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Preface
The first issue of the journal Disputationes Scientificae Universitatis
Catholicae in Ružomberok in 2021 has a common topic, and that is the
protection of world heritage. The concept of world heritage originated from
the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural
Heritage ("the Convention"), which was adopted at the seventeenth session of
the General Conference of UNESCO on 16 November 1972 and entered into
force on 17 December 1975. By the articles in this issue we commemorate
the 45th anniversary of the entry into force of the Convention. At the same
time, we commemorate the 30th anniversary of the entry into force of the
Convention for the former Czechoslovak Socialist Republic, which became
the 115th member of the Convention on 15 February 1991. Following the
division of the Czechoslovak Socialist Republic (January 1, 1993), the Czech
Republic became the 133rd member of the Convention and Slovakia the 134th
member of the Convention.
The mission of the Convention is to identify, protect, preserve,
present and pass on the cultural and natural heritage of outstanding world
value to future generations. A outstanding world value under the Convention
means cultural and/or natural significance that transcends national borders and
has common significance for present and future generations. The Convention
is unique in that it combines the idea of nature protection with the protection
of cultural monuments, and places great emphasis on the role of local
communities. Its success is reflected in the number of States Parties and in the
number of sites inscribed on the World Heritage List. The Convention and the
obligations arising from it have already been accepted by 194 states and 1121
sites located in 167 states are listed.
The Slovak Republic has 5 cultural sites and 2 natural heritage sites
on the list. The sites of world cultural heritage are: Banská Štiavnica and
technical monuments of the area, Spiš Castle and monuments of its
surroundings, Monument Reserve of Folk Architecture Vlkolínec, Municipal
Monument Reserve Bardejov with a nearby Jewish suburb and a set of eight
wooden churches in the Slovak part of the Carpathian Arch. The location of
Spiš Castle was extended in 2009 by the territory of the historical core of the
town of Levoča with the work of Master Pavel. Between the natural
monuments, there are two localities in the list: the Caves of the Aggtelek
Karst and the Slovak Karst and the Old Beech Forests and Forests of the
Carpathians and other regions of Europe.
The Czech Republic has 14 World Heritage Sites on its list. These are
exceptional historical cores of Prague, Český Krumlov, Telč and Kutná Hora,
a complex of village buildings in the village of Holašovice, a castle in
Litomyšl and a castle and gardens in Kroměříž, an extensive cultural
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landscape of the Lednice-Valtice area, the Holy Trinity column in Olomouc,
an exceptional Tugendhat villa in Brno, the pilgrimage church of St. Ján
Nepomucký on Zelená hora, a farm in Třebíč associating with documents of
Jewish and Christian culture, Landscape for breeding and training of
ceremonial carriage horses in Kladruby and Mining region Erzgebirge/
Krušnohorie.
In the introductory article Mária Kozová presents the basic goals,
principles and concepts of the Convention and evaluates its positive reflection
on the current global challenges of shared responsibility for addressing global
change. It sets out significant changes to the Operational Guidelines for the
implementation of the Convention, the institutional arrangements for the
protection of World Heritage sites and the procedures for their monitoring.
Eva Pauditšová deals with the topic of using land management plans with
specific protection in spatial planning. According to the author, management
plans represent ideal spatial planning documents, in which all the specifics of
sensitive areas in terms of nature protection, protection of cultural and
historical heritage and protection of natural resources, which are essential for
territorial development, are concentrated. Jan Vybíral presents a new
Management Plan for the site of the Lednice-Valtice area for the years 2020 –
2024. It is a plan for an exceptional cultural landscape, which can serve as
a model example for other World Heritage sites. The article by the authors
František Petrovič and Martin Boltižiar is focused on the presentation of the
survey results in the locality Vlkolínec. The survey was carried out in 2018
and its aim was to obtain from the direct users of Vlkolínec area and its
surroundings their personal view of the current state and perspective for the
future. Thanks to the willingness of the current inhabitants, as well as their
descendants, to preserve the monument reserve of folk architecture and the
landscape character of its surroundings, there is still the potential to preserve
the genius loci of this unique locality.
In addition to the World Heritage List, the World Heritage Committee
also maintains the so-called Tentative list of sites. Only after entering the
Tentative List does the nomination project begin to be prepared. Archeopark
Mikulčice-Kopčany is also one of the sites applying for inclusion in the World
Heritage List. The current nomination project is being prepared together with
other Great Moravian localities – Pohansko, Staré Mesto near Uherské
Hradiště, Bojná and Nitra. Jaromír Kolejka describes in detail the border river
landscape of the Morava floodplain near Mikulčice and Kopčany, which in
the 9th century witnessed the existence of the metropolitan center of the first
common state of Czechs and Slovaks. It presents the sources of selected
geographical data on the historical development of this country, which can
contribute to increasing the attractiveness of the Archeopark and its
educational effect. On the other hand, it is necessary to look for solutions to
the new situation, which may occur after the increase in the number of
visitors. Libor Lněnička presents the results of an extensive questionnaire
10

