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Európsky dohovor o krajine

V mesiacoch júl – september 2010 odborníci (autori-
ty) Slovenskej asociácie pre krajinnú ekológiu (IALE-SK) 
a ďalší špecialisti vypracovali na základe požiadavky 
objednávateľa – Slovenskej agentúry životného prostre-
dia, návrh Metodického postupu spracovania Typológie 
krajiny Slovenskej republiky. Ambíciou vypracovaného 
metodického postupu je zabezpečiť implementáciu plnenia 
Európskeho dohovoru o krajine (EDoK), a to čl. 6 špeci-
fické opatrenia časť C1a ,,Vymedzenie vlastných typov 
krajiny“ a súvisiacich medzinárodných záväzkov.

Odborný tím 
Koordinátorkou úlohy bola prof. RNDr. Mária Kozová, 

CSc. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, 
Bratislava a na úlohe sa ako hlavní riešitelia podieľali: Ing. 
arch. Viera Dvořáková (Pamiatkový úrad SR, Bratislava), 
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (Ústav manažmentu STU 
v Bratislave), prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (Geografický 
ústav SAV, Bratislava), RNDr. Zita Izakovičová, PhD. (Ústav 
krajinnej ekológie SAV, Bratislava), doc. Ing. Peter Jančura, 
PhD. (Fakulta ekológie a environmentalistiky TU, Zvolen), 
prof. RNDr. Ján Oťaheľ, CSc. (Geografický ústav SAV, 
Bratislava) a RNDr. Eva Pauditšová, PhD. (Prírodovedecká 
fakulta UK, Bratislava). Na úlohe konzultačne a metodicky 
spolupracovalo ďalších desať slovenských a zahraničných 
odborníkov. Dokument vychádza z podkladových štúdií a 
výsledkov pracovných rokovaní členov riešiteľského tímu 
v zložení: M. Kozová (UK v Bratislave, Prírodovedecká 
fakulta), T. Hrnčiarová (Ústav krajinnej ekológie SAV, 
Bratislava), J. Oťaheľ (Geografický ústav SAV, Bratislava), 
F. Žigrai a M. Finka (STU, Ústav manažmentu,  Bratislava), 
P. Jančura (TU, Zvolene, Fakulta ekológie a environmen-
talistiky), V. Dvořáková (Pamiatkový úrad SR, Bratislava), 
E. Horanská (AI NOVA, Svätý Jur), P. Gajdoš (Sociologický 
ústav SAV, Bratislava), J. Podoba (Etnologický ústav 
SAV, Bratislava), D. Bevilaqua (Prognostický ústav SAV, 
Bratislava), pracovníci – špecialisti Slovenskej agentúry 
životného prostredia (P. Burda, P. Chomjak, A. Kršáková, 
M. Slamková, M. Glevaňák, M. Birošová) a pracovníčka 
Ministerstva životného prostredia SR (P. Mišíková), ktorí 
participovali na prípravných prácach k metodickému po-
stupu v r. 2007 – 2008. 

Špecifické ciele projetku
Špecifický cieľ 1: Metodicky a koordinačne riešiť kon-

cepčný postup spracovania Typológie krajiny SR.
Špecifický cieľ 2: Metodologicky integrovať 3 hlavné 

súčasti krajinnej identity Slovenska:
a/ prírodovedný aspekt ako základ fyzických aspektov 

utvárania krajiny a reliéfu, b/ súčasné využívanie spolu 
s urbanisticko-spoločenskovedným aspektom vnímania 
krajiny, c/ kultúrnohistorickú hodnotu priestoru krajiny, 
vrátane pamätných miest a symbolov. 

Špecifický cieľ 3:
• Koncepčne naznačiť: a/ spôsob spolupráce pri meto-

dickom vedení počas vlastného spracovania Typológie 
krajiny SR, b/ spôsob implementácie Typológie krajiny 
SR ako prierezového dokumentu, c/ odporučiť kritériá 
pri výbere modelových území na overenie metodického 
postupu.

