujúca pôvodnú historickú štruktúru krajiny, vrátane hraníc parciel (pozemkov) 
jednotlivých majiteľov, ešte pred drastickými zmenami krajiny spojenými 
s kolektivizáciou poľnohospodárstva. Vybrané listy (spolu 13) katastrálnej mapy Sv. 
Jura v rastrovej forme boli súradnicové pripojené na 4 rohy jednotlivých listov 
pomocou ich známych súradníc. Takto pripojené listy katastrálnej mapy už poskytli 
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dostatok bodov (napr. niektoré pôvodné hraničné znaky, križovatky ciest, lomové body 
pozemkov a pod.), ktoré existovali už aj v 17. a 18. storočí a sú bezpečne 
identifikovateľné aj na najstarších mapách. Týmto spôsobom sme transformovali do 
súčasných situácií mapy Samuela Kriegera z roku 1769. V prípade jeho mapy 
svätojurského chotára, z ktorej nebolo možné zhotoviť xerokópie 1 : 1, sme túto 
odfotografovali po častiach a Šúrsky les i Panónsky háj boli georeferencované 
samostatne, aby sa možná deformácia zmenšila na minimum. Vo väčšine prípadov sa 
týmto postupom podarilo dosiahnuť pomerne malé chyby transformácie, ktoré sa 
u máp veľkých mierok pohybujú rádovo v niekoľkých metroch  (tab. 1). Tak napr. 
v prípade mapky Panónskeho hája S. Kriegera z roku 1769 vďaka tomu, že sa podarilo 
stotožniť 4 hraničné kôpky na tejto mape a katastrálnej mape z roku 1896, táto bola 
transformovaná do systému S-JTSK s pomerne veľmi malou chybou transformácie 
RMS len 2,5 m, čo je na mapu z 18. storočia hodnota viac než prijateľná.  

 
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 

17. 
storočie ? celá mapa 0 41 spline 

1757 
Brat. stolica 

(Homannovské vydanie 
Mikovíniho mapy) 

1 (výrez) 25,25672 4 polynomická, 
1. rádu 

S. Krieger – chotár 
Sv. Jura, úsek 
Šúrskeho lesa 

1 (výrez) 3,43997 12 

S. Krieger – chotár 
Sv. Jura, úsek 

Panónskeho hája 
1 (výrez) 3,07332 11 

polynomická, 
3. rádu  

1769 
 

S. Krieger – 
Panónsky háj celá mapa 2,46226 8 polynomická, 

2. rádu 
1782 -
1785 1. voj. mapovanie 1 (výrez) 44,15511 10 

1825 Dunajské mapovanie kompilácia 9 
listov 4,18060 6 

2. voj. mapovanie  
– list  24-44 

1 (výrez 
listu) 32,64758 8 pol. 19. 

stor. 2. voj. mapovanie  
– list  25-44 

1 (výrez 
listu) 38,79304 12 

polynomická, 
1. rádu 

3. voj. mapovanie  
– list  4658 

1 (výrez 
listu) 16,45022 15 1875-

1884 3. voj. mapovanie  
– list  4758 

1 (výrez 
listu) 1,01036 12 

polynomická, 
3. rádu 

1884 G. Rolland – Šúr, 
lesohosp. mapa celá mapa 0,82790 8 polynomická, 

2. rádu 

1896 katastrálna mapa 13 0,24972-2,37568 4 rohy 
každého listu 

polynomická, 
1. rádu 

1959 K. Ptačovský celá mapka 23,31559 10 polynomická, 
2. rádu 
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Najstaršiu mapu chotára Svätého Jura z druhej polovice 17. storočia (mapa č. 1 
v zozname citovaných máp) sme transformovali do systému S-JTSK metódou spline 
(spolu 41 bodov), ktorá sa veľmi dobre osvedčila pri analýze viacerých starých, aj 
takmer päťstoročných máp, napr. Lazarovej mapy Uhorska (SZÉKELY 2009; SZÉKELY 
a kol. 2006).  

Detailné informácie o spôsobe transformácie jednotlivých georeferencovaných máp 
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, je kľúčovou časťou grafických príloh 
tohto príspevku (obr. 14-26). Kvôli lepšej orientácii, najmä pokiaľ ide o lokalizáciu 
jednotlivých odvodňovacích kanálov, sme do nej na záver zaradili aj stav podľa 
moderných základných máp mierky 1:10 000 a 50 000, ako aj v ochranárskej literatúre 
často citovanú mapku PTAČOVSKÉHO (1959).  
 
Šúrsky les a Panónsky háj na najstaršej mape Sv. Jura zo 17. storočia 
 
Najstarší zatiaľ známy zákres Šúrskeho lesa a Panónskeho hája je na mape chotárneho 
územia mesta Svätý Jur a pochádza zo 17. storočia (obr. 1). Mapa nie je signovaná ani 
bližšie datovaná. Podľa PTAČOVSKÉHO (1955), ktorý zrejme ako prvý písal o tejto 
mape v súvislosti s rezerváciou Šúr, pochádza z doby medzi rokmi 1602 a 1615. 
Faksimile mapy neskôr publikoval aj LUKNIŠ (1977), ktorý ju využil pri štúdiu 
geografie Sv. Jura. Kvalitná reprodukcia mapy naposledy vyšla aj v monografii 
TURCSÁNYHO a kol. (2009), podľa ktorej je však mapa mladšia, pochádzajúca 
z obdobia okolo polovice 17. storočia. Mapa vznikla s najväčšou pravdepodobnosťou 
až v priebehu relatívne pokojných dvoch desaťročí bez vojnových konfliktov po roku 
1648, kedy sa Svätý Jur definitívne stal slobodným kráľovským mestom, možno však 
až koncom 17. storočia. Nasvedčuje tomu nielen na svoju dobu pomerne dobrá 
kartografická úroveň tohto mapového diela, ale aj skutočnosť, že na mape už vidieť 
niektoré objekty, ktoré v roku 1615 ešte nejestvovali. Ide nielen o viaceré súčasti 
opevnenia, ale napr. aj o budovu sírnych kúpeľov (na mape Bad Hauß), pričom 
sírovodíkový prameň neďaleko Šúrskych močarísk mali objaviť až v roku 1679 
(TURCSÁNY a kol. l. c.). 

Šúrsky les (Schor Wald) je na tejto mape znázornený ako súvislý, pretiahnutý lesný 
komplex, približne v strede s výraznou svetlinou (obr. 1). Les, obklopený lúkami 
(Wisen), siahal v najsevernejšom bode asi o 400 m vyššie ako v súčasnosti, na 
severovýchode až o 970 m ďalej ako dnes – len asi do kilometrovej vzdialenosti od 
Slovenského Grobu. Do Šúra vtekalo spolu päť malokarpatských potokov. Od budovy 
sírnych kúpeľov bol okraj Šúrskeho lesa vzdialený asi 220 m, podobne, ako dnes. Na 
druhej strane, západný cíp Šúrskeho lesa nesiahal až k rybníku, ako v súčasnosti, ale 
oddeľoval ho od neho asi 400 m široký pás lúk. Na okraji Šúrskeho lesa pri dnešnej 
Čiernej Vode bol rozsiahly močiar, porastený trsťou.  

V južnom výbežku svätojurského chotára sa nachádzali les, lúky, ale aj dve 
najrozsiahlejšie oráčiny v chotári, tzv. Horné a Dolné role (Ober Acker, Unter Acker). 
Les – dnešný Panónsky háj, označený na tejto mape Ober Aue, t. j. Horný luh, horná 
niva, sa rozprestieral približne v rovnakých miestach ako dnes. Siahal aj nad rybník 
(Teich), v tom čase už existujúci, ktorý bol napájaný Rakovým potokom. Fanglovský 
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potok ústil priamo do Šúrskeho lesa. V cípe svätojurského chotára južne od cesty 
z Vajnor do Slovenského Grobu (Untter Land Straße, t. j. Dolná krajinská cesta) sa les 
nenachádzal, boli tu len pastviny (Weide) a druhá oráčina pri hraniciach s Ivankou.  

Mapa je zaujímavá tiež tým, že obsahuje aj číslovanie jednotlivých hraničných 
medzí svätojurského chotára a vzdialenosti medzi nimi. Pri každej kôpke, ktorá nestála 
osihotene (hotter hauffen bloß) sa však autor mapy snažil uviesť aj ďalšie poznávacie 
znaky, ktoré by uľahčili jej presnú identifikáciu v teréne. Vďaka tomu mapa obsahuje 
aj cenné informácie o  stromoch a krovitých skupinách, ktoré v tom čase rástli na 
lúkach a pasienkoch v nížinnej časti chotára. Tak napr. pri hraniciach s Bratislavou 
(Vajnormi) sa - v smere zo severu na juh - uvádza: niekoľko dubov (pri 12. kôpke, 
...etlich aichen), jeden brest (pri 14. kôpke ...ein Rusten), jeden hrubý brest (pri 17., 
...ein tike rusten), vŕba (pri 18. kôpke; ...ein Felber), brest (pri 20. kôpke; ...ein rusten), 
mladý brest (pri 21. kôpke; ... ein junge rusten), mladá hruška/hrušky (pri 22. kôpke; 
...ein biernbaum stok), mladý dub alebo dubové výmladky (pri 23. kôpke; ...ein aichen 
stok), krík „červenej“ vŕby – asi vŕby purpurovej, S. purpurea (pri 24. kôpke; ...ein 
rodfelber strauch), akési krovie (pri 22. kôpke; ...einen gestreich), výmladky/nárast 
vŕby purpurovej (pri 25. kôpke; ein rodfelber stock). Hrubý dub rástol aj pri hraniciach 
s Ivankou (1. kôpka; ...ein tike aichen). Medzi Panónskym hájom a Šúrskym lesom sa 
na lúkach pri hraniciach s Chorvátskym Grobom spomínajú brest a dub (11. kôpka 
v poradí; ...ein Rusten und aichen), mladý brest (12. kôpka; ein junge Rusten), dub 
a brest (pri 14. kôpke; ...ein aichen und rusten), sedem brestov (pri 19. kôpke; ...7 
rusten), ďalej štyri alebo deväť dubov (pri 24. kôpke; ...aichen), topoľ biely či osika (pri 
25. kôpke; ...ein aspen), veľký dub (pri 28. kôpke; ...ein große aichen) a nakoniec starý 
dub (pri 29. kôpke; ...ein alte aichen). Táto výrečná vzorka vtedajších drevín s prevahou 
dubov a brestov odráža charakter pôvodných lesných spoločenstiev, prirodzenej 
rastlinnej pokrývky tejto oblasti – dubovo-brestovo-jaseňových lužných lesov na 
pôvodných čierniciach, vyvinutých zo zásaditých náplavov terasy Dunaja (LUKNIŠ 1977). 