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK
Ružomberok: Katolícka univerzita 2021, roč. 21, č. 1

survey, which was carried out in the years 2017 to 2019 in order to obtain the
attitudes of the inhabitants of Mikulčice. The target groups were the inhabitants
of Mikulčice, visitors to the Slavic fortified settlement in Mikulčice and the
professional public. The results of the survey will also be used as a basis for
the creation of strategic documents related to the preparation of the nomination
of the Archeopark Mikulčice-Kopčany complex for inclusion in the World
Heritage List.
At the end of the foreword, I would like to thank the reviewers for
their valuable comments and suggestions for editing the articles. We believe
that the articles in this monothematic issue will bring readers new stimuli and
inspiration for the protection of sites and monuments of the UNESCO World
Cultural and Natural Heritage.
Prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.
Translation: doc. Andrey Kraev, CSc.
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Predhovor
Prvé číslo časopisu Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae
in Ružomberok v roku 2021 má spoločnú tému, a tou je ochrana svetového
dedičstva. Pojem svetové dedičstvo vznikol na základe Dohovoru o ochrane
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (ďalej len „Dohovor“), ktorý
bol prijatý na sedemnástom zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO
16. novembra 1972 a platnosť nadobudol 17. decembra 1975. Príspevkami
v tomto čísle si pripomíname 45. výročie nadobudnutia platnosti Dohovoru.
Zároveň si pripomíname 30. výročie, kedy nadobudol Dohovor platnosť pre
bývalú ČSFR, ktorá sa stala od 15. februára 1991 115. členským štátom
Dohovoru. Po rozdelení ČSFR (1. januára 1993) sa sukcesiou stala Česká
republika 133. členským štátom Dohovoru a Slovensko 134. členským štátom
Dohovoru.
Poslaním Dohovoru je identifikácia, ochrana, konzervácia, prezentácia
a odovzdávanie kultúrneho a prírodného dedičstva jedinečnej svetovej
hodnoty budúcim generáciám. Jedinečná svetová hodnota podľa Dohovoru
znamená kultúrny a/alebo prírodný význam, ktorý presahuje národné hranice,
a má spoločný význam pre súčasné a budúce generácie. Dohovor je
výnimočný v tom, že v sebe spája ideu ochrany prírody s ochranou kultúrnych
pamiatok, a kladie veľký dôraz na úlohu miestnych komunít. Jeho úspech sa
odráža v počte zmluvných štátov a v počte lokalít zapísaných v Zozname
svetového dedičstva. Dohovor a z neho vyplývajúce záväzky už prijalo 194
štátov a v zozname je zapísaných 1121 lokalít, nachádzajúcich sa v 167
štátoch.
Slovenská republika má v zozname zapísaných 5 lokalít kultúrneho
a 2 lokality prírodného dedičstva. Lokalitami svetového kultúrneho dedičstva
sú: Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Spišský hrad a pamiatky
jeho okolia, Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, Mestská
pamiatková rezervácia Bardejov s neďalekým židovským suburbiom a súbor
ôsmich drevených chrámov slovenskej časti Karpatského oblúka. Lokalita
Spišského hradu bola v roku 2009 rozšírená o územie historického jadra
mesta Levoča s dielom Majstra Pavla. Z prírodných pamiatok sú v zozname
dve lokality: Jaskyne Aggtelekského krasu a Slovenského krasu a Staré bukové
lesy a pralesy Karpát a iných regiónov Európy.
Česká republika má v zozname zapísaných 14 lokalít svetového
kultúrneho dedičstva. Ide o výnimočné historické jadrá miest Prahy, Českého
Krumlova, Telča a Kutnej Hory, komplex dedinských stavieb v obci Holašovice,
zámok v Litomyšli a zámok a záhrady v Kroměříži, rozsiahla kultúrna krajina
Lednicko-valtického areálu, stĺp Najsvätejšej Trojice v Olomouci, výnimočná
vila Tugendhat v Brne, pútnický kostol sv. Jána Nepomuckého na Zelenej
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hore, statok v Třebíči združujúci doklady kultúry židovskej a kresťanskej,
Krajina pre chov a výcvik ceremoniálnych kočiarových koní v Kladruboch
a Banícky región Erzgebirge/Krušnohorie.
V úvodnom článku Mária Kozová predstavuje základné ciele, princípy
a pojmy Dohovoru a hodnotí jeho pozitívnu reflexiu na aktuálne celosvetové
výzvy spoločnej zodpovednosti na riešení globálnych zmien. Uvádza
významné úpravy vo Vykonávacích smerniciach na implementáciu Dohovoru,
inštitucionálne zabezpečenie ochrany lokalít svetového dedičstva a postupy
ich monitorovania. Eva Pauditšová sa venuje téme využívania plánov
manažmentu území so špecifickou ochranou v územnom plánovaní. Manažmentové plány podľa autorky reprezentujú ideálne územnoplánovacie
podklady, v ktorých sú sústredené všetky špecifiká citlivých území z hľadiska
ochrany prírody, ochrany kultúrno-historického dedičstva a ochrany prírodných
zdrojov, ktoré sú pre územný rozvoj zásadné. Jan Vybíral prezentuje nový
Manažmentový plán pre lokalitu Lednicko-valtického areálu na roky 2020 –
2024. Ide o plán pre výnimočnú kultúrnu krajinu, ktorý môže slúžiť ako
modelový príklad aj pre ďalšie lokality svetového dedičstva. Príspevok autorov
Františka Petroviča a Martina Boltižiara je zameraný na predstavenie výsledkov
prieskumu v lokalite Vlkolínec. Prieskum sa realizoval v roku 2018 a jeho
cieľom bolo získať od priamych užívateľov územia Vlkolínca a jeho okolia
ich osobný pohľad na súčasný stav a na perspektívu do budúcnosti. Práve
vďaka ochote súčasných obyvateľov, ako aj ich potomkov, o zachovanie
pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry a krajinného rázu jej okolia je
stále potenciál na zachovanie genia loci tejto jedinečnej lokality.
Okrem Zoznamu svetového dedičstva vedie Výbor pre svetové
dedičstvo aj tzv. Predbežný zoznam lokalít. Až po zápise do Predbežného
zoznamu sa začína pripravovať nominačný projekt. Medzi lokality, ktoré sa
uchádzajú o zápis do Zoznamu svetového dedičstva, patrí tiež lokalita
Archeopark Mikulčice-Kopčany. Aktuálny nominačný projekt sa pripravuje
spoločne s ďalšími veľkomoravskými lokalitami – Pohansko, Staré Mesto pri
Uherskom Hradišti, Bojná a Nitra. Jaromír Kolejka podrobne charakterizuje
pohraničnú riečnu krajinu nivy Moravy pri Mikulčiciach a Kopčanoch, ktorá
bola v 9. storočí svedkom existencie metropolitného centra prvého spoločného
štátu Čechov a Slovákov. Prezentuje zdroje vybraných geografických údajov
o historickom vývoji tejto krajiny, ktoré môžu prispieť k zvýšeniu atraktívnosti
okolia Archeoparku a k jeho vzdelávacieho účinku. Na druhej strane je potrebné
už teraz hľadať riešenia novej situácie, ktorá môže nastať po náraste počtu
návštevníkov. Libor Lněnička uvádza výsledky rozsiahleho dotazníkového
prieskumu, ktorý sa realizoval v rokoch 2017 až 2019 s cieľom získania
postojov obyvateľov Mikulčíc. Cieľovými skupinami boli obyvatelia Mikulčíc,
návštevníci slovanského hradiska v Mikulčiciach a odborná verejnosť.
Výsledky prieskumu sa využijú aj ako podklad pre tvorbu strategických
dokumentov súvisiacich s prípravou nominácie areálu Archeopark Mikulčice-Kopčany na zápis do Zoznamu svetového dedičstva.
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Na záver predhovoru sa chcem poďakovať recenzentom za ich cenné
pripomienky a námety na úpravu článkov. Veríme, že príspevky v tomto
monotematickom čísle prinesú čitateľom nové podnety a inšpirácie k ochrane
lokalít a pamiatok svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
Prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.
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Toto monotematické číslo je venované 45. výročiu
nadobudnutia účinnosti Dohovoru UNESCO o ochrane
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.
(Dohovor nadobudol účinnosť 17. decembra 1975.)