Východiská
Úvodná časť dokumentu obsahuje základné informácie 

o problematike typológie dokumentu (typizácie) krajiny 

a zdôrazňuje jej význam pri poznávaní štruktúry a základ-
ných vlastností krajiny (jej potenciálu, únosnosti, stability 
a ďalších atribútov). Okrem hodnotenia štandardných cha-
rakteristík zložiek krajiny autori zdôrazňujú, že je dôležité 
zakomponovať aj charakteristiky prírodných rizikových 
faktorov (napr. zosuvy, povodne, veterné kalamity, lavíny, 
erózia, sucho a pod.). Vo väzbe na nové prístupy a požia-
davky hodnotenia kumulatívnych účinkov aktivít v krajine 
a zohľadnenie „ľudského faktora“, najmä z hľadiska vníma-
nia krajiny, je krajinný priestor čím ďalej, tým viac chápa-
ný nielen z hľadiska komplexu charakteristík prírodných 
štruktúr, ale aj kvantitatívnych, a hlavne kvalitatívnych 
charakteristík kultúrnohistorických a sociálnych subsysté-
mov. Tieto spoločne tvoria potenciál krajiny a premietajú 

sa do územného kapitálu, ktorý musí byť východiskom plá-
novania ako súčasť rozvojovej politiky na každej úrovni, od 
lokálnej, cez regionálnu až po celoštátnu či rozvojovú poli-
tiku vyššej úrovne. Preto je podľa autorov dôležité, aby sa 
proces typológie kultúrnej krajiny vykonával aj na základe 
posúdenia významných kultúrnohistorických aspektov a 
zhodnotenia územia historických krajinných štruktúr, ktoré 
pretrvávajú do súčasnosti, pričom sa v nich prelínajú kul-
túrne a prírodné prvky krajiny tvoriace harmonicky vyvá-
žený celok. Hodnota týchto lokalít vyplýva predovšetkým 
z nízkeho stupňa intenzifikácie, vysokej diverzity krajiny, 
zachovaného tradičného spôsobu ľudových, technických a 
iných stavieb, pôvodných obydlí, zachovaných tradičných 
foriem poľnohospodárskeho využívania krajiny s komplex-
mi lesov a ľudovou architektúrou, ktoré tvoria významnú 
spoločenskú hodnotu územia.

V rámci Európy bolo najmä po roku 2000 spracova-
ných niekoľko významných medzinárodných a národných 
projektov využiteľných na vypracovanie Typológie krajiny 
SR a vytvorili sa podporné medzinárodné siete expertov. 
Pre Slovensko to znamená vynikajúcu príležitosť a predpo-
klady pre čo najlepšie zhodnotenie a využitie dostupných 
skúseností, ako aj už vypracované európske a národné 
projekty a klasifikačné grafické výstupy – mapy.

V ďalšej kapitole úvodnej časti autori podrobne ana-
lyzujú typológiu krajiny z hľadiska požiadaviek EDoK, 
a to najmä jeho článku 6. Špecifické opatrenia časť C 
„Identifikácia a hodnotenie“, v ktorom sa uvádza: 

1) S aktívnou účasťou zainteresovaných strán v súlade 

s článkom 5 písm. c) za účelom zlepšenia úrovne poznania 
svojich typov krajiny sa každá zmluvná strana zaväzuje:

a) i) vymedziť vlastné typy krajiny na celom svojom 
území, ii) analyzovať ich charakteristiky, ako aj hybné sily 
a tlaky, ktoré ich formujú, iii) zaznamenávať ich zmeny;

b) vyhodnotiť takto vymedzené typy krajiny s ohľadom 
na zvláštne/špecifické hodnoty, ktoré sú im pripisované 
zainteresovanými stranami a obyvateľstvom.

2) Tieto princípy identifikácie a hodnotenia budú usmer-
ňované výmenou skúseností medzi zmluvnými stranami 
na európskej úrovni podľa článku 8 EDoK.

