
Čaro krajiny a ľudí v nej
Slovensko je veľmi fotogenická krajina. Videl som kus sveta, a tak azda môžem 

povedať, že je naozaj zaujímavé a pekné. Je rôznorodé – tiahne sa od južných rovín 
až po veľhory na severe.Takých krajín nie je na Zemi veľa... Zmeny od mojich štu-
dentských čias sú obrovské. Ešte v 70. rokoch mnohí ľudia na Orave žili na lazoch a 
v roztrúsených osadách. Pôvodný charakter ich krajiny s terasovitými políčkami po-
značila kolektivizácia, ktorá – hoci o niečo neskôr – zasiahla i tento kraj. Spoločné 
hospodárenie zlikvidovalo osobitý ráz oravskej krajiny a ľudia sa z lazov postupne 
presťahovali do dedín a miest. Nenávratne sa stratil tradičný spôsob života a z jeho 
hodnôt sa zachovalo len veľmi málo... Ale nielen tam. Mnohé slovenské dediny a 
mestá sa budujú bez akejkoľvek koncepcie. Ich prirodzený vývoj sa zastavil alebo 
narušil a v posledných desaťročiach sa ich vzhľad živelne mení bez toho, aby sa 
mu dala nejaká tvár...

Pavol Breier, fotograf, (Krásy Slovenska 5 – 6/2005)

Tvář krajiny – obzory představivosti
Jsme lidé této země. Vím, že obvykle to chápeme opačně. Navykli jsme před-

stavě, že tato země náleží nám a my že s ní můžeme naložit, jak se nám namane. 
Můžeme jí vyrubat do hola, otrávit pesticidy, vyasfaltovat a zastavět hypermakety 
a dálnicemi. Byť škodíme sebevíc, zdá se nám, že poškozujeme jen svůj majetek, 
k tomu majetek nevelké ceny. Nás samých že se to netýká... Doufám, že si uvědomí-
me, že my jsme lidé této země. Jsme s ní důvěrne spojeni. Když ničíme svou zemi, 
ničíme sami sebe... Nekonečně budujeme. Jenže – šestiprudové dálnice lemované 
hypermarkety... to že je štěstí?

Není, a sami to víme... Přesto dál děláme, co nás k tomu přivedlo. Nic jiného 
si nedovedeme představit. Obzory představivosti mi dnes připadají uzavřené jako 
snad nikdy od dob první světové války... Zas bez přesvědčení věříme, čemu jsme 
dosud věřili. Zas bez nadšení konáme, co jsme dosud konali, protože nás nic jiného 
nenapadá... Zas je to marnost nad marnost. Jenže ani nás nenapadá nic nového. 
Tentokrát neumírají jen vojáci. Umírá Země a s ní my, její lidé – protože si nedove-
deme představit nic jiného.

Erazim Kohák, filozof, (Mosty, 6. 3. 2001)

O krajine, krajinároch a krajinárskom prístupe
V krajine bežne stretávame objekty, ktoré možno nazvať historickými dielami. 

Všetky sú jednoznačne výsledkom práce ľudských rúk v minulých obdobiach. Do 
krajiny zapadajú tak organicky, že si bez nich krajinu vieme len ťažko predstaviť. 
Načrtnúť obraz krajiny dôsledne zbavenej týchto diel by bolo až prekvapujúco zloži-
tým vedeckým problémom...

Krajinár hľadá súvislosti, ktoré daný objekt spájajú s inými krajinnými prvkami, 
s inými historickými dielami, ale aj s rozličnými prírodnými prvkami krajiny... Krajinár 
skúma javy v krajine nie ako jednotlivé objekty, ale ako zložky zložitých priestoro-
vých štruktúr, ako časti kultúrnej krajiny... Krajinársky prístup k historickým dielam 
nám pomôže odhaliť i nové hodnoty týchto diel. Hodnoty, ktoré vyplývajú iba z ich 
postavenia v istej krajinnej štruktúre, z ich vzťahov k iným prvkom krajiny...

Ján Urbánek, geograf, (In: Chránime prírodu a krajinu, PRÍRODA a SZOPK, 1979)
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Vytlačené na ekologickom papieri Hello. Výrobca má certifikovaný FSC, PEFC, EMS podľa medzi-
národných noriem ISO 9001, 140001 a EMAS. Tieto certifikácie obsahujú rôzne environmentálne 
iniciatívy, napr. spoločnosť získava 30 % svojej spotreby energie z biopalív a 40 % prepravy reali-
zuje pomocou nízko emisných prostriedkov, ako sú železnice alebo siete kanálov. Hello je plne re-
cyklovateľný papier a môže byť použitý na získanie papierovej drviny najvyššej kvality.

Krajina ako darKrajina ako dar
Monografia k 10. výročiu Európskeho dohovoru o krajine

Pri príležitosti 10. výročia Európskeho doho-
voru o krajine Mikuláš Huba a Pavlína Mišíková  
vybrali sto vyznaní krajine z pera slovenských a 
českých osobností – vedcov, filozofov, spisova-
teľov, básnikov, hercov, výtvarníkov, novinárov, 
bývalých i súčasných politikov, ale aj študentov 
a ďalších, zaoberajúcich sa krajinou v regióne 
strednej Európy.

Vychádzajúc z detailného vedeckého pozna-
nia a zároveň stavajúc na bohatej praktickej skúsenosti zo širokého spektra ini-
ciatív na záchranu krajiny je táto publikácia zdrojom inšpirácie pre všetkých, ktorí 
sú ochotní podieľať sa našej spoločnej zodpovednosti za udržateľný rozvoj krajiny 
okolo nás (pozri http://www.seps.sk/zp/stuz/2010/Krajina.pdf).

Z vyznaní o krajine vyberáme:

Sto vyznaní krajine