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK
Ružomberok: Katolícka univerzita 2021, roč. 21, č. 1

UNESCO Convention Concerning the Protection
of the World Cultural and Natural Heritage
as a Tool for Global Protection
UNESCO-Konvention zum Schutz des Weltkultur- und
Naturerbes als Instrument des globalen Schutzes
Dohovor UNESCO o ochrane svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva ako nástroj globálnej ochrany
Mária Kozová
Abstract
The paper presents the basic objectives, principles and concepts of the
UNESCO Convention Concerning the Protection of the World Cultural
and Natural Heritage, which was adopted in 1972. Each State Party of
the Convention may propose to the World Heritage List its cultural
monuments and natural sites which are meeting criteria of outstanding
universal value, authenticity and integrity, which have adequate legal
protection and mechanisms in place to ensure their preservation. The
Slovak Republic has been a party to the Convention only since 1991. It
currently has 7 World Heritage Sites (5 cultural and 2 natural) on the
World Heritage List and proposals for other sites are being prepared.
The main part of the paper is devoted to evaluating the application
of the Convention during forty-five years after its entry into force,
amendments in the Operational Guidelines for the implementation
of the Convention, institutional provision of the protection of World
Cultural and Natural Heritage sites and procedures of monitoring of
their state. The discussion and conclusion highlight the positive reflection
of the Convention to the current global challenges of shared responsibility
to address global change and strengthen all three dimensions of sustainable
development. Measures to effectively preserve the common world cultural
and natural heritage, develop respect, understanding between the world's
communities and cultures and strengthen their sustainable development
are an important challenge also for Slovakia.