Aj ďalšie články dokumentu sa dotýkajú problematiky ty-
pov krajiny, napr. v súlade s článkom 9 EDoK „Cezhraničné 
typy krajiny“ sa zmluvné strany zaväzujú povzbudzovať 

cezhraničnú spoluprácu na 
miestnej a regionálnej úrovni 
a v prípade potreby vypra-
covať a realizovať spoločné 
programy zvyšovania kvality 
krajiny. Pre ilustráciu súčas-
ného stavu danej problema-
tiky autori uvádzajú príklady 
medzinárodných a národných 
projektov využiteľných na vy-
pracovanie Typológie krajiny 
SR a súvisiace medzinárodné 
siete, ktoré tiež prispievajú k 
napĺňaniu požiadaviek imple-
mentácie EDoK. V súlade s na-
plnením požiadaviek zadania 
a jednotlivých špecifických 
cieľov autori rozdelili samotný 

postup návrhu metodického spracovania tohto dokumentu 
do dvoch častí: 

Časť A Koncepčné návrhy a odporúčania na plnenie 
špecifických cieľov 1 a 3 obsahuje koncepčný náčrt ko-
ordinácie, metodického riadenia, implementácie a overenia 
metodického postupu spracovania Typológie krajiny SR 
a má tri kapitoly. Prvá kapitola je venovaná koncepčným 
návrhom a odporúčaniam pre kvalitné zabezpečenie me-
todického usmernenia, koordinácie a spôsobu spolupráce, 
pričom autori metodiky odporúčajú vytvoriť štyri pracovné 
riešiteľské skupiny s týmto rámcovým zameraním: 1. pra-
covná skupina prírodných faktorov, historickej a súčasnej 
krajinnej štruktúry, 2. pracovná skupina kultúrnohistoric-
kých faktorov, 3. pracovná skupina urbanizačných a spo-
ločenskovedných aspektov vnímania krajiny, 4. pracovná 
skupina implementačno-propagačná.

Pre úspešné riešenie projektu autori za osobitne dôle-
žité považujú zabezpečiť priebežne usmerňovanie práce 
týchto skupín tak, aby sa dosiahla nielen metodologická 
integrácia prírodných, kultúrnohistorických a urbaniza-
čných aspektov v previazaní na spoločenskovedné aspek-
ty vnímania krajiny, ale predovšetkým účinná implemen-
tácia a propagácia priebežných a výsledných výstupov 
projektu Typológie krajiny SR. Túto úlohu by mala plniť 
pracovná skupina metodicko-koordinačná (M) spolu s tzv. 
koordinačnou radou projektu v spolupráci s externými do-
mácimi a zahraničnými konzultantmi. 

Druhá kapitola predstavuje koncepčné návrhy a odpo-
rúčania na spôsob implementácie Typológie krajiny SR. 

Metodický postup spracovania Typológie krajiny SR – úspešný 
krok pri implementácii napĺňania Európskeho dohovoru o krajine

Historické krajinné štruktúry a trvalo udržateľná starostlivosť o ne dáva predpoklad k zachovaniu tohto 
špecifického krajinného typu
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Typológia

Autori v nej poukazujú na široké možnosti využitia také-
hoto výstupu. Kľúčovou myšlienkou celého projektu je, 
že vypracovanie príslušných máp typológie krajiny by nemalo byť 
cieľom, ale iba prostriedkom ako kvalitnejšie realizovať starostli-
vosť o krajinu. Hlavným poslaním tejto časti projektu bude 
podrobne analyzovať všetky oblasti riadiacej, plánovacej 
a rozhodovacej praxe, kde výstupy projektu môžu nájsť 
uplatnenie. Zároveň bude spracovaná detailná analýza, 
overenie a v maximálnej možnej miere eliminovanie mož-
ných bariér, ktoré by mohli ohroziť efektívne využívanie 
vypracovaných typologických máp krajiny a ďalších čiast-
kových výstupov projektu. 

Dôležitou oblasťou implementácie bude najmä územné 
plánovanie, krajinné plánovanie, programy hospodárske-
ho a sociálneho rozvoja, projekty pozemkových úprav, 
integrovaný manažment povodí, koncepcie ochrany prí-
rody, koncepcie ochrany pamiatkového fondu a proces 
posudzovania vplyvov na životné prostredie. Výsledky 
projektu však môžu slúžiť aj na hodnotenie cieľovej kva-
lity krajiny v súlade s požiadavkami EDoK. Podľa autorov 
pre hodnotenie cieľovej kvality krajiny sa môžu využiť 
rôzne už existujúce metodické prístupy, ktoré hodnotia 
atraktivitu, vizuálnu kvalitu, krajinný obraz, charakteris-
tický vzhľad krajiny, krajinnú scenériu a ďalšie vlastnosti 
vyjadrujúce kvalitu krajiny na základe určitej kombinácie 
objektívne merateľných ukazovateľov a zistení o subjek-
tívnom vnímaní jej hodnôt rôznymi cieľovými skupinami. 
Pri formulovaní cieľovej kvality krajiny je však potrebné 
dôsledne zohľadniť: 
– faktor prebiehajúcej zmeny klímy a jej dosah na 

predpokladané zmeny v krajine súvisiace so zmenou 
vodného režimu, zmeny vo vegetačnej pokrývke na 
území Slovenska, vrátane premeny nelesných a les-
ných spoločenstiev a celkové zmeny súčasnej krajin-
nej štruktúry,