Zaujímavé je aj porovnanie zákresu stromov v Šúrskom lese a Panónskom háji, 
ktoré sa líšia tvarom, rozmermi ale aj hustotou. Stromy v Šúrskom lese majú skôr 
trojuholníkovitý tvar korún, sú zoradené husto vedľa seba. Je to v súlade s lesníckymi 
poznatkami o vývoji a štruktúre pôvodných porastov jelšového lesa, ktorý napriek 
zložitému pôvodu (semenná aj vegetatívna obnova) mal prakticky jednovrstvovú 
štruktúru, veľmi podobnú rovnovekému lesu (KORPEĽ 1989). Naproti tomu porast v 
Panónskom háji je výrazne redší, stromy sú nápadne väčšie, s košatejšími korunami 
a ďalej od seba. Zodpovedá to charakteru tohto lesného či lesostepného porastu 
v minulosti s prevahou starých dubov (Quercus robur, Q. cerris), stojacich od seba vo 
väčších rozstupoch, ktorý ešte v roku 1902 opísal RECHINGER takto: „Tento „Háj“ je 
luční pláň velkých rozměrů, zarostlá krátkou a řídkou travinou, na které rostou ve 
značné vzdálenosti od sebe nádherné prastaré exempláře planých hrušní, početné duby 
letní, jasany a veliké, téměř stromům podobné porosty hlohu. Všechny tyto dřeviny jsou 
ve svém původním stavu a mnohý z dubů dosáhl snad stáří až 800 let. Následkem 
chudé a slabé humosní vrstvy, která tam pokrývá mohutné aluvium, je jejich vzrůst 
uzlovitý a vskutku malebný; jejich koruny se téměř nikdy nedotýkají, a mohou se tedy 
volně vyvíjet; suché větve zůstávají s živými tak dlouho ve spojení, až je vichřice shodí 
k zemi.“ (RECHINGER 1902 in PTAČOVSKÝ 1959). 
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Obr. 1. Najstaršia  známa mapa chotára mesta Svätý Jur zo 17. storočia so zákresom 

Šúrskeho lea (Schor Wald) a Panónskeho hája (Ober Aue). 
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Šúrsky les na Mikovíniho mape bratislavskej stolice 
 
Kartografia prvej polovice 18. storočia, prezentovaná najmä dielom prvého 
slovenského kartografa Samuela Mikovíniho, významne ovplyvnila vývoj tvorby máp 
prinajmenšom v stredoeurópskych reláciách (KLEIN 2006). Pri vymenúvaní máp pre 
účely tejto štúdie preto nemožno opomenúť známu Mikovíniho mapu bratislavskej 
stolice, ktorá vyšla v prvom zväzku Notícií Mateja Bela v roku 1735 (mapa č. 2; obr. 
2). Táto najstaršia mapa bratislavskej stolice vôbec sa stala vzorom nielen pre mapy 
ďalších uhorských stolíc. 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, tzv. bratislavský 
poludník (meridianus Posoniensis), prechádzajúci východnou vežou bratislavského 
hradu (HÁJEK a kol. 1997). 

Z niekoľkých vydaní Mikovíniho mapy v 18. storočí sme pre účely tejto štúdie 
využili jej tzv. Homannovské vydanie z roku 1757, dostupné v digitálnej forme (mapa 
č. 3). Toto vydanie bolo obohatené najmä o maďarské a slovenské názvy sídiel, 
z hľadiska polohopisu je však pre študované územie totožné s originálom.  

 

 
Obr. 2. Homannovské vydanie mapy bratislavskej stolice od Samuela Mikovíniho 

z roku 1757 (severná polovica mapy). 
 

Pri transformácii výrezu tejto mapy do systému S-JTSK pomocou kontrolných 
bodov – centier sídiel s kostolmi - sme pre študované územie dosiahli pomerne nízku 
chybu transformácie RMS (25 m). Toto zistenie až tak neprekvapuje, ak si uvedomíme, 
že daný úsek leží v bezprostrednej blízkosti jedného z Mikovíniho triangulačných 
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bodov. Ten bol situovaný práve pri Svätom Jure na malokarpatskom výbežku 
(Promontorium Sancti Georgii), odkiaľ bol dobrý výhľad na ďalšie najbližšie body 
jeho triangulačnej siete (na bratislavský a nitriansky hrad). Podľa PURGINU (l. c.) išlo o 
kótu 304 východne od mesta, podľa iných autorov (cf. PRAVDA 2003) o dnešný 
kostolík Nanebovzatia Panny Márie. Aj analýza kvality Mikovíniho mapy formou 
kartometrickej analýzy vybraných dĺžok, odmeraných na mape (HÁJEK a kol. 1997) 
potvrdila, že jeho mapa je relatívne najpresnejšia práve v oblasti medzi Bratislavou 
a Sereďou, kadiaľ bolo vykonávané trigonometrické meranie. 

Súvislý lesný komplex, ktorý na mape nachádzame medzi Svätým Jurom (S. 
Gyorgy, S. Georgen), Slovenským i Chorvátskym Grobom (Toth Gurab, Horvath 
Gurab) a Vajnormi (Pratsa) môžeme jednoznačne stotožniť so Šúrskym lesom 
a Panónskym hájom. Poukazujú na to aj dva nepomenované dvorce pri jeho južnom 
okraji medzi Slovenským Grobom a Vajnormi, ktoré nepochybne predstavujú oba 
Pálfiovské majery. Cesta medzi týmito dedinami, ktorá existovala už koncom 17. 
storočia, však nie je zakreslená. Potvrdzuje to už PURGINOV (l. c.) postreh, že pre 
zemepis dopravy nie sú Mikovíniho mapy optimálnym materiálom, pretože sú na nich 
vyznačené iba dôležitejšie cesty. Lesný komplex pretínajú dva malokarpatské potoky, 
z ktorých prvý možno stotožniť s Grinavským potokom, druhý s Rakovým potokom. 
Na mape tiež vidno jurský aj vajnorský rybník. Spomínané potoky sú neďaleko 
rybníka navzájom prepojené. 

Z priemetu do súčasnej mapy (obr. 15) je zrejmé, že uvedený les aj rybníky sú 
posunuté asi o 1,5 km smerom na východ. S najväčšou pravdepodobnosťou teda boli 
do mapy zakreslené od oka, bez presnejšieho merania. Je to však úplne pochopiteľné, 
ak si uvedomíme obrovský záber zobrazeného územia na Mikovíniho mape (značná 
časť JZ Slovenska) a z toho vyplývajúci nevyhnutný stupeň generalizácie 
polohopisných prvkov mapy. 
 
Okolie Svätého Jura na mapách Samuela Kriegera 
 
V druhej polovici 18. storočia zažívalo mesto Svätý Jur po období nepokojov 
a problémov konečne obdobie relatívnej konsolidácie. Postupne sa zvyšoval počet 
obyvateľstva a podarilo sa výrazne znížiť aj predtým astronomický dlh mesta 
(TURCSÁNY a kol. 2009). Po takmer sto rokoch od vzniku dovtedy jedinej mapy mesta 
už mestská rada a mešťania Svätého Jura nepochybne pociťovali potrebu vernejšieho 
zachytenia podoby mesta, jeho chotára a  hraníc na novej, aktuálnej mape, ktorá by 
bola zhotovená kvalifikovaným zememeračom modernými kartografickými metódami 
na úrovni doby. Okrem toho už bolo potrebné zmapovať aj rôzne menšie zmeny 
niektorých častí chotárnych hraníc mesta, ku ktorým dochádzalo v priebehu času. Tak 
napr. 22. a 23. decembra 1768 došlo na pochôdzke k dohode o revízii a renovácii 
hraničných znakov medzi Jurom a chotárom Bratislavy, konkrétne Vajnor, ako jej 
poddanskej dediny (TURCSÁNY 1984, listina č. 484).  

Výsledkom týchto snáh je niekoľko cenných máp z roku 1769. Ich autorom je 
inžinier Samuel Krieger, predstaviteľ novej generácie vtedajších nadaných 
osvietenských kartografov. Študoval na vojenskej akadémii v Gumpendorfe (dnes 
súčasť Viedne), ktorú úspešne ukončil v roku 1768 (ZLINSZKY, MOLNÁR 2009). 
Absolventi tejto školy mali dopĺňať početný stav vzdelaných inžinierov – 
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zememeračov, schopných uplatniť sa nielen pri samotnom mapovaní krajiny, ale aj 
projektovaní regulačných úprav riek, odvodňovacích kanálov, mostov a pod. (DÓKA 
2006). S. Krieger je autorom viacerých presných rukopisných vodoregulačných máp, 
ktoré sú dnes uložené v mapových zbierkach Maďarského národného archívu 
a niekoľko aj v mapovom fonde Séčéniho knižnice v Budapešti. Z roku 1770 je 
napríklad jeho návrh na úpravu Dudváhu medzi Dolnými Bučanmi a Kostoľanmi 
(mapa č. 8). V r . 1772 už Krieger figuruje vo funkcii (prísažného) stoličného geometra 
Mošonskej stolice, kde zameral a vypracoval návrhy na reguláciu Ráby, Rábice, 
Marczalu a ďalších vodných tokov aj mokradí. V roku 1776 si nadaný matematik 
získal renomé ako autor prvej batymetrickej mapy maďarského Balatonu (mapa č. 9) 
s návrhom na jeho splavnenie a čiastočné odvodnenie pobrežných oblastí (ZLINSZKY & 
MOLNÁR 2008, 2009). Je taktiež autorom významnej prehľadnej mapy nového 
administratívno-správneho členenia Uhorska na dištrikty, ktoré zaviedol cisár Jozef II. 
v rámci svojich reforiem, z r. 1785 (mapa č. 11). Podľa BENDEFYHO (1972, in 
ZLINSZKY & MOLNÁR 2009) bol istý čas aj inžinierom Zalianskej stolice a mesta 
Šopron. Neskôr sa S. Krieger dokonca stal matematikom Uhorskej miestodržiteľskej 
rady. Dokazuje to jeho mapa z r. 1788 (č. 12), signovaná Samuel Krieger Regius 
Locumtenentialis Mathematicus. 