Keywords: UNESCO. World heritage. Operational guidelines. Protection and
management. Reactive monitoring and periodic reporting.

19

Kozová, M.: Dohovor UNESCO o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva ako
nástroj globálnej ochrany

Úvod
Generálna konferencia UNESCO dňa 16. novembra 1972 na svojom
sedemnástom zasadaní prijala Dohovor o ochrane svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva (ďalej len „Dohovor“). Dohovor nadobudol účinnosť
tri mesiace po uložení dvadsiatej ratifikačnej listiny o prijatí alebo pristúpení
u generálneho riaditeľa UNESCO, a to 17. decembra 1975.1
Návrh textu Dohovoru vychádzal z medzinárodnej iniciatívy
a diskusie, ktorá sa začala v oblasti svetového dedičstva už v 20. rokoch
20. storočia a v oblasti prírodného dedičstva po druhej svetovej vojne.
Odrážal novú globálnu citlivosť na rozvoj miest a zhoršovanie životného
prostredia. Vznikol ako reakcia na bezkonkurenčné ničenie dedičstva v dvoch
svetových vojnách a tiež na nasledujúce obdobie industrializácie a rozvoja
miest, ktoré ohrozovali prežitie ekosystémov a kultúrnych pamiatok.
V desaťročí, ktoré predchádzalo prijatiu Dohovoru, vznikli súčasne a navzájom
nezávisle dve odlišné a samostatné iniciatívy. Na ochranu prírodného
dedičstva vznikla v roku 1948, krátko po vzniku samotnej organizácie
UNESCO2, Medzinárodná únia pre ochranu prírody (International Union for
Conservation of Nature – IUCN), ktorá v roku 1962 zverejnila zoznam
chránených oblastí a rezervácií OSN. Tento zoznam schválilo Valné
zhromaždenie OSN a je určitým predchodcom Zoznamu svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva UNESCO (ďalej len „Zoznam svetového dedičstva“).
Počas toho istého obdobia UNESCO zahájilo množstvo kultúrnych iniciatív.
Bolo vytvorené Medzinárodné centrum pre štúdium zachovania a obnovy
kultúrneho dedičstva (International Centre for the Study of the Preservation
and Restoration of Cultural Property – ICCROM) a Medzinárodná rada pre
pamiatky a sídla (International Council on Monuments and Sites – ICOMOS).
Prebiehalo tiež niekoľko medzinárodných kampaní zameraných na ochranu
svetového dedičstva. Konferencia OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala
v Štokholme v roku 1972, schválila návrh, aby sa prijal spoločný dohovor pre
svetové kultúrne a prírodné dedičstvo pod vedením UNESCO.3
1

2

3

UNESCO. Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage
[online]. [1972]. [Citované 2020-09-28]. Dostupné na: <https://whc.unesco.org/en/conventiontext/>
UNESCO je medzinárodnou organizáciou systému OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), ktorá má mandát na
rozvoj vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho potenciálu svetového spoločenstva. Bola založená
18. novembra 1945 a Ústava UNESCO bola prijatá v Londýne 16. novembra 1945. Zdroj:
UNESCO. Basic Texts. edition including texts and amendments adopted by the General
Conference at its 39th session. Paris, 30 October – 14 November 2017. 2018. s. 5. [online].
[2018]. [Citované 2020-09-07]. Dostupné na: <https://whc.unesco.org/en/basictexts/>
CAMERON, Ch. Forty years from the birth of the Convention.Session 2: The World Heritage
Convention from its dawn. Keynote Speech. In: UNESCO. Proceedings of the Closing Event
of the Celebration of the 40th Anniversary of the World Heritage Convention 6–8 November
2012 – Kyoto International Conference Centre, Kyoto, Japan. UNESCO WHC. 2013. s. 26-27.
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Dohovor je jediný právny nástroj koncipovaný na ochranu svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva, založený na princípe výnimočnej univerzálnej
hodnoty, ktorá je nenahraditeľná a musí byť chránená do budúcnosti. Výbor
pre svetové dedičstvo ako výkonný orgán Dohovoru každý rok počas svojho
výročného zasadnutia zapisuje nové lokality do Zoznamu svetového dedičstva.
Úspech Dohovoru sa odráža aj v počte zmluvných štátov. Dohovor a z neho
vyplývajúce záväzky už prijalo 194 štátov sveta.4
Dohovor riadi Valné zhromaždenie zmluvných štátov, ako aj Výbor
pre svetové dedičstvo s podporou Centra svetového dedičstva UNESCO
a troch technických poradných orgánov výboru: Medzinárodnej únie pre
ochranu prírody, Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla, a Medzinárodného
centra pre štúdium zachovania a obnovy kultúrneho majetku. Samotnú
implementáciu Dohovoru usmerňujú Vykonávacie smernice na implementáciu
Dohovoru (Operational Guidelines for the Implementation of the World
Heritage Convention), ktoré sú pre zmluvné krajiny záväzné už pri nominácii
lokality alebo pamiatky na zápis do Zoznamu svetového dedičstva.
Aj keď text Dohovoru zostáva konzistentný a nezmenený, významne
sa rozšírilo chápanie svetového dedičstva, a tým aj jeho uplatňovanie. V dôsledku
nových globálnych výziev došlo k úpravám v jeho implementácii, ktoré sa
premietli do Vykonávacích smerníc. Zásadné rozhodnutia a strategické
dokumenty týkajúce sa svetového dedičstva prijíma Valné zhromaždenie
zmluvných štátov Dohovoru, ktoré zasadá každé dva roky. Schádza sa počas
zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO, ktorá je najvyšším politickým
rozhodovacím orgánom UNESCO. Rozhodnutia pripravuje Predsedníctvo
svetového dedičstva, ktoré sa skladá zo siedmich zmluvných štátov, ktoré volí
Výbor pre svetové dedičstvo.
Prvé pamiatky a lokality boli do Zoznamu svetového dedičstva
zapísané v roku 1978 a už v decembri 1991 bolo v Zozname zapísaných 358
lokalít, z toho 260 kultúrnych, 84 prírodných a 14 zmiešaných lokalít
situovaných v 79 zmluvných štátov.5 Aktuálne (v októbri 2020) je v zozname
zapísaných 1121 lokalít, nachádzajúcich sa v 167 štátoch. Z toho je 869
kultúrnych, 213 prírodných a 39 zmiešaných lokalít.6
Slovenská republika sa usilovala o pristúpenie k Dohovoru už
v 80. rokoch minulého storočia. Až v roku 1990 došlo k prijatiu uznesenia
vlády ČR zo 6. júna 1990 č. 165, uznesenia vlády SR zo 4. septembra 1990
č. 412 a uznesenia vlády ČSFR zo 16. augusta 1990 č. 555 o pristúpení
4