– zmeny súvisiace s intenzívnejším využívaním prí-
rodných zdrojov na výrobu obnoviteľných zdrojov 
energie,

– zmeny a požiadavky súvisiace 
s urbanizáciou a výstavbou in-
fraštruktúry v území, 

– zmeny súvisiace s rozvojom 
agrosektora, najmä selektívne 
využívanie najkvalitnejšej a naj-
dostupnejšej poľnohospodárskej 
pôdy a postupné opúšťanie me-
nej kvalitnej a dostupnej pôdy so 
všetkými dôsledkami na zmenu 
súčasnej štruktúry krajiny.
Tieto očakávané zmeny a z nich 

vyplývajúce požiadavky bude potreb-
né premietnuť aj do tvorby nových 
spresnených regulatívov jednotlivých 
typov krajiny, napr. pri navrhovaní 
veterných parkov, solárnych elektrár-
ní, ako aj veľkoplošného pestovania 
monokultúr na energetické účely, pri 
návrhoch nových rozvojových plôch, 
infraštruktúry a cestovného ruchu, pri návrhoch opatrení 
posilňovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie s 
dôsledným posúdením ich predpokladaných účinkov na 
životné prostredie a zdravie obyvateľov.

Tretia kapitola obsahuje koncepčné návrhy a odporúčania 
ako určiť kritériá na výber modelových území na overe-
nie metodického postupu. Autori zdôrazňujú, že už počas 
realizácie samotného projektu, ktorého výstupom bude 

Typológia krajiny SR, je potrebné zabezpečiť overovanie 
jeho čiastkových výstupov pri realizácii konkrétnych aktu-
álne riešených projektov, plánov a programov na národnej, 
regionálnej a lokálnej úrovni (t. j. overí sa, do akej miery 
môžu byť výstupy typologických máp prínosom pre skva-
litnenie tvorby územných plánov, projektov pozemkových 
úprav, v procese posudzovania vplyvov na životné prostre-
die a pod.). Podľa autorov je regionálna úroveň najdôležitej-
šia na komplexné overovanie výstupov z projektu. Ukazuje 
sa, že práve na regionálnej úrovni je možné najlepšie zabez-
pečiť efektívne optimalizačné procesy funkčného využitia 
územia. Preto je potrebné preniesť ťažisko implementácie 
overovania a plánovacích aktivít na regionálnu úroveň. 

Časť B Návrh postupu plnenia špecifického cieľa 2 ako 
metodicky integrovať tri hlavné súčasti krajinnej identity 
na Slovensku obsahuje podrobnú charakteristiku spraco-
vania analýz a syntéz a koncepčne načrtáva interpretáciu, 
monitoring zmien druhotnej  krajinnej štruktúry a ďalšie 
body, ktoré napĺňajú tento špecifický cieľ.

• Analýza je spracovaná pre všetky tematické oblasti. 
Autori zdôrazňujú, že je dôležité využiť existujúce skúse-
nosti na úrovni Európy, ako aj z vybraných európskych kra-
jín. Preto odporúčajú spracovať prehľad o východiskách 
a kritériách z viacerých európskych krajín, v ktorých už 
bola spracovaná typológia krajiny (napr. z Českej repub-
liky, Slovinska, Rakúska, Maďarska, Belgicka, Holandska, 
prípadne Nemecka, Portugalska, Španielska a Veľkej 
Británie). Odporúča sa spracovať, prípadne aj konzultovať 
v zahraničí vybrané detailnejšie informácie o typológiách 
s ukážkami máp. Dôležité sú informácie najmä z okolitých 
(so Slovenskom susediacich) krajín.