Z uvedeného vyplýva, že mapy chotárneho územia mesta Sv. Jur a jeho častí, 
zhotovené  v roku 1769, boli jednými z prvých kartografických diel S. Kriegera po 
úspešnom absolvovaní štúdia. K tomu, že sa podujal zamerať chotár Sv. Jura zrejme 
prispel aj jeho pôvod, ktorý mu umožnil bezproblémovú komunikáciu s vtedy stále 
početne dominantným nemeckým obyvateľstvom mesta v rodnej reči.  

Uvedené mapy inžiniera S. Kriegera sú relatívne najpodrobnejšími a súčasne 
najpresnejšími kartografickými zobrazeniami Šúrskeho lesa a Panónskeho hája 
z obdobia osvietenstva. Výsledkom mapovania chotára Sv. Jura sú však aj ďalšie 
mapky niektorých lesných dielov mestečka v malokarpatskej - tzv. Bann Wald a Horný 
les, Obere Wald (mapy č. 6, 7), ale aj nížinnej časti chotára (Šúrsky les a Panónsky 
háj). Tieto mapy sú však dnes súčasťou mapovej zbierky Maďarského národného 
archívu v Budapešti (Komorské mapy). Z nich má datovanie do roku 1769 len mapa 
znázorňujúca Panónsky háj a tzv. Zakázaný les. Ostatné mapy lesných dielov nie sú 
bližšie datované, avšak niet pochýb, že vznikli práve počas mapovania chotára Sv. 
Jura, v rovnakom období, ako Kriegerova chotárna mapa mestečka. 

 
Šúrsky les a Panónsky háj na chotárnej mape mesta Svätý Jur z roku 1769 

 
Z hľadiska histórie Šúra najdôležitejším kartografickým dielom S. Kriegera je mapa 
Grundriss der Koeniglichen Freyen Stadt SANCT=GEORGEN und des darzu 
gehörigen Terreins aufgenommen und gezeichnet von Samuel Krieger Ingenieur Anno 
1769. (Pôdorys kráľovského slobodného mesta Svätý Jur a k nemu patriaceho 
územia...) z roku 1769. Mapa znázorňuje celé chotárne územie slobodného 
kráľovského mesta Svätý Jur (mapa č. 4). Je uložená v zbierkach Štátneho archívu 
v Bratislave, pobočka Modra, kde je zároveň aj najstaršou zachovanou mapou vôbec 
s archívnym číslom 1 (BAĎUROVÁ et TURCSÁNY 1984). Mapa je v odbornej literatúre 
už dávnejšie známa. Okrem PTAČOVSKÉHO (1955) jej údaje využil pre rekonštrukciu 
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vzniku kultúrnej krajiny Sv. Jura podrobnejšie aj LUKNIŠ (1977) a celkom nedávno jej 
časti reprodukovali aj autori monografie o Svätom Jure (TURCSÁNY a kol. 2009). 

 

Šúrsky les (Schor Waldt) je na tejto mape znázornený ako súvislý pretiahly 
komplex približne v dnešných hraniciach, avšak s výnimkou severovýchodnej časti, 
kde zasahoval výrazne ďalej, ako dnes (obr. 16). Z najmenej piatich doň ústiacich 
potokov sú dva pomenované – Starý potok (Alt Bach) a Grinavský potok (Grinauer 
Bach). Z lúk, ktoré Šúrsky les obklopovali, to boli na severe smerom k mestu 
Pálfiovské lúky (Palfysche Wisen), od Panónskeho hája ho oddeľovali tzv. Listen a (už 
v chotári Chorvátskeho Grobu) Palfische Listen. Pozn.: list je jedna z podôb 
juhonemeckého nárečového výrazu lies, luss, liesl, častého v prostredí nemeckého 
jazykového ostrova pri Bratislave; azda ide o skomoleninu slova wiese „lúka“, 
prípadne wiesl „malá lúka“. Na severovýchode smerom k Slovenskému Grobu to boli 
tzv. Spálené pálfiovské lúky (Pálfische Brandt Wisen). Ich názov je svedectvom 
niektorého z dávnych požiarov slatinnej rašeliny, prípadne tieto lúky mohli vzniknúť 
na mieste spáleného lesa. Známy požiar lúk bol aj v roku 1921, kedy horeli lúky pri 
zadnom majeri (NOVACKÝ 1942; PTAČOVSKÝ 1959). Záhrady lemovali aj južný okraj 
Šúrskeho lesa (Schor Gärten), napr. neďaleko výtoku Čiernej vody zo Šúrskeho lesa 
mali záhradu s ovocnými stromami piaristi (Piaristen Obst Garten). 

Na tejto mape vidno už aj charakteristický lalokovitý výbežok medzi zaústením 
Starého a Grinavského potoka, ktorý existoval až do vyklčovania tejto časti lesa 
v osemdesiatych rokoch 19. storočia.  

 

Panónsky háj.  Na západ od Šúrskeho lesa tvoril chotár Svätého Jura dlhý 
výbežok, ťahajúci sa medzi chotármi Vajnor a Chorvátskeho Grobu až k hranici s 
Ivankou pri Dunaji. Nachádzali sa tu les, rybníky, lúky, pasienky i orná pôda. 
V porovnaní s koncom 17. storočia kultivácia tejto časti krajiny badateľne pokročila. 
Okrem dvoch najväčších oráčin – Obere Aecker (Horné role) a Untere Aecker (Dolné 
role), ktoré nepatrili mestu, ale boli tzv. kuriálne (Curial Aecker), t. j. vo vlastníctve 
slobodných kúrií niektorých šľachtických rodov (Pálfi, Ilešházi, Jablonický – 
Jablanczy, Armbruster, Podmanický), tu bolo aj viacero novších oráčin menšej 
rozlohy. Väčšina svätojurských rolí sa sústreďovala práve v tejto časti chotára;  
celkove však na efektívne obilninárstvo neboli v Jure dostatočné podmienky (LUKNIŠ 
1977; TURCSÁNY a kol. 2009). Súvislým zapojeným lesným komplexom bol dnešný 
Panónsky háj, na mape označený Burgerau (Mestský luh). Siahal od jurského rybníka 
až po cestu z Vajnor do Grobu, pri ktorej je na okraji lesa zakreslený aj pálfiovský 
poľovnícky posed (P. Jagdtafel). Rozsiahly priestor južne od tejto cesty v záhone See 
Schlacht podľa mapy S. Kriegera tvorili lúky resp. pasienky, porastené krovím a 
s početnými roztrúsenými solitérnymi stromami. Pozdĺž južnej hranice s Ivankou 
a Grobom tu boli trvalo podmáčané, resp. zamokrené stanovištia, čo jednoznačne 
dokumentuje poznámka Dieser Tract ist meisten unter Wasser (obr. 3). Poznámka:  
Názov záhonu See Schlacht bol do slovenskej toponýmie základných máp prevzatý ako 
Mäsiarky (nem. Schlacht „bitka, boj“, Schlachten „zabíjanie, zakáľačka“). S väčšou 
pravdepodobnosťou však môže jednoducho ísť o skomoleninu pôvodného slova schlag 
„rúbanisko, vyklčovaný les“, schlagen „rúbať, sekať“ v pôvodnom význame „rúbaň pri 
jazere“. 
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Pokiaľ ide o Panónsky háj, mapa ukazuje a podrobne pomenúva aj jednotlivé 
komunikácie, ním prechádzajúce. Hlavná lesná cesta, vedúca z Jura sa južne od 
rybníka rozdelila na tri cesty, z ktorých jedna po kratšom úseku opustila les (cesta 
do pálfiovského majera, Weeg in Palfyschen Mayerhoff). Stredná cesta viedla do 
najjužnejšej časti chotára, k dolným kuriálnym roliam  (Weeg auf die untere Aecker) 
a západná cesta mierila k Horným roliam (Weeg auf die obere Aecker). Okrem nich 
prechádzal cez Panónsky háj aj peší chodník do Vajnor (Weiner Fussteig).  

Jurský rybník na tejto mape pozostáva z dvoch samostatných častí, malého 
a veľkého jazera (K. Teich, G. Teich) oddelených polkruhovitým násypom a oboch 
vybavených samostatnými výpustmi. Potok, vytekajúci z väčšieho jazera ústil po 
krátkom úseku priamo do Šúrskeho lesa, zatiaľ čo výpust z menšej časti podľa mapy 
tvoril poniže rybníka menšie jazierko či mokraď. Na severnom brehu rybníka sú 
zakreslené domy novozriadenej tehelne (Neue Zigel offen). Na najsevernejšom okraji 
lesa pri ceste do Bratislavy sa zlovestne týčila šibenica (Galgen).  

 

 
 

Obr. 3. Detailný pohľad na najjužnejší výbežok svätojurského chotára. Záhon See 
Schlacht južne od cesty z Vajnor do Slovenského Grobu (Weiner Weeg) pri 
Dolných roliach (Untere Aecker) ukazuje lúky, resp. pasienky, zarastajúce 
krovím a s početnými roztrúsenými solitérnymi stromami; pri hraniciach 
s Ivankou je trvalo podmáčaný. 
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Kriegerova mapa Šúrskeho lesa 
 

Šúrsky les je zakreslený aj na samostatnej mapke Der königlichen Freyen Stadt 
SANCT-GEORGEN Schor-Waldt. (mapa č. 5). Táto na pohľad jednoduchá, úhľadná 
mapa (obr. 4), ktorú sme negeoreferencovali do systému S-JTSK znázorňuje Šúrsky les 
(Schor Waldt) ako súvislý lesný komplex, do ktorého na severnej strane ústia Starý 
potok (Alt Bach), Grinavský potok (Grünauer Bach) a na východnej strane „dolný 
potok z lúk pri dráhe“ (Der untere Bann-Wisen Bach). Čierna voda, odvádzajúca vody 
Šúrskeho lesa je tu označená prívlastkom sladká (Dulcis Schwartze Wasser). 
Jednoliatosť lesného celku narúšajú len tri lesné cesty, ktoré sa smerom od Jura na 
okraji lesa rozdeľujú na Boloner Weeg, Hütten-Weeg (cesta vedúca k chyži alebo pri 
chatke) a majerskú cestu (Mayerhoffer Weeg, vedúcu k pálfiovskému majeru). Na 
mapke nájdeme aj dva objekty, ktoré stoja za pozornosť. Je to jednak zákres pece na 
pečenie chleba (Back Offen) priamo v Šúrskol lese, ako aj štylizovaný zákres konskej 
hlavy (Roßs-Kopff), zakreslený neďaleko odtiaľ (obr. 5). Zrejme išlo o ozajstnú konskú 
lebku, pripevnenú na strome. Okrem toho, že slúžila ako orientačný bod asi najskôr 
označovala niektoré z nebezpečných miest v močarine, vznikajúce vyhorením časti 
slatinnej rašeliny pri požiaroch, pričom mohlo ísť o skutočné pozostatky koňa, ktorý tu 
v minulosti zapadol a zahynul v močarine.  