5

6

UNESCO. States Parties Ratification Status. States to the Convention as of 23-Oct-2020
[online]. [2020]. [Citované 2020-10-26]. Dostupné na: <https://whc.unesco.org>.
UNESCO. Towards an evaluation of the implementation of the Convention. 16 session of
the WHC. s. 2-18. [online]. [1992]. [Citované 2020-09-07]. Dostupné na: <https://whc.unesco.org/
en/sessions/16COM/documents/>
UNESCO. World Heritage List. [online]. [2020]. [Citované 2020-10-07]. Dostupné na:
<https://whc.unesco.org/en/list/>
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bývalej ČSFR k Dohovoru. ČSFR uložila listiny o prijatí Dohovoru
15. novembra 1990, a tak sa 15. februára 1991 stala 115. členským štátom
Dohovoru.7 Po rozdelení ČSFR (1. januára 1993) sa sukcesiou stala Česká
republika 133. členským štátom Dohovoru a Slovensko 134. členským štátom
Dohovoru.8
Slovenská republika má v súčasnosti na zozname zapísaných 7 lokalít
svetového dedičstva – 5 kultúrnych a 2 prírodné. Už v decembri 1993 boli
v kolumbijskej Cartagene do Zoznamu svetového dedičstva zapísané prvé
slovenské lokality kultúrneho charakteru: Banská Štiavnica a technické
pamiatky okolia, Spišský hrad a pamiatky jeho okolia a Pamiatková rezervácia
ľudovej architektúry Vlkolínec. Postupne k nim pribudli ďalšie významné
lokality a pamiatky. V roku 2000 Mestská pamiatková rezervácia Bardejov
s neďalekým židovským suburbiom a v roku 2008 osem drevených chrámov
slovenskej časti karpatského oblúka. Lokalita Spišského hradu bola v roku
2009 rozšírená o územie historického jadra mesta Levoča s dielom Majstra
Pavla. Z prírodných pamiatok sú v Zozname zastúpené dve: Jaskyne
Aggtelekského krasu a Slovenského krasu a Staré bukové lesy a pralesy
Karpát a iných regiónov Európy.9 10
V príspevku sú predstavené základné ciele, princípy a pojmy
Dohovoru UNESCO o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.
Hlavná časť príspevku je venovaná zhodnoteniu uplatňovania Dohovoru za
štyridsaťpäť rokov od nadobudnutia jeho účinnosti, úpravám vo Vykonávacích
smerniciach na implementáciu Dohovoru, inštitucionálnemu zabezpečeniu
ochrany lokalít svetového kultúrneho a prírodného dedičstva a postupom ich
monitorovania. V diskusii a závere je vyzdvihnutá pozitívna reflexia Dohovoru
na aktuálne celosvetové výzvy spoločnej zodpovednosti na riešení globálnych
zmien a na posilnení všetkých troch dimenzií udržateľného rozvoja.