Postupnosť jednotlivých krokov v analytickej časti má 
štandardný charakter, keď je potrebné zamerať sa na to, 
aby sa v čo najväčšej miere dostali do vstupnej databázy 
okrem štandardných vstupov týkajúcich sa prírodného a 
urbánneho prostredia aj údaje o kultúrnohistorických as-
pektoch, ako aj o dynamike zmien krajinnej štruktúry.

• Syntéza predstavuje kategorizáciu typov krajiny v nad-
väznosti na európsky systém kategorizácie typov krajiny, 
syntézu východiskových kritérií na tvorbu typov krajiny na 
národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Národná a regio-
nálna úroveň: mala by obsahovať zoznam štandardných 
a overených klasifikačných kritérií tvorby typov krajiny. 
Pôjde o zoznam klasifikačných znakov (referenčných, pre-
vládajúcich alebo o kombináciu znakov), na ktorých zákla-

de je možné identifikovať typy krajiny. Dôležitým krokom 
je usporiadanie a škálovanie klasifikačných znakov podľa 
hierarchických úrovní a podľa toho, či ide o čiastkové alebo 
komplexné syntézy.

• Interpretácia a hodnotenie sú zamerané na bežné, re-
prezentatívne, vzácne, unikátne a ohrozené typy krajiny a 
regióny Slovenska. Autori odporúčajú spracovať zoznam 
vhodných kritérií, na ktorých základe bude možné stanoviť 
reprezentatívnosť (typické pre územie Slovenska a pre re-
gionálnu úroveň), vzácnosť (s malým výskytom na území 
Slovenska) a unikátnosť (ojedinelý výskyt aj z medziná-
rodného hľadiska) typov krajiny Slovenska a následne 
aj všeobecne rozšírené (bežné, všedné a narušené) typy 
krajiny. Pri členení krajiny sa odporúča akceptovať nielen 
hodnotiace kritériá, ale aj hierarchické úrovne. Dôležitými 
budú aj kritériá určujúce ohrozenosť typov krajiny.  V tejto 
časti budú uvedené kritériá, na ktorých základe je možné 
krajinu diferencovať na rôznych hierarchických rovniach.

• Monitoring je zameraný na zmeny druhotnej  krajin-
nej štruktúry, jej prvkov a zložiek z hľadiska Typológie 
krajiny SR. Súčasťou tejto časti projektu bude informá-
cia venovaná hlavným procesom transformácie a zániku 
rôznych častí typov krajiny v podmienkach Slovenska a 
jeho regiónov ako dôsledok dynamiky zmien v krajine. 
Jedným z hlavných indikátorov zániku časti tradičných 
typov krajiny Slovenska a jeho regiónov je intenzita a 
spôsob využívania krajiny, ale je predpoklad, že v tomto 
bode budú uvádzané aj ďalšie indikátory. Autori odpo-
rúčajú využívať účinné spôsoby a metódy hodnotenia 
dynamiky krajinnej štruktúry, vrátane prípravy návrhov 
adaptačných opatrení na zmiernenie následkov očaká-
vanej zmeny klímy. Dôležitým krokom je vypracovanie 
prognóz a scenárov, ktoré pomáhajú klasifikovať kra-
jinné typy v rámci niekoľkostupňovej škály podľa toho, 
či v súčasnosti vyžadujú špeciálnu ochranu (špeciálny 
manažmentový prístup), alebo je možné realizovať sú-
časné spôsoby využívania územia bez toho, aby prišlo k 

narušeniu územia, resp. bude možné 
identifikovať územia, ktoré majú tzv. 
pozitívne rezervy rozvoja a pod.

• Návrh tvorby zásad a regulatívov na 
funkčné využitie územia obsahuje rámco-
vý náčrt zásad a regulatívov, ktoré 
definujú hodnoty jednotlivých typov 
krajiny. Autori odporúčajú, aby sa 
táto časť prepojila na implementáciu 
a overovanie využiteľnosti metodic-
kého postupu. Napríklad procesy 
spracovania modelových projektov, 
programov, plánov a koncepcií by 
mohli sprevádzať overovania aj 
niektorých navrhovaných zásad a 
regulatívov, prípadne by sa overovali 
špeciálne manažmenty reprezen-
tatívnych a vybraných unikátnych, 
vzácnych a ohrozených typov krajiny 
v podrobnejšej mierke, ako aj návrhy 
diferencovanej starostlivosti o typy 

krajiny a typy charakteristického vzhľadu krajiny s pri-
hliadnutím na predpokladané environmentálne vplyvy.