 

 
Obr. 4. Šúrsky les na samostatnej mapke S. Kriegera z roku 1769. 
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Obr. 5. Konská hlava (Ross-Kopff) a pec na pečenie chleba (Back Offen) v Šúrskom 

lese (detailný záber). 
 

Panónsky háj na samostatnej mape S. Kriegera 
 
Okrem pôdorysu Šúrskeholesa zhotovil S. Krieger v r. 1769 aj ďalšiu mapu (obr. 6), 
ktorá spoločne zobrazuje dva geograficky rozdielne lesné celky mesta Sv. Jur (Der 
königlichen Freyen Stadt SANCT-Georgen Bann-Waldt und Eichen-Au, mapa č. 6). 
Ľavá polovica tejto mapy znázorňuje pod názvom Eichen-Au, resp. Die Stadt Au, teda 
Dubový luh (Mestská niva) lesný celok dnešného Panónskeho hája. Pozn.:  výraz Au 
mal v prostredí nemeckého jazykového ostrova v Bratislave a na hornom Žitnom 
ostrove význam 1. niva, zaplavované územie pri rieke, ale aj 2. riečny ostrov a 3. 
(zaplavovaný) lužný les. V tomto kontexte Eichen-Au označoval porast s výrazným 
zastúpením duba a ďalších drevín lužného lesa, ležiaci v podhorskej, nízko položenej a 
zaplavovanej časti chotára, charakterom stanovišťa a skladbou drevín však výrazne 
odlišný od samotného slatinného Šúrskeho lesa (Schor Waldt). Časti Panónskeho hája 
bývali v minulosti pri jarných záplavách po roztopení snehu bežne zaliate vodou, pod 
vodou stávala aj cesta z Jura do Vajnor (PTAČOVSKÝ 1955, 1959). 
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Obr. 6. Kriegerova mapa dvoch svätojurských lesných dielov z r. 1769. Ľavá polovica 

znázorňuje Dubový (Eichen-Au), alias Mestský luh (Die Stadt Au), čiže dnešný Panónsky háj. 
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Panónsky háj je tu zakreslený ako súvislý, zapojený lesný komplex. Podobne ako 
na mape mesta, aj tu sú v lese vyznačené jednotlivé lesné cesty, vedúce do Vajnor 
a južných častí chotára. Pomenovaný je len peší chodník do Vajnor (Weiner Fuss-
Steig). Zákres rybníka (obr. 7) je podobný ako na mape celého svätojurského chotára, 
vrátane mestskej tehelne (Ziegel Offen). Rozdiel je v tom, že tu má menší rybník 
(Kleiner Teich) výpust do väčšieho rybníka (Grosser Teich). Transformácia výrezu 
tejto mapy do súradnicového systému S-JTSK (obr. 17) potvrdila takmer dokonalý 
prekryv hraníc lesa s dnešnými hranicami Panónskeho hája. Vysokú presnosť zákresu 
potvrdzuje aj nízka hodnota chyby transformácie RMS = 2.46 m (tab. 1). Je dôkazom 
toho, že v prípade máp veľkých mierok, znázorňujúcich menšie územia bolo možné už 
v 18. storočí aj pri použití jednoduchých meračských metód (meračský stôl, 
goniometer, meračská reťaz a pod.) dosiahnuť pomerne vysokú presnosť zobrazenia 
reálnej krajiny. 

 

Obr. 7. Svätojurský rybník na severnom okraji Panónskeho hája v r. 1769, detail. 
 

Šúrsky les a Panónsky háj na mape 1. vojenského mapovania 
 

V poradí ďalším cenným kartografickým prameňom pre históriu Šúra je mapa             
1. vojenského mapovania habsburskej monarchie (1764-1787), nazývaného tiež 
jozefínskym, keďže sa oficiálne dokončilo za panovania cisára Jozefa II. (1780-1790). 
Išlo o prvé ucelené mapovanie územia Slovenska v jeho dejinách v jednotnej strednej 
mierke (1:28 800). Mapy boli do roku 1919 prísne utajené, dnes sú súčasťou 
kartografickej zbierky Rakúskeho štátneho archívu vo Viedni. Len pomerne relatívne 
nedávno sa pristúpilo k systematickému štúdiu týchto archiválií pre národné dejiny 
nástupníckych štátov bývalej Habsburskej monarchie a ich postupnému zverejňovaniu, 
aj v digitálnej forme (ARCANUM 2004). 1. vojenské mapovanie má vysokú pramennú 
hodnotu pre mnohé vedné odbory, lebo zachytáva dobovú miestopisnú a zemepisnú 
infraštruktúru ešte pred začiatkom priemyselnej revolúcie (KLEIN 2008). Okrem toho 
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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, ktoré mali 
odpovedať na otázky prioritne vojenského charakteru, spočívajúce v logistickom 
vyhodnotení priestoru pre prípadné vojenské operácie. Až nedávno sa podarilo 
kompletne prečítať originálny švabachový rukopis týchto opisov, prepísať ho do 
nemčiny, preložiť do slovenčiny a poskytnúť aspoň časť tohto materiálu k dispozícii 
bádateľskému vyťaženiu (KLEIN 2006, 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 okolie 
Svätého Jura (mapa č. 10). Na rozdiel od predchádzajúcich starších máp, táto mapa 
prvý raz súvisle zachytáva stav celej kultúrnej krajiny v okolí Svätého Jura, nielen 
v chotári mestečka. Prehľadne sú odlíšené lesné porasty, lúky a pasienky od ornej 
pôdy. Šúrsky les ako významný prvok krajiny je tu označený menom - Schur Morast 
(Močiar Šúr). Jeho hranice sú viac-menej totožné so stavom na Kriegerovej mape, 
s výnimkou výbežku na severozápadnej strane, siahajúceho pri zaústení Fofovského 
potoka do vzdialenosti len 250 m od bratislavskej cesty. V samotnom Šúrskom lese je 
zakreslených viacero otvorených zamokrených plôch (močaristých jazier) bez lesného 
porastu. Tento stav je v súlade s historickými poznatkami o lesnom hospodárení 
v Šúrskom lese (obnova v 40 ročných cykloch; CSATTOGÁNY 1889 in PTAČOVSKÝ 
1955), resp. aj s výskytom požiarov v suchých obdobiach, po ktorých zostávali 
rozsiahle vypáleniská (obr. 18).  

Zaujímavá je tiež skutočnosť, že na juhovýchodnej strane Šúrskeho lesa takmer 
plynule nadväzoval na rozsiahly komplex lesa v susedstve, siahajúci až po Čiernu 
Vodu, resp. bernolákovskú oboru. Oba lesné celky oddeľoval len priesek s cestou 
vedúcou z Vajnor popri Pálfiovských majeroch (Pálfy M. H.) do Slovenského Grobu. 
Mapa prvého vojenského mapovania tak v podstate ešte názorne odzrkadľuje pôvodný 
historický stav, keď sa lesné porasty rozprestierali v súvislom páse od 
podmalokarpatskej depresie prakticky až po Malý Dunaj. V bezprostrednom okolí 
Šúrskeho lesa aj medzi ním a Panónskym hájom v okolí prvého majera (kde stála aj 
horáreň – Jäger haus) boli lúky a pasienky. Močaristé lúky lemovali Šúrsky les aj na 
severnej strane smerom k mestu. Oráčiny sa vyskytovali najmä pri hraniciach 
s Vajnorským chotárom, čo zodpovedá aj stavu na Kriegerovej mape. Pokiaľ ide 
o Panónsky háj, podľa mapy bol v tomto čase spojený so Šúrskym lesom úzkym pásom lesa. 

Grafické informácie mapy 1. vojenského mapovania dopĺňa aj informácia z opisnej 
časti mapového listu, ktorá inventarizovala kvalitu lúk a pasienkov z hľadiska ich 
spásania koňmi a dobytkom, tiež dorábanie sena, a najmä sledovala ich priechodnosť 
vojenským vozatajstvom (KLEIN 2006). V predtlačenej rubrike lúk a močiarov (Wiesen 
und Sümpfe), stručne charakterizujúcej lúky a močiare mestečka Svätý Jur sa uvádza: 
„Lúky sú tu mokré. Močiar, nachádzajúci sa zväčša v lese, nemožno nikdy 
prechádzať“ (Die Wiesen sind naß. Der meist in der Waldung sich befindliche Sumpf 
ist niemals zu pasiren.; KLEIN 2008). Druhá časť informácie sa vzťahuje práve na 
Šúrsky les. 

Polohopisná presnosť, vyjadrená aj chybou transformácie výrezu mapy do 
súčasného súradnicového systému RMS = 44 m (tab. 1) zodpovedá dobovej 
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topografickej presnosti týchto máp a skutočnosti, že jednotlivé listy neboli 
konštruované na geodetických základoch. Uvedená hodnota je aj v súlade 
s vypočítanou relatívnou presnosťou máp 1. vojenského mapovania, predstavujúcou 
v metrickej sústave veľmi prijateľnú rádovú odchýlku 42 až 66 metrov v porovnaní so 
súčasnými mapami (POKORNÝ & HÁJEK 2003 in KLEIN 2008).  
 
Mapa dunajského mapovania 
 

Južná časť katastrálneho územia mesta Svätý Jur je zachytená aj na viacerých listoch 
máp tzv. dunajského mapovania, ktoré prebiehalo v rokoch 1823 – 1845. V rámci nich 
detailne zamerali a zmapovali uhorský úsek toku Dunaja od Devína až po Petrovaradín 
(Vojvodina, Srbsko), vrátane bočných ramien. Na zameriavaní sa postupne vystriedalo 
a spolu zúčastnilo až 91 inžinierov a jeho celková suma dosiahla 266 036 forintov. 
Originálna mierka mapových listov bola 1:3 600. Mapové dielo sa v súčasnosti 
nachádza v Maďarskom národnom archíve ako súčasť fondu S 80 (DÓKA 2006), na 
Slovensku je zatiaľ pomerne neznáme. 