7

8

9

10

Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o prijatí Dohovoru o ochrane
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva bolo publikované v Zbierke zákonov ČSFR zo
6. mája 1991, čiastka 32, pod číslom 159/1991.
KLINDA, J. Štyridsať rokov Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.
In: Životné prostredie, 2012, č. 3, s. 147 – 148.
DUDÁŠ, M. Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec v Zozname svetového
dedičstva UNESCO. In: KOZOVÁ, M. (ed.) Zb. z konferencie: 25. výročie zápisu lokality
Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, 24. – 25. októbra 2018, Katolícka
univerzita v Ružomberku. 2018. s. 34.
Pamiatkový úrad SR. Svetové dedičstvo. [online]. [2020]. [Citované 2020-10-02]. Dostupné
na: <http://www.pamiatky.sk/sk/page/svetove-dedicstvo/>
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Základné princípy Dohovoru pri zabezpečovaní ochrany svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva
Poslaním Dohovoru je identifikácia, ochrana, konzervácia, prezentácia
a odovzdávanie kultúrneho a prírodného dedičstva jedinečnej (výnimočnej)
svetovej hodnoty budúcim generáciám. Jedinečná svetová hodnota podľa
Dohovoru znamená kultúrny a/alebo prírodný význam, ktorý presahuje
národné hranice, a má spoločný význam pre súčasne a budúce generácie.
Dohovor má preambulu a tridsaťosem článkov, ktoré sú zaradené do ôsmich
kapitol. V preambule sú zdôraznené nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú prírodné
a kultúrne dedičstvo, a preto je povinnosťou medzinárodného spoločenstva
ako celku zúčastňovať sa na jeho ochrane.
Prvá kapitola v čl. 1 a 2 Dohovoru obsahuje základné definície
kultúrneho a prírodného dedičstva. Za svetové kultúrne dedičstvo sa považujú
(čl. 1 Dohovoru):
‒ pamiatky: architektonické diela, diela monumentálneho sochárstva
a maliarstva, prvky alebo štruktúry archeologickej povahy, nápisy,
jaskynné obydlia a kombinácie prvkov, ktoré majú jedinečnú
univerzálnu hodnotu z hľadiska dejín, umenia alebo vedy;
‒ skupiny budov: skupiny oddelených alebo spojených budov, ktoré
majú z dôvodu svojej architektúry, rovnorodosti alebo umiestnenia
v krajine jedinečnú univerzálnu hodnotu z hľadiska dejín, umenia
alebo vedy;
‒ lokality: výtvory človeka alebo kombinované diela prírody a človeka
a oblasti zahŕňajúce miesta archeologických nálezov majúce jedinečnú
univerzálnu hodnotu z dejinného, estetického, etnologického alebo
antropologického hľadiska.
Za svetové prírodné dedičstvo sa považujú (čl. 2 Dohovoru):
‒ prírodné javy tvorené fyzickými a biologickými útvarmi alebo
skupinami takýchto útvarov, ktoré majú jedinečnú svetovú hodnotu
z estetického alebo vedeckého hľadiska,
‒ geologické a fyziografické útvary a presne vymedzené oblasti, ktoré
tvoria miesto prirodzeného výskytu ohrozených druhov živočíchov
a rastlín jedinečnej svetovej hodnoty z hľadiska vedy alebo starostlivosti
o zachovanie prírody,
‒ prírodné lokality alebo presne vymedzené prírodné oblasti svetovej
hodnoty z hľadiska vedy, starostlivosti o zachovanie prírody alebo
prírodnej krásy.
V čl. 3 prvej kapitoly sa uvádza, že je v pôsobnosti každej zmluvnej
strany, aby určila a vymedzila lokality nachádzajúce sa na jej území v súlade
s čl. 1 a 2.
Druhá kapitola (čl. 4 až 7) Dohovoru je venovaná národnej
a medzinárodnej ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. V čl. 4 až 6
Dohovoru sú uvedené povinnosti a práva zmluvných (signatárskych) štátov.
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Základnou povinnosťou každého zmluvného štátu je zabezpečiť označenie,
ochranu, zachovanie a prezentovanie kultúrneho a prírodného dedičstva
definovaného v Dohovore nachádzajúceho sa na jeho území a jeho odovzdanie
budúcim generáciám. Ak štát, na ktorého území sa dedičstvo nachádza,
požiada iný zmluvný štát o pomoc pri identifikácii, ochrane a zachovaní
kultúrneho a prírodného dedičstva, tento sa prístupom k Dohovoru zaväzuje ju
poskytnúť. Zmluvné štáty za účelom účinných a aktuálnych opatrení kultúrneho
a prírodného dedičstva zabezpečia (a) prijatie všeobecnej politiky zameranej
na posilnenie úlohy kultúrneho a prírodného dedičstva; (b) rozvinutie vedeckých
a technických štúdií a výskumu; (c) prijatie zodpovedajúcich právnych,
vedeckých, technických, administratívnych a finančných opatrení; a (d) podporu
pri vytvorení a rozvíjaní národných alebo regionálnych stredísk pre školenie
v oblasti ochrany, zachovanie a prezentovanie kultúrneho a prírodného