• Digitálne spracovanie máp bežných, reprezentatívnych, vzác-
nych, unikátnych a ohrozených typov krajiny a regiónov Slovenska 
bude základom pre vypracovanie výstupu, a to Digitálnej 
encyklopédie krajiny SR. Digitálne spracovanie bežných, 
reprezentatívnych, unikátnych, vzácnych a ohrozených 
typov krajiny a regiónov Slovenska bude vychádzať 

Typizácia krajinných štruktúr na území NP Slovenský raj a OP (rok 2004) – príklad tvorby krajinnoekologických komplexov 
ako jedného z analytických podkladov pre ďalšie kroky spracovania Typológie krajiny
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zo štandardných postupov uplatňovaných pri spracováva-
ní údajov do geografického informačného systému (GIS). 
Pri spracovávaní údajov tvoriacich GIS je odporúčané pra-
covať v dvoch úrovniach, a to spracovávať grafické dáta 
a súbežne aj atribútové údaje viažuce sa na priestorové 
dáta. Vytvorením kvalitnej údajovej bázy tematických 
dát sa vytvorí dobrý základ pre operácie v prostredí 
GIS. Samotný krok klasifikácie a  reklasifikácie plôšok 
(polygónov), ktoré vznikajú ako výsledky geografických 
analýz do intervalov (typov), súvisí nielen s  mierkou a de-
tailnosťou spracovávaných údajov a s ďalšími pravidlami 
kartografickej tvorby, ale aj s požiadavkou, resp. účelom, 
na ktorý je výstupná mapa (komplexná syntézová mapa) 
určená. Kľúčové sú, samozrejme, klasifikačné kritériá, vy-
plývajúce z aplikovanej metodiky.

• Digitálna encyklopédia krajiny SR bude vychádzať z vypra-
covania digitálnych analytických, syntézových, interpre-
tačných a ďalších tematických máp. Konkrétne mapové 
výstupy budú spresnené v prvej etape riešenia projektu na 
základe konzultácií s domácimi a zahraničnými expertmi. 
Súčasťou Digitálnej encyklopédie krajiny SR budú údajové 
bázy (od analytických dát až po syntézové a interpretačné 
údaje). Pozn.: Grafické vyjadrenie metodického postupu 
spracovania dokumentu pozri prílohu s. 12.

Oponentúra
Návrh metodického postupu bol v zmysle príslušnej 

špecifikácie projektu podrobený oponentúre z úrovne re-
nomovaných odborníkov – autorít: doc. Ing. arch. Jiří Löw, 
CSc., LÖW & spol., s. r. o., Brno, Ing. arch. Ľudmila Husovská, 
CSc., Bratislava, RNDr. Peter Mederly, PhD., REGIOPLÁN, 
Nitra. Záverečné oponentské konanie inicioval obstaráva-
teľ SAŽP – CKP v Prešove a konalo sa 4. 11. 2010 na 
Ministerstve životného prostredia SR v Bratislave. 

Pracovné rokovanie viedol riaditeľ Centra krajinného 
plánovania, prírodných a energetických zdrojov SAŽP 
v Prešove Ing. Jozef Kuchta ako obstarávateľ diela. Vo 
svojom úvodnom príhovore o dote-
rajších postupoch obstarávacieho 
procesu predmetu zmluvy so spra-
covateľom zdôraznil, že ide o meto-
dický postup spracovania projektu 
Typológie krajiny SR (nie však o sa-
motnú metodiku spracovania – tá 
sa bude postupne formovať v rám-
ci overovacieho procesu spracova-
nia na vytypovaných modelových 
územiach). Koordinátorka projektu 
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., 
predsedníčka IALE-SK, prezento-
vala výsledky (výstupy) projektu s  
hodnoverným preukázaním dodrža-
nia podmienok špecifikovaných v 
zadaní (súbor špecifických cieľov 
1 – 3 zadania).