V rámci tohto mapovania zmapovali v roku 1825 aj tok Malého Dunaja, v zmysle 
inštrukcií aj pririečne oblasti na ľavom brehu a to až do vzdialenosti 1 500 viedenských 
siah (asi 3 km) od toku. Vďaka tomu mapy znázorňujú aj katastrálne územie 
Chorvátskeho Grobu a juhovýchodnú časť územia Sv. Jura, takmer celý Panónsky háj 
a väčšiu časť Šúra (obr. 19). Hoci primárnym cieľom mapovania bolo presné 
zachytenie vôd (vrátane batymetrie), dunajských ramien, hrádzí, mostov, mlynov, 
regulačných stavieb a pod. mapa ukazuje aj jednotlivé budovy a pomerne presne i 
hranice lesov, lúk, pasienkov a oráčin. Šúr je na tejto mape znázornený ako súvislý 
jednoliaty lesný komplex (Schur Wald), podobne aj Panónsky háj (Auwald). Zatiaľ čo 
hranica jeho severnej časti je takmer totožná so súčasným stavom, resp. len mierne 
väčšia, podľa tejto mapy bol takmer celý južný výbežok časti svätojurského chotára 
južne od cesty z Vajnor do Slovenského Grobu až po Vajnorský potok (Parácsai 
Patak) zalesnený (Auwald), s výnimkou dolných kuriálnych oráčin (Auwaldaecker). 
Mapa zároveň ukazuje, že väčšia časť výbežku chotára Chorvátskeho Grobu medzi 
Šúrom a severnou časťou Panónskeho hája, severne od dnešnej Čiernej vody bola 
v tom čase už rozoraná. Na druhej strane, les Obora sa ešte stále rozprestieral medzi 
tokom Čiernej vody a oboma Pálfiovskými majermi. Za zmienku stojí aj ich označenie:  
majer na mieste dnešnej Čiernej vody má názov Schweizerei, t. j. mliečne hospodárstvo 
(na švajčiarsky spôsob). Druhý majer na mieste dnešného štátneho majetku na JV 
strane Šúra charakterizovali ako Schaflerei, t.j. ovčie hospodárstvo, čo svedčí 
o tunajšom chove oviec. 
 
Ďalekohľadná mapa 
 

Zaujímavým príspevkom k mapovým zobrazeniam krajiny Sv. Jura je aj tzv. 
„ďalekohľadná“ mapa Uhorska (Magyar Ország távcső-földképe, č. 14), znázorňujúca 
aj okolie Bratislavy (obr. 8). Podobne ako mapu z r. 1869, ani túto sme 
netransformovali do systému S-JTSK, nakoľko zachytáva len západnú časť chotára 
Svätého Jura, konkrétne západnú tretinu Šúra (Súr), severnú časť Panónskeho hája 
a blízky Pálfiovský majer (Major, dnešná Čierna Voda). Charakteristickým znakom 
mapy je na svoju dobu moderné a atraktívne, plastické, trojrozmerné vykreslenie 
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jednotlivých objektov z vtáčej perspektívy. Mapa nie je datovaná, no jej obsah 
zodpovedá stavu okolo revolučného roku 1848, prípadne z päťdesiatych rokov 19. 
storočia. Je to prvá mapa, primárne uvádzajúca maďarské názvy sídiel aj jednotlivých 
objektov, napr. Sz. György (St. Georgen), Ujvidék (Neustift), Prácsa (Weinern) a pod. 
Šúrsky les (Súr) je na tejto mape zakreslený na severnej strane ešte ako celistvý lesný 
komplex, hoci s presvetlenými miestami, siahajúci temer až k budove sírnych kúpeľov 
– Istvánfürdő (podľa horúceho, tzv. štefanského prameňa). Mapa už znázorňuje trasu 
konskej železnice z Bratislavy do Trnavy (Nagyszombati vasút), dokončenú v roku 
1846. Z nových objektov stojí na mape za zmienku sklad pušného prachu pri železnici 
(Lőportár) medzi kúpeľmi a kaplnkou Nanebovzatia Panny Márie. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8. Časť chotára Sv. Jura na tzv. „ďalekohľadnej“ mape okolia Bratislavy (okolo 1848).  
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Šúrsky les a Panónsky háj 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. 2006). Okolie Svätého Jura je v rámci tohto 
mapovania zachytené na dvoch listoch (mapy č. 15, 16), ktoré možno podľa 
znázorneného obsahu datovať približne do päťdesiatych rokov 19. storočia, 
každopádne pred rok 1864, kedy sa začal výrub severozápadnej tretiny Šúrskeho lesa. 
Transformácia oboch listov do systému S-JTSK s chybou RMS = 33 až 39 m (tab. 1), 
o niečo menšou ako v prípade 1. vojenského mapovania, súvisí s pokročilejšími 
geodetickými základmi tohto mapovania (obr. 20).  

Hranica Šúrskeho lesa v porovnaní s mapou 1. vojenského mapovania zostáva 
v podstate nezmenená, s výnimkou západnej časti, kde došlo k drobným zmenám. 
Novým prvkom je zákres najmenej troch ciest, prechádzajúcich od mesta smerom 
k Pálfiovským majerom. Ich existencia môže poukazovať na lepšiu priechodnosť 
Šúrskeho lesa v tomto období. Tá mohla súvisieť aj so začiatkom globálneho 
otepľovania po r. 1850 a s nástupom klimaticky suchšieho obdobia najmä po roku 
1864 (FÜRY a kol. 1986), ktorá vytvorila aj podmienky pre zvýšený antropický tlak na 
kultiváciu severnej časti Šúrskeho lesa. Viac-menej nezmenená je aj severná časť 
Panónskeho hája. Z mapy je však zrejmá napredujúca fragmentácia pôvodne viac-
menej súvislého lesného celku (ešte v r. 1782-5) medzi obomi pálfiovskými majermi 
a Čiernou Vodou (Schwarz Wasser) juhovýchodne od Šúrskeho lesa. Uvedený lesný 
komplex je na dvoch súvislých plochách výrazne presvetlený, so zákresom 
roztrúsených drevín, nepochybne aj v dôsledku intenzívnej pastvy. Poslednými 
stopami tohto lesa sú v súčasnosti už len miestne líniové fragmenty drevín, 
poukazujúce na pôvodnú skladbu drevín. Lesný komplex pri bernolákovskom kaštieli 
(Lanschitzer Park) však zostáva naďalej nedotknutý. Tento les „Obora“, ktorý mal ešte 
v roku 1919 rozlohu 229 ha, zlikvidovali ako posledný až v 20. storočí (RUŽIČKOVÁ 
2003). 
 
Vyklčovanie severozápadnej tretiny Šúrskeho lesa v šesťdesiatych rokoch 
19. storočia 
 
V šesťdesiatych rokoch 19. storočia sa odohral dovtedy najvýznamnejší zásah do 
Šúrskeho lesa, ktorý podrobne opísal PTAČOVSKÝ (1955). V roku 1864 požiadalo 
mesto Svätý Jur vtedajšie miestodržiteľstvo v Budíne o povolenie zmeniť časť 
šúrskeho lesa na lúky. Žiadosti vyhoveli a tak sa v roku 1865 začalo s klčovaním 
severozápadnej tretiny Šúrskeho lesa. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní mesto podalo 
novú žiadosť na ministerstvo vnútra v Budíne, ktoré definitívne povolilo predať 296 
jutár a 1200 siah lesa svätojurským majiteľom domov (s výnimkou kurialistov). 
Rozdelenie lesa na jednotlivých majiteľov domov vymeral mestský lesmajster Gustáv 
Rolland. Jednotlivé domy sa delili do troch tried. Celá plocha bola rozdelená na 19 
domov prvej triedy, 129 domov druhej triedy a 70 domov tretej triedy. Z celkovej 
rozlohy 296 jutár bolo 80 jutár lepšej - menej podmáčanej – pôdy (PTAČOVSKÝ l. c.). 
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V Štátnom archíve v Bratislave, pobočka Modra sa zachoval úhľadný situačný plán 
(obr. 9), zachytávajúci práve parceláciu tejto kvalitnejšej časti Šúrskeho lesa, lesa prvej 
bonitnej triedy, konkrétne jeho severovýchodného cípu v oblasti zaústenia Grinavského 
potoka. Je to Situations Plan des an die Hausbesitzer der könig.(lichen) Freistadt 
S.(anct) GEORGEN vertheilten Schoorwaldes 1-Bonitäts Classe, ktorého autorom je 
Roland Wenzler (mapa č. 17). Zostávajúca časť Šúrkeho lesa má na tejto mape názov 
Stadtwald Schoor (Mestský les Šúr). 

 

 
 
Obr. 9. Situačný plán R. Wenzlera z roku 1869, znázorňujúci premenu kvalitnejšej 

časti Šúrskeho lesa – lesa prvej bonitnej triedy pri zaústení Grinavského 
potoka na lúky. 

 
 
Kompletné rozparcelovanie severozápadnej tretiny Šúrskeho lesa dokonale 

zachytáva katastrálna mapa z roku 1896 (pozri nižšie). Parcelácia sa odvíjala od 
hraničného prieseku, ktorý lesmajster naprojektoval naprieč Šúrskym lesom od rybníka 
severovýchodným smerom. Tento priesek podnes tvorí os Šúrskeho lesa. Jednotlivé 
parcely si neskôr vlastníci od seba oddelili vysadenými vŕbami, čo sa osvedčilo ako 
najvhodnejšie označovanie hraníc medzi parcelami (NOVACKÝ 1942). Časť týchto 
drevín v súčasnosti prispieva k opätovnej sukcesii lesa po opustení týchto lúk v druhej 
polovici 20. storočia. 
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Šúrsky les a Panónsky háj 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). Pre účely našej štúdie sme použili odvodené, tzv. špeciálne mapy 
tohto mapovania, vyhotovené v mierke 1:75 000 (BISZAK a kol. 2007; MOLNÁR & 
TIMÁR 2009). Okolie Svätého Jura je v rámci tohto mapovania zachytené na dvoch 
mapových listoch (mapy č. 18, 19). Hranice Šúrskeho lesa (už po premene 
severozápadnej tretiny na lúky) aj Panónskeho hája sú tu v podstate totožné s ich 
hranicami na katastrálnej mape (1896). Krížom cez Šúr (Súr) vedie z Jura 
k Pálfiovskému majeru jediná cesta, tzv. Cigánska (Zigeuner Weg). Najjužnejšia časť 
svätojurského chotára má na tejto mape slovenský názov Okopanec, súvisiaci s 
postupujúcou kultiváciou tejto časti krajiny (obr. 21). Novým prvkom je aj existencia 
vojenskej strelnice (Mlt. Schießstätte) v miestach neskoršieho konského závodiska 
povyše Pálfiovského majera, ktorý tu prvý raz nesie dnešný názov podľa Čiernej vody 
– Schwarzwasser M.H. (Černovodský major). Jurský rybník znázorňuje táto mapa ako 
suchý, resp. bezlesú plochu, čo zodpovedá historickému stavu (obnovili ho po roku 
1948; PTAČOVSKÝ 1955). Mapa taktiež ukazuje už značne pokročilý stupeň likvidácie 
pôvodného lesného celku juhovýchodne od Šúrskeho lesa, medzi Pálfiovskými 
majermi, Čiernou Vodou a novovzniknutým majerom Triblavina (M. H. Triblavina), 
ktorý bol ešte koncom 18. storočia takmer súvislý. 