dedičstva a vedeckého výskumu v tejto oblasti. V čl. 7 Dohovoru je definovaná
medzinárodná ochrana svetového kultúrneho a prírodného dedičstva ako
systém založený na medzinárodnej spolupráci a pomoci za účelom podpory
zmluvných štátov v ich úsilí o zachovanie a určenie tohto dedičstva.
V tretej kapitole (čl. 8 až 14) Dohovoru sa uvádza postup ustanovenia
a práce Medzivládneho výboru na ochranu svetového a kultúrneho dedičstva
(ďalej len „Výbor pre svetové dedičstvo“ alebo „výbor“), ktorý je výkonným
orgánom Dohovoru. Zmluvné štáty predkladajú Výboru pre svetové dedičstvo
súpis lokalít tvoriacich súčasť kultúrneho a prírodného dedičstva, ktoré sa
nachádza na ich území. Na základe súpisov predložených zmluvnými štátmi
výbor založí, aktualizuje a publikuje (v súlade s čl. 1 a 2 tohto Dohovoru) pod
názvom Zoznam svetového dedičstva zoznam lokalít tvoriacich časť
kultúrneho a prírodného dedičstva. Okrem toho Výbor založí, aktualizuje
a publikuje, kedykoľvek to budú okolnosti vyžadovať, Zoznam svetového
dedičstva v nebezpečenstve. Výbor určí kritériá, na základe ktorých môže
byť lokalita patriaca ku kultúrnemu alebo prírodnému dedičstvu zahrnutá do
jedného z vyššie uvedených zoznamov. Medzi ďalšie úlohy výboru patrí
monitorovanie stavu ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva zapísaného
v Zozname svetového dedičstva. Výbor má 21 členov volených zmluvnými
štátmi, ktoré sa schádzajú na Valnom zhromaždení v priebehu riadneho
zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO. Z odborného hľadiska vykonávajú
pre Výbor svetového dedičstva poradenskú činnosť celosvetové organizácie,
a to: Medzinárodná únia pre ochranu prírody, Medzinárodná rada pre pamiatky
a sídla a Medzinárodné centrum pre štúdium zachovania a obnovy kultúrneho
dedičstva. Do poradenskej činnosti môžu byť však zapojené aj ďalšie
organizácie.
V štvrtej kapitole (čl. 15 až 18) Dohovoru je uvedený postup na
vytvorenie Fondu svetového dedičstva na pomoc členským štátom pri ochrane
ich kultúrneho a prírodného dedičstva (ďalej len „Fond svetového dedičstva“
alebo „fond“). O tom, akým spôsobom a za akých podmienok budú môcť byť
čo najúčelnejšie využité zdroje fondu, rozhoduje Výbor pre svetové dedičstvo.
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Piata kapitola (čl. 19 až 26) Dohovoru obsahuje podmienky a opatrenia pre
medzinárodnú pomoc a šiesta kapitola (čl. 27 a 28) spresňuje vzdelávacie
programy. V siedmej kapitole (čl. 29) sú uvedené požiadavky na správy, ktoré
budú zmluvné strany predkladať Generálnej konferencii UNESCO. Ôsma
kapitola (čl. 30 až 38) obsahuje záverečné ustanovenia týkajúce sa jazykov,
v ktorých je vyhotovený Dohovor, postup ratifikácie Dohovoru a ďalšie body
týkajúce sa nadobudnutia platnosti Dohovoru, vypovedania Dohovoru
a zmien v znení Dohovoru.
Vykonávacie smernice Výboru svetového dedičstva na implementáciu
Dohovoru a ich priebežné úpravy
Vykonávacie smernice na implementáciu Dohovoru o svetovom
dedičstve (ďalej len „Vykonávacie smernice“) majú za cieľ informovať
zmluvné štáty Dohovoru o princípoch, ktorými sa riadi práca Výboru pre
svetové dedičstvo. Považujú sa za pracovný nástroj a výbor ich priebežne
upravuje a reviduje, v súlade s opatreniami, ktoré sú definované na účely
Dohovoru. Vykonávacie smernice definujú postupy pre zápis do Zoznamu
svetového dedičstva a Zoznamu svetového dedičstva v nebezpečenstve,
ochranu lokalít, zápis medzi ohrozené lokality a poskytovanie medzinárodnej
pomoci z Fondu svetového dedičstva.
Prvé Vykonávacie smernice boli vydané v roku 1977. V 28 odsekoch
boli zhrnuté základné princípy a usmernenia k príprave nominačnej
dokumentácie, tvorbe Zoznamu svetového dedičstva a Zoznamu svetového
dedičstva v nebezpečenstve a o forme pomoci z Fondu svetového dedičstva.11.
Rozsah Vykonávacích smerníc sa postupne spresňoval a rozširoval, a to
najmä na základe nových prijatých rozhodnutí a strategických dokumentov
a tiež na základe nových skúseností s uplatňovaním agendy svetového
dedičstva. K zásadnému rozšíreniu došlo v roku 200512, kedy sa Vykonávacie
smernice rozšírili na 290 odsekov usporiadaných do 9 kapitol. Ich súčasťou
bolo 9 príloh.
Aktuálne platné Vykonávacie smernice sú z júla 2019. Počet kapitol
a odsekov v porovnaní s Vykonávacími smernicami z roku 2005 je nezmenený,
rozšíril sa však počet príloh, ktorých je 15.13 Prvá kapitola informuje o hlavných
postupoch Vykonávacích smerníc, o ich pravidelnej revízii, povinnostiach
11