Z týchto cieľov je zrejmé, že ide o multidisciplinárny a 
prierezový dokument, ktorý by sa mal opierať o výsledky 
základných či aplikovaných domácich i zahraničných vý-
skumov, poznatkov a dokumentácie o krajine ako územia 
zloženého z viacerých vrstiev, javov a štruktúr, ktoré sú 
určované vzťahmi v priestore a čase. Vzhľadom na cieľ úlo-
hy sa predpokladá, že na základe prierezového hodnotenia 
krajiny vzniknú nástroje, ktorými bude možné klasifikovať 
krajinu od lokálnej úrovne po celoslovenskú, s previazaním 
až na nadnárodnú úroveň v rámci krajín, s ktorými SR su-
sedí, prípadne aj na ďalšie státy Európy. Takto hodnotená 
typizovaná krajina bude zobrazená v mapovom dokumente 

– diele. Oponenti zároveň vyjadrili potrebu klásť dôraz na 
akceptáciu samotného finálneho diela – Typológie krajiny 
SR verejnosťou, pričom vnímanie hodnoty krajiny verejnos-
ťou prezentovali ako základný a zásadný atribút. Pozornosť 
sa upriamila na fenomén Karpát so svojimi špecifikami, pri-
čom doc. Ing. arch. Jiří Löw, CSc., autor Typológie krajiny 
Českej republiky, označil geografický priestor Karpatského 
oblúka a slovenskej krajiny v prirovnaní s Českým ma-
sívom pojmom „jiný svět“. Súčasne vyzdvihli zvolený 
prístup zapojenia do procesov tvorby dokumentu aj kon-
zultantov zo zahraničia so želaním zintenzívniť spoluprácu 
minimálne na úrovni krajín Vyšehradskej skupiny. Práca je 
hodnotená ako vyvážená, dostatočne podrobná a vhodne 
zasadená do celoeurópskych súvislostí. Vedľa jednoznač-
ného a bezchybného metodologického aparátu je zvlášť 
cenný  vlastný postup typizácie aj zameranie projektu na 
edukačné a popularizačné aktivity výsledného diela. Práve 
týmto prístupom sa výrazne naplnia ustanovenia EDoK 
pri zvyšovaní povedomia občianskej spoločnosti, súkrom-
ných organizácií a verejných orgánov o hodnotách krajín, 
ich úlohe a ich zmenách. Až prijatie krajinných typov a ich 
regulatívov, ako viditeľné a zrozumiteľné hodnoty akcepto-
vané širokou verejnosťou, môže v skutočnosti zabezpečiť 
ich prirodzenú a účinnú ochranu. 

V práci boli použité štandardné metódy tvorby odbor-
ného dokumentu. Jeho štruktúra je prispôsobená cieľom 
práce, je zameraná na prezentáciu štruktúry a hlavných 
metód pre spracovanie nasledujúceho projektu Typológie 
krajiny SR. Napriek značnej hutnosti materiálu a potrebe 
zostručnenia, konštatuje, že multidisciplinárny tím autorov 
nadviazal na veľmi bohaté skúsenosti a výsledky dosiah-
nuté v oblasti typológie a hodnotenia krajiny Slovenska. 
Viacerí autori patria v tejto oblasti k medzinárodne uzná-
vaným odborníkom a majú za sebou množstvo projektov 
a bohatú publikačnú činnosť. Hodnotená práca je zásad-
ným dokumentom, ktorý by mal byť kľúčovým z hľadis-

ka ďalšieho postupu prác na Typológii krajiny SR. Jeho 
aplikáciou bude daný priamy postup spracovania typo-
lógie krajiny a modelových projektov na rôznych repre-
zentatívnych priestorových úrovniach. Metodický postup 
vytvára pre spracovanie Typológie krajiny SR seriózny 
základný rámec, avšak v mnohých oblastiach ide len o 
náčrt metód, odporúčaných postupov a rámcového pre-
hľadu o zdrojoch existujúcich údajov. Preto bude potrebné 
v prvej fáze riešenia typológie viaceré metodické otázky 
precizovať a riešiť podrobnejšie. Koncepčný návrh imple-
mentácie Typológie krajiny SR do plánovacej a riadiacej 
praxe je formulovaný ambiciózne. 