Polohopisná presnosť listov mapy 3. vojenského mapovania, vyjadrená chybou 
transformácie výrezov mapy do súčasného súradnicového systému RMS = od 1 do 
16,5 m (tab. 1), je už relatívne vysoká a zodpovedá vyspelej meračskej technike, 
geodetickým základom a relatívne vysokej presnosti týchto máp.  
 
Lesná hospodárska mapa Šúrskeho lesa 
 
V Štátnom archíve Bratislava, pobočka Modra opatrujú aj lesnú hospodársku mapu 
Šúrskeho lesa (WIRTHSCHAFTS-KARTE von dem der königl. freien Stadt St. 
GEORGEN gehörigen SCHORWALD; mapa č. 20). Jej autorom je lesmajster Gustáv 
Rolland, ktorý sa dvadsať rokov predtým podieľal aj na parcelácii Šúrskeho lesa. Mapa 

znázorňuje rozdelenie zostávajúcej 
plochy Šúrskeho lesa na oddelenia, 
pododdelenia a dielce podľa 
plánovanej postupnosti výrubu 
a obnovy jednotlivých lesných 
častí (obr. 10, 22). Podľa tejto 
mapy mali byť ako prvé, v rokoch 
1884 až 1891 vyrúbané jelšiny 
v juhovýchodnej časti Šúrskeho 
lesa. Mapa je dôležitá z hľadiska 
histórie lesného hospodárenia 
v Šúrskom lese.  

 

Obr. 10. Lesná hospodárska mapa Šúrskeho lesa od G. Rollanda z roku 1884. 
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Šúrsky les a Panónsky háj na katastrálnej mape z roku 1896 
 

Katastrálna mapa mesta Svätý Jur z roku 1896, deponovaná spolu s ostatnými 
katastrálnymi mapami Slovenska v Ústrednom archíve geodézie a kartografie 
v Bratislave, je veľmi dôležitým prameňom poznania geografie územia a pôvodných 
vlastníckych pomerov z obdobia spred radikálnych politických, spoločenských 
a hospodárskych zmien v 20. storočí, ktoré navždy zmenili tvár pôvodnej kultúrnej 
krajiny. Jej pramenná hodnota spočíva aj v poznaní a rekonštrukcii rôznorodosti 
pôvodnej, prevažne nemeckej toponýmie krajiny. Prednosťou katastrálnej mapy je 
nielen vysoká presnosť (vyjadrená aj chybou transformácie jednotlivých listov do 
sústavy S-JTSK na úrovni RMS =  0.25 – 2.35 m; obr. 23), ale aj veľká podrobnosť 
polohopisu (napr. už spomínané zákresy viacerých hraničných znakov, ktoré umožnili 
georeferencovať staršie mapy z 18. storočia). Hendikepom – nie však 
neprekonateľným - katastrálnych máp pri ich spracovaní v prostredí moderných 
geoinformačných prostriedkov je prísna redukcia zobrazenej plochy na konkrétne 
katastrálne územie príslušnej obce a najmä vyšší počet listov, daný veľkou mierky 
mapy 1 : 2 880 (obr. 11). Tá vyplýva zo skutočnosti, že katastrálne mapy boli ešte 
vyhotovené v siahovej sústave. Mierka 1 : 2 880 vznikla z požiadavky, aby sa jedno 
katastrálne  jutro,  t. j. 1600  štvorcových  siah  zobrazilo  na mape štvorcom o veľkosti   
1 štvorcového viedenského palca, 1“ x 1“ (BADLÍK 1997).  

 

Obr. 11. Ukážka listu č. 12 katastrálnej mapy Sv. Jura z  roku 1896, znázorňujúca 
severnú časť Šúrskeho lesa. 
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Katastrálne mapovanie, vrátane súpisov všetkých pozemkov, vzniklo zo snahy 
vytvoriť podklad pre stanovenie pozemkovej dane. Patent o budovaní stabilného 
katastra vyšiel v Uhorsku až v roku 1849. Dôležitou súčasťou mapy každého 
katastrálneho územia je aj sprievodný operát resp. pozemková kniha s kompletným 
výčtom parciel, ich plôch a jednotlivých vlastníkov (BADLÍK l. c.). 

Šúrsky les a Panónsky háj sú zobrazené spolu na 13 listoch katastrálnej mapy 
Svätého Jura, ktorých kompilácia je na obr. 23. Šúrsky les (Schoorwald) je tu 
zakreslený už s detailne znázornenými parcelami, ktoré vznikli vyrúbaním jeho 
severozápadnej tretiny a premenou na tzv. Šúrske lúky (Schoorwald – Wiesen; dnešné 
Šúrske kúsky). Ďalším dôležitým momentom je, že katastrálna mapa znázorňuje 
čerstvo realizované odlesnenie severovýchodnej časti Šúrskeho lesa o ploche asi 500 x 
1100 m. Dokladá ho aj miestny názov Neue Wiesen (Nové lúky). Mapa taktiež ukazuje 
prebiehajúcu reguláciu vodných tokov – napriamenie časti korýt Starého potoka (Ó 
patak) a Blatiny (Saulacke patak). Zostávajúca lesná časť Šúrskeho lesa je síce 
znázornená ako súvislá biela plocha, mapa však zaznamenáva v niektorých častiach 
lesa viaceré zaujímavé miestne názvy. Sú to Beim Schwall (Pri prívale, príboji; ide 
o miesto častého a najväčšieho nahromadenia vôd), Krecsmarische Lacke (nem. lacke 
„jazero, močaristá depresia“), Polonyische Listen (Polonyiovský záhon), Schwarze 
Klösse (nem. Kloß „knedľa“, prípadne Klotz „poleno, klát), In der Augarten (V 
nivných záhradách; pri južnom okraji Šúrskeho lesa), Beim Meierhof Weg (Pri ceste do 
majera), Beim Zigeuner Weg (Pri Cigánskej ceste), Lange Zeile (Dlhý rad). Zadné lúky 
k Čiernovodskému majeru sa volali Listenwiesen a Hauslust (dnešné záhony Listové 
a Listové kúsky).  

Severná časť Panónskeho hája s názvom Au, Obere Au (Horný luh) je tu už 
v rovnakých hraniciach, ako dnes. Priestor južne od Vajnorskej cesty je tu z väčšej 
časti vyplnený lesom (Dolný luh – Untere Au). Z tejto časti dnes zostal už len posledný 
izolovaný fragment, na katastrálnej mape označený Untere Verhegte. Pozn. slovo 
verhegte vzniklo fonetickým prepisom pôvodného nem. adjektíva verhäckte, t. j. 

„vyrúbaný“, hacken „rúbať, ťažiť 
drevo“).  Dnešné jazerá pri sútoku 
Šúrskeho kanála a Dolného potoka sú 
pozostatkom ťažby hliny pre 
svätojurskú tehelňu (Városi téglavető), 
ktorá tu existovala v roku 1896.  

Lúky medzi mestom a pôvodným 
okrajom Šúrskeho lesa (pred vyrúbaním 
v roku 1865) sa volali Badwiesen (Lúky 
pri kúpeloch; dnešný záhon Kúpeľné) 
a Schoorwiesen (Šúrske lúky; dnešné 
Chlebnice). 
 
 
 
 

Obr. 12. Hraničný medzník zo Šúrskeho lesa z konca 19. storočia (foto Ľ. Vidlička). 
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Parcelácia Dolného luhu 
 
Pre úplnosť sa nakoniec zmienime aj o  poškodenom pláne Plan der parzellirten 
Unt.(eren) Auwald (Hutweide/Seeschlacht) – Plán parcelovaného Dolného luhu (časť 
Pastvina/Mäsiarky). Bližšie nedatovaný a nesignovaný plán (obr. 13) pochádzajúci 
z konca 19. storočia je uložený v Štátnom archíve v Bratislave, pobočka Modra (mapa 
č. 22). Ide o plán parciel v najjužnejšej časti katastrálneho územia Svätého Jura pri 
hranici s Ivankou (Ivankaer Hotter) aj s plošným výkazom jednotlivých parciel. Hoci 
z názvu plánu to nie je celkom zrejmé, s najväčšou pravdepodobnosťou zachytáva 
práve definitívne rozparcelovanie lesného dielu Untere Au (Dolný luh) a jeho premenu 
na ornú pôdu. V tomto prípade mohla mapa vzniknúť po roku 1896 (= stav na 
katastrálnej mape), kedy spomínaný les ešte existoval. 

 

Obr. 13. Plán, znázorňujúci parceláciu časti tzv. Dolného luhu (Untere Au) pri 
hraniciach mesta s Ivankou. 

 
Záver 
  
1) Šúrsky les aj lesný komplex dnešného Panónskeho Hája sú zachytené na viacerých 

historických mapách od začiatku 17. storočia. Tieto jedinečné kartografické 
zobrazenia potvrdzujú a vhodne dopĺňajú údaje písomných prameňov o spôsobe 
využívania krajiny a vývoji oboch lesných komplexov v minulosti, umožňujú ich 
lepšie pochopiť a interpretovať.  
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2) Transformácia jednotlivých starých máp do súčasného systému jednotnej 
trigonometrickej siete katastrálnej moderných topografických máp umožnila 
objektívne vzájomné porovnávanie priestorových zmien študovaných lesných 
celkov ale aj iných krajinných prvkov v priebehu času, ako aj zhodnotenie máp 
z hľadiska polohopisnej i geometrickej presnosti. 