Oponenti zdôrazňujú, že digitálna forma výstupov bude 
kľúčovou pre ďalšie reálne využitie výsledkov Typológie 
krajiny SR v praxi, preto je potrebné tejto problematike 
venovať náležitú pozornosť a v rámci projektu počítať 
s vytvorením a ďalšou prevádzkou metainformačného 
servera Typológie krajiny SR či už ako samostatného 
informačného portálu alebo v rámci existujúcich (napr. 
Enviroportálu). Pričom rovnako dôležitá je nielen mapová 
zložka, ale aj tematická databáza prepojená na jednotli-
vé grafické vrstvy s adekvátnou mierkou spracovania a 
prezentácie dát. Prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., ocenila 
prístup oponentov, poďakovala za ich veľmi cenné pripo-
mienky, zdôraznila skutočnosť, že Typológia krajiny SR 
je autormi diela vnímaná ako encyklopedický digitálny 
mapový dokument. Poukázala taktiež na meniace sa prí-
stupy krajín k EDoK, a to na základe praktických skúse-
ností (závery Konferencie pri príležitosti 10. výročia EDoK, 
Florencia, október 2010). Zdôraznila, že digitálny mapový 
dokument nie je cieľom, ale prostriedkom (prierezovým 
odborným dokumentom), ktorý má prispieť k skvalitneniu 
preventívnej starostlivosti o prírodu a krajinu.

Po prezentovaní oponentských posudkov a reakci-
ách autorského tímu bol priestor venovaný všeobecnej 
rozprave. RNDr. Ladislav Ambroš (MŽP SR), oceňujúc 
snahu autorov, zvýraznil význam EDoK ako dokumentu 
nielen významu EÚ (27), ale celej Európy, nakoľko ide 
o program Rady Európy. RNDr. Jozef Klinda (MŽP SR) 
poukázal na súčasné postavenie krajinných dokumentá-
cií v legislatívnom, resp. právnom prostredí SR a načrtol 
niektoré príležitosti posilnenia a  postavenia krajinných 
dokumentácií v aktuálnom spoločenskom prostredí. 
RNDr. Marta Záhumenská (MDVRR SR) poukázala na 
priestor, ktorý by mohol byť využitý v územnoplánova-
cích procesoch, na urbanizačno-spoločenské aspekty 
pri dôraze na KURS, ÚPN VÚC. 

V závere pracovného rokovania s konštatovaním vzá-
cnej zhody názorov na úroveň spracovania diela Metodický 
postup spracovania Typológie krajiny SR, priebeh a obsah, pri 
súčasnom pocite odhodlania, nasadenia a nadšenia 
účastníkov, obstarávateľ diela poďakoval za zodpovedný 
prístup všetkých do procesov tvorby zainteresovaných 
odborníkov – autorít, čo sa premietlo aj do formulácie 
záveru z tohto rokovania: Posudzovaná práca Metodický 
postup spracovania typológie krajiny Slovenskej republi-
ky je spracovaná na vysokej odbornej úrovni. V práci sa 
zužitkovali doterajšie skúsenosti autorov, ich vedecká a 
odborná kvalifikácia. Práca spĺňa stanovený hlavný cieľ 
a špecifické ciele určené objednávateľom. Jej forma a ob-
sah dáva reálny predpoklad na úspešné a kvalifikované 
spracovanie nasledujúceho dokumentu Typológia krajiny 
Slovenskej republiky. Ide o celkove výnimočnú, význam-
nú a vydarenú prácu, ktorú oponenti diela odporúčajú 
schváliť a uviesť do reálnej praxe.    

Pripomienky oponentov, ktoré vyjadrili na oponentskom 
konaní, budú v ďalšej etape prác na úlohe akceptované a 
finálna verzia metodiky v zmysle odporúčaní upravená/
doladená v detailoch. 

Slovenská agentúra životného prostredia je v rámci 
Plánu hlavných úloh pre rok 2011 garantom príslušných, 
relevantných úprav metodiky, pričom v tomto zmysle 
bude spolupracovať s hlavnou koordinátorkou celého pro-
jektu a odborným pracovným tímom.

Ing. Jozef Kuchta
riaditeľ Centra krajinného plánovania, 

prírodných a energetických zdrojov SAŽP v Prešove
Foto: Ing. Marek Glevaňák

Kultúrnohistorický typ krajiny s artefaktmi kultúry a pamiatkového dedičstva v Liptovskej kotline