3) Historické mapy dokumentujú postupnú fragmentáciu pôvodne súvislého lesného 
komplexu, ktorý sa rozprestieral od tektonickej podmalokarpatskej depresie 
(slatinný jelšový les – Šúrsky les) cez dubovo-brestové lužné lesy (Panónsky háj, 
Obora) až po lužné lesy na alúviu Malého Dunaja.  

4) Severná hranica pôvodného rozšírenia Šúrskeho lesa zo 17. a 18. storočia smerom 
k mestu sa zhruba kryje so súčasnou vonkajšou hranicou obnovujúceho sa lesa po 
opustení niekdajších lúk. Šúrsky les však najmä vo svojej východnej polovici 
siahal podstatne vyššie na sever, v miestnej časti Brestové asi o 400 m severnejšie. 
Na východnej strane siahal v 17. storočí takmer o kilometer a v 18. – 19. storočí 
ešte stále asi o 600 m ďalej na východ ako dnes. Túto časť Šúrskeho lesa 
vyklčovali až koncom 19. storočia (medzi rokmi 1884 a 1896), čo doposiaľ 
pripomína aj názov miestneho záhonu Nové lúky.  

5) Viaceré zákresy Šúrskeho lesa na starých mapách, ale aj na nich zaznamenané 
miestne toponymá potvrdzujú historicky doloženú existenciu presvetlených miest 
a otvorených močiarov bez stromovej vegetácie, pričom najnižšie časti Šúrskeho 
lesa boli pod vodou väčšinu roka. Táto súvisí jednak s pravidelným 
obhospodarovaním a obnovou porastov slatinnej jelšiny v 40-ročných cykloch 
(CSATTOGÁNYI 1889 in PTAČOVSKÝ 1955), ale aj s existenciou početných 
vypálenísk a otvorených jazier po spontánnych požiaroch, ktoré boli v Šúrskom 
lese v minulosti v suchých obdobiach bežné. KORNHUBER (1858 in NOVACKÝ 
1942) spomína v Šúrskom lese rozsiahle priehlbiny so stojatou vodou, s leknami 
(Nymhaea) a na brehoch s rozpukmi (Cicuta virosa). Práve prítomnosť rozsiahlych 
vodných plôch bola príčinou toho, že Šúrsky les bol v minulosti rajom rybárov, 
vodného vtáctva a poľovníkov. Vody Šúra boli známe ako dôležité neresisko šťúk 
(Esox lucius), ktoré sem prichádzali z Čiernej vody, keďže tu mali výborné 
ekologické podmienky pre vývoj plôdiku (BRTEK in PETRLÍK 1968). Rybolov 
v Šúri má v histórii Sv. Jura dlhú tradíciu; napr. v roku 1631 sa v súpise 
remeselníkov uvádzajú aj deviati rybári v Šúri. Lov rýb dokladajú už železné 
rybárske háčiky z obdobia Veľkej Moravy, určené nepochybne pre lov v Šúri 
(TURCSÁNY a kol. 2009). Podľa GREGORA (1986 in ZEMANOVÁ 1996) bol prechod 
lesom v Šúri v minulosti možný iba na člne a občania Jura po poklese vody údajne 
chodili loviť šťuky do priehlbní vidlami. Šúrsky les bol aj známym hniezdiskom 
kačíc, ktorých sa na tomto malom území ročne odstrelilo do 5000 kusov (BRTEK in 
PETRLÍK l. c.). 

6) Najvýznamnejším antropickým zásahom pred zmenou vodného režimu Šúrskeho 
lesa bol výrub a premena jeho severnej tretiny na lúky v šesťdesiatych rokoch 19. 
storočia, ktorý je najlepšie zdokumentovaný na mape z roku 1869 a katastrálnej 
mape Svätého Jura z r. 1896. Predpokladom pre tento zásah mohli byť aj 
prebiehajúce klimatické zmeny. Práve od polovice 19. storočia sa datuje plynulý 
nárast priemerných teplôt ovzdušia v súvislosti s globálnym otepľovaním, 
pretrvávajúci až do súčasnosti. Obzvlášť po roku 1864 sa navyše prejavil nástup 
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jednej z klimaticky suchších mikroperiód. Bola príčinou toho, že napr. 
vodoregulačné družstvo, založené v roku 1854 na dolnom Žitnom ostrove a sľubne 
rozvíjajúce svoju činnosť, v roku 1868 zaniklo (FÜRY a kol. 1986). S týmto súvisí 
aj vyschnutie Neziderského jazera v sedemdesiatych rokoch devätnásteho storočia 
(DRAGANITS a kol. 2006 in SZÉKELY 2009). 

7) Pokiaľ ide o Panónsky háj, historické mapy potvrdzujú nepretržitú kontinuitu 
existencie súvislého lesného komplexu v dnešnej polohe od konca 17. storočia, 
prinajmenšom od r. 1769 približne v dnešných hraniciach. Tento poznatok je aj 
v súlade s vysokým vekom najstarších stromov. Špecifický charakter lesného 
komplexu dnešného Panónskeho hája, periodicky zamokrovaného, s prevahou 
dubov a ďalších drevín lužného lesa, ktorý ho jednoznačne odlišoval od ostatných 
lesov v chotári Svätého Jura, vrátane Šúrskeho lesa, odzrkadľujú aj jeho historické 
názvy:  Ober Aue – Horný luh, Horná niva (17. storočie); Burgerau; Die Stadt Au – 
Mestský luh, Mestská niva; Eichen-Au, Dubový luh (1769), Auwald – Lužný les 
(1825), Obere Au; Au (1896) – Horná niva atď. 

8) Dnešný fragment lesa južne od cesty z Vajnor do Slovenského Grobu je geneticky 
podstatne mladší. Celý priestor najjužnejšieho výbežku svätojurského územia bol 
ešte koncom 17. storočia bez lesného porastu, boli tu pasienky a oráčina s len 
ojedinelými solitérnymi drevinami. Mapa z roku 1769 tu však už dokumentuje 
početné roztrúsené dreviny, ktoré svedčia buď o riedkom, lesostepnom vypásanom 
poraste (azda pripomínajúcom Panónsky háj v prvej polovici 20. storočia), najskôr 
však o novovznikajúcom, postupne sa zapájajúcom poraste. Druhú alternatívu 
vlastne potvrdzuje aj mapa z roku 1825, ktorá už má v týchto miestach zákres 
súvislého lesného komplexu. Rozsiahlejší les sa tu zachoval až do konca 19. 
storočia, ba podnes ho pripomína aj miestny názov Háj. 
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Šúrsky les and Panónsky háj on the old maps 
 
This chapter deals with systematic evaluation of older cartographic sources for the 
knowledge of natural histories of Nature Reserve Šúr (Šúrsky les and Panónsky háj). 
Historical maps of this area are valuable graphic source of information, but they also 
contain another additional data in the form of original (mostly German) toponymes. 
They also provide some new data on original distribution of tree species and land use 
of adjoining cultural landscape in the past. For this study, we scrutinised a total of 14 
archive maps from repositories in Slovakia and abroad. Of this number, 1 map comes 
from the 17th century, 5 maps date back to the 18th century and 8 maps to 19th 
century, respectively. Maps were analysed using modern geographical methods (GIS). 
Map data were also verified in the context of written records. The data obtained 
provide more complex and comprehensive insight into the natural histories of the 
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reserve. They also allowed individual maps to be objectively assessed as to their 
contents, possible errors, distortions, location accuracy and circumstances during 
which they originated. Key graphic outcome of this paper is represented by the series 
of 11 constructed maps (Figs. 14-26). These represent the development of the study 
territory since the late 17th century along with the changing boundaries of woods and 
open country over time. The clearance of the northern third of Šúr woodland and its 
conversion into meadows in 1860s was the most pronounced anthropogenic 
disturbance prior to dramatic draining of this territory in 1940s.  
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Zoznam analyzovaných a citovaných máp 
 
1. Mapa chotára mesta Svätý Jur. Druhá polovica 17. storočia (TURCSÁNY a kol. 2009). 
2. Mappa Comitatus Posoniensis Accuratione Astronomico – Geometrica concinnata. 

Mapa bratislavskej stolice, zhotovená s astronomicko-geometrickou presnosťou. 
Samuel Mikovíni, 1735. Vyšla ako súčasť I. zväzku Notícií Mateja Bela. Mierka 1 
nemecká míľa = 52 mm, rozmery 54 x 64 cm (PURGINA 1958).  

3. Comitatus Posoniensis Germanis Presburg dicti Delineatio Geographica, Ex 
prototypo Micoviniano desumta, & multis in locis, praesertim quoad 
Hungaricarum & Slavicarum vocum justiorem orthographiam emendatior reddita. 
Homannovské vydanie mapy bratislavskej stolice S. Mikovíniho, doplnené 
o viaceré presnejšie maďarské a slovenské názvy sídiel. Norimberg, 1757. 62,5 x 
47 cm. Maďarský národný archív (ďalej MNA), Miestodržiteľské mapy, sign. S 12 
Div 10 No 13 (ARCANUM 2006b).  

4. Grundriss der Koeniglichen Freyen Stadt SANCT=GEORGEN und des darzu 
gehörigen Terreins aufgenommen und gezeichnet von Samuel Krieger Ingenieur 
Anno 1769. Pôdorys slobodného kráľovského mesta Svätý Jur a k nemu 
prináležiaceho územia, zameraný a zakreslený Samuelom Kriegerom v roku 1769. 
Rozmery 90 x 118 cm, mierka 700 viedenských siah = 157 mm. Štátny archív 
v Bratislave, pobočka Modra (ďalej ŠABPM), Zbierka máp a plánov 1760-1981, 
inventárne číslo 1 (JU-1).  

5. Der königlichen Freyen Stadt SANCT-GEORGEN Schor-Waldt. Šúrsky les 
slobodného kráľovského mesta Svätý Jur. Samuel Krieger, okolo 1769. 71 x 50,5 
cm, mierka 110 mm = 500 viedenských siah. Mapová zbierka MNA, Komorské 
mapy, sign. S 11 No 474:2 (ARCANUM 2006a). 
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6. Der königlichen Freyen Stadt SANCT-Georgen Bann-Waldt und Eichen-Au. 
Zakázaný les a Dubová niva, patriace slobodnému kráľovskému mestu Svätý Jur. 
Samuel Krieger, 1769. 50,5 x 69,5 cm, mierka 143 mm = 350 viedenských siah. 
Mapová zbierka MNA, Komorské mapy, sign. S 11 No 474:1 (ARCANUM 2006a).  

7. Der königlichen Freyen Stadt Sanct-Georgen Obere Waldt. Horný Les slobodného 
kráľovského mesta Svätý Jur. Samuel Krieger, okolo 1769. 50 x 71 cm, mierka 
112 mm = 400 viedenských siah. Mapová zbierka MNA, Komorské mapy, sign. S 
11 No 474:3 (ARCANUM 2006a). 

8. MAPPA exhibens situm inter Pos(sessiones) Kostolan & Alsó Butsan, qui vitioso 
& impedito Defluxu Rivi DUDVAAG a colliculo ex Parte Occidentali semet 
protendente usqve ipsa ferme loca Beregszeg Mestecsko & Vörösvár dilluitur & 
inundatur. Mapa, znázorňujúca územie medzi obcami Kostoľany a Dolné Bučany, 
zaplavované škodlivým a neprístupným tokom rieky Dudváh, ktoré sa rozprestiera 
z východnej strany od vŕška až takmer po mestečko Beregszeg (dnes Hlohovec, 
mestská časť Šulekovo, pozn. aut) a Červeník. Samuel Krieger, 1770. Mierka 133 
mm = 1000 viedenských siah; 140 mm = 100 Kayserl. Königl. Fortifications 
Klaffter; mierka 1:14 400, rozmery 46 x 65 cm (každý zo štyroch listov). 
Miestodržiteľské mapy, sign. S 12 Div 11 No 4:1 (ARCANUM 2006b) 

9. Mappa Geographica exhibens situm Lacus Balaton cum vicinitatibus suis una et 
Projecto quod de derivanda aquarum copia et Navigatione in partibus his 
instituenda elaboratum est... Zemepisná mapa, ukazujúca polohu jazera Balatón so 
svojim okolím spolu s projektom, ktorý bol vypracovaný na odvedenie prílišného 
množstva vôd a zavedenie plavby v týchto končinách. Samuel Krieger, 1776. 
Mierka 271 mm = 5000 viedenských siah, rozmery 279 x 67 cm. MNA, 
Miestodržiteľské mapy, sign S 12 Div 8 No 283 (ARCANUM 2006b). 

10. Mapa 1. vojenského mapovania (tzv. jozefínske), 1782-1785, mapový stĺpec 6 
(Collone VI.), mapová vrstva 7 (Sectio VII.), mierka 1:28 800 (ARCANUM 2004). 

11. Regni Hungariæ in suos Circulos et Comitatus divisi Tabula nova ex recentioribus 
Astronomorium et Geometrarum Observationibus concinnata... Nová mapa 
Uhorského kráľovstva, rozdeleného do svojich obvodov a stolíc, zhotovená na 
základe najnovších astronomických a geometrických pozorovaní. Samuel Krieger, 
1785. Vyryl Jacob Adam, tlač Anton Loew, Prešporok. Rozmery 73 x 52 cm, 
mierka 49 mm = 10 nemeckých míľ (1:1.520.816). Mapová zbierka MNA, 
Miestodržiteľské mapy, sign. S 12 Div. 13 No 27 (ARCANUM 2006b). 

12. MAPPA  CONTROVERSIARUM inter Possessiones Szent-Kiraly et Porogh, Nagy 
Marthony et Lak, Praedia item Gatyi et Iklo assumta anno 1788. Samuel Krieger 
Regius Locumtenentialis Mathematicus. Mapa (znázorňujúca) sporné miesta medzi 
obcami Porrog a Porrogszentkirály, resp. Porrog a Csurgónagymárton, zhotovená 
v roku 1788. Samuel Krieger, matematik Miestodržiteľskej Rady. Mierka 100 
viedenských siah = 33 mm, rozmery 44 x 66 cm. Séčéniho knižnica, Zbierka 
rukopisných máp, sign. TK 621 (ARCANUM 2007). 

13. Dunajské mapovanie, 1825. 9 listov. MNA, fond S 80. A Duna-Mappáció, 2006.  
14. Magyar Ország távcső-földképe. II. osztály. Pozsony vármegye Sz. György és 

Stomfa vidékjőkkel. Ďalekohľadná mapa Uhorska. II. trieda (okolie Bratislavy), 
Bratislavská stolica s okolím Sv. Jura a Stupavy. Polovica 19. storočia. Zameral 
a na vlastné náklady vydal Adolf Emanuel Pernold, Viedeň, nakreslil František 
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Collár Vitéz, vyryl Vavrinec Neumayer, tlač Ján Feyertag. Rozmery 45 x 29 cm. 
ŠABPM, zb. máp a plánov, inv. č. 290 (VŠ-37). 

15. Mapa 2. vojenského mapovania (tzv. Františkovo), mapový stĺpec 24 (Collone 
XXIV), mapová vrstva 44 (Sectio 44). Okolo 1860. Pod vedením majora von 
Schönermarka (JANKÓ a kol. 2005).  

16. Mapa 2. vojenského mapovania (tzv. Františkovo), mapový stĺpec 25 (Collone 
XXV), mapová vrstva 44 (Sectio 44). Okolo 1860. Pod vedením majora von 
Schönermarka, zameral a zakreslil Hauptmann Kirchmayer von Würtenberg 
(JANKÓ a kol. 2005). 

17. Situations Plan des an die Hausbesitzer der könig.(lichen) Freistadt S.(anct) 
GEORGEN vertheilten Schoorwaldes 1-Bonitäts Classe. Situačná mapa Šúrskeho 
lesa prvej bonitnej triedy, rozdeleného na majiteľov domov slobodného 
kráľovského mesta Svätý Jur. Rolland Wenzler, 1869. Rozmery 69 x 52 cm, 
mierka 200 viedenských siah = 131 mm. ŠABPM, zb. máp a plánov, inv. č. 28 
(JU-28). 

18. Mapa 3. vojenského mapovania, zóna 12, mapový stĺpec 16 (Col XVI.), list 
Dürnkrut und Bösing, 4658. 1884, mierka 1:75 000 (BISZAK a kol. 2007). 

19. Mapa 3. vojenského mapovania, zóna 13, mapový stĺpec 16 (Col XVI.), list 
PRESSBURG und HAINBURG, 4758. 1884, mierka 1:75 000 (BISZAK a kol. 
2007). 

20. WIRTHSCHAFTS-KARTE von dem der königl. freien Stadt St. GEORGEN 
gehörigen SCHORWALD. Hospodárska mapa Šúrskeho lesa, patriaceho 
slobodnému kráľovskému mestu Svätý Jur. Gustáv Rolland, 1884. Rozmery 119 x 
170 cm, mierka 400 viedenských siah = 170 mm. ŠABPM, zb. máp a plánov, inv. 
č. 32 (JU-32). 

21. SZENT-GYÖRGY rendezett tanácsu város Pozsony vármegyében 1896. 
Katastrálna mapa mesta Svätý Jur v bratislavskej stolici, 1896. Zamerali inžinieri 
Rezső a Karol Obenau. Skontroloval a súlad s pozemkovou knihou odsúhlasil 
hlavný inžinier Jozef Macek (Maczek). Zmeny v r. 1901 zaniesol Štefan Pech, 
zmeny v r. 1904 Pavol Draxler. Ústredný archív geodézie a kartografie, Bratislava, 
Br 255, 21 listov. 

22. Plan der parzellirten Unt.(eren) Auwald. Hutweide/Seeschlacht. Plán parciel v lese 
Dolný luh. Koniec 19. storočia, ŠABPM, zb. máp a plánov, inv. č. 38 (JU-38). 
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Obr. 14. Najstaršia mapa chotára mesta Svätý Jur zo 17. storočia, transformovaná do systému 
S-JTSK. Súčasné hranice prírodnej rezervácie na tejto aj ostatných mapách (odvodené 
z ortofotomapy) sú znázornené prerušovanou (Šúrsky les), resp. plnou čiarou (Panónsky háj). 
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Obr. 15. Výrez mapy bratislavskej stolice od Samuela Mikovíniho (Homannovské 
vydanie) z roku 1757, georeferencovaný do systému S-JTSK. 
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Obr. 16. Časti mapy svätojurského chotára od S. Kriegera z roku 1769, zobrazujúce 
Šúrsky les a Panónsky háj, projektované do systému S-JTSK. 
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Obr. 17. Výrez z ďalšej mapy S. Kriegera, znázorňujúci Panónsky háj v roku 1769, 
transformovaný do systému S-JTSK. 
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Obr. 18. Šúrsky les a Panónsky háj na liste mapy 1. vojenského mapovania, 

projektovanom do systému S-JTSK. 
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Obr. 19. Časť Šúrskeho lesa a Panónsky háj na mapových listoch tzv. dunajského 

mapovania v roku 1825 (georeferencované do systému S-JTSK). 
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Obr. 20. Šúrsky les a Panónsky háj na listoch mapy 2. vojenského mapovania, 
transformovaných do systému S-JTSK. Stav okolo r. 1860, tesne pred 
vyklčovaním severnej tretiny Šúra.  
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Obr. 21. Šúrsky les a Panónsky háj na listoch mapy 3. vojenského mapovania, projektovaných 

do systému S-JTSK. Stav medzi rokmi 1875 až 1884, po premene severnej tretiny 
Šúrskeho lesa na lúky. 
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Obr. 22. Lesná hospodárska mapa Šúrskeho lesa od G. Rollanda z roku 1884, 
georeferencovaná do systému S-JTSK.  
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Obr. 23. Šúrsky les a Panónsky háj na 13 listoch katastrálnej mapy Sv. Jura z roku 
1896, projektovaných do systému S-JTSK.  
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Obr. 24. Schematická mapka Šúru z práce K. Ptačovského „Poznámky ke květeně 
bratislavského okolí“ z roku 1959, transformovaná do systému S-JTSK.  
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Obr. 25. Šúrsky les a Panónsky háj podľa základnej mapy SR 1 : 10 000.  
Stav z deväťdesiatych rokov 20. storočia. 
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Obr. 26. Šúrsky les a Panónsky háj podľa základnej mapy SR 1 : 50 000, list 44-22. 
Stav z r. 2002. 