12

13

UNESCO. Operational Guidelines for the World Heritage Committee. CC-77/CONF.001/ Paris.
13 s. [online]. [1977]. [Citované 2020-09-17]. Dostupné na: <http://whc.unesco.org/en/guidelines/>
UNESCO. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage
Convention, WHC. 05/2. Paris. 161 s. [online]. [2005]. [Citované 2020-09-17]. Dostupné
na: <http://whc.unesco.org/en/guidelines/>
UNESCO. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention,
WHC 19/01. [online]. [2019]. [Citované 2020-09-07]. Dostupné na: <http://whc.unesco.org/
en/guidelines/>
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zmluvných štátov, úlohách Valného zhromaždenia zmluvných štátov, úlohách
Výboru pre svetové dedičstvo a jeho sekretariátu, úlohách poradných
orgánoch výboru a o ďalších dohovoroch, odporúčaniach a programoch, ktoré
s Dohovorom súvisia. Druhá kapitola obsahuje definíciu svetového dedičstva,
ciele na dosiahnutie reprezentatívneho, vyváženého a hodnoverného zoznamu
svetového dedičstva, tvorbu predbežného zoznamu, kritériá hodnotenia
jedinečnej univerzálnej hodnoty, vymedzenie pojmov autenticita a integrita
a usmernenie na ochranu a manažment lokality. Aby sa lokalita mohla
v budúcnosti uchádzať o zápis do Zoznamu svetového dedičstva musí ju
najprv Výbor pre svetové dedičstvo zaradiť na tzv. Predbežný zoznam (register)
lokalít (Tentative list). Až po tomto zápise sa začína pripravovať nominačný
projekt podľa usmernenia Vykonávacích smerníc. Tretia kapitola obsahuje
postup na zápis lokality do Zoznamu svetového dedičstva a usmernenia na
prípravu, formát a obsah nominácií pre rôzne typy lokalít, postupy hodnotenia
a ďalšie usmernenia. Štvrtá kapitola je venovaná procesu monitorovania stavu
ochrany lokalít svetového dedičstva. Sú v nej usmernenia k reaktívnemu
monitorovaniu, tvorbe Zoznamu svetového dedičstva v ohrození a k postupu
na vyradenie lokality zo Zoznamu svetového dedičstva. Piata kapitola je
zameraná na periodické správy, ktoré dokumentujú stav implementácie
svetového dedičstva. Šiesta kapitola usmerňuje možnosti podpory plnenia
požiadaviek Dohovoru. Siedma kapitola informuje o poskytovaní medzinárodnej
pomoci v rámci Fondu svetového dedičstva. Ôsma kapitola obsahuje
usmernenia o embléme (znaku) svetového dedičstva a jeho používaní a deviata
kapitola sa venuje informačným zdrojom.
Príklady priebežných úprav a doplnení Vykonávacích smerníc
(vo vybraných kapitolách a prílohách)
Formulácia strategických cieľov implementácie Dohovoru
Súčasné strategické ciele Dohovoru, uvedené v prvej kapitole v odseku
26, sú vyjadrené piatimi zásadnými cieľmi (tzv. „5C“). V roku 2002, pri
príležitosti tridsiateho výročia Dohovoru, prijal Výbor svetového dedičstva
Budapeštiansku deklaráciu14, ktorá sformulovala štyri strategické ciele:
dôveryhodnosť (credibility), ochranu (conservation), budovanie kapacít
(capacity building) a komunikáciu (communication); ku ktorým bol v roku
2007 pridaný piaty cieľ (piate „C“), a to komunita (community).15 Od prijatia
Budapeštianskej deklarácie v roku 2002 je najvýznamnejším z „5 C“ cieľov
14

15

UNESCO. Budapest Declaration on World Heritage. [online]. [2002]. [Citované 2020-09-30].
Dostupné na: <https://whc.unesco.org/en/decisions/1217/>
RODWELL, D. The UNESCO World Heritage Convention, 1972 – 2012: Reflections and
Directions. The historic environment, Vol. 3 No. 1, April, 2012, s. 64 – 85.

26

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK
Ružomberok: Katolícka univerzita 2021, roč. 21, č. 1

dôveryhodnosť: „posilniť dôveryhodnosť Zoznamu svetového dedičstva
ako reprezentatívneho a geograficky vyváženého svedectva o kultúrnych
a prírodných vlastnostiach s jedinečnou univerzálnou hodnotou“. 16
Reprezentatívnosť lokalít svetového dedičstva zahrnutých do Zoznamu
svetového dedičstva
V druhej kapitole je uvedené usmernenie k zabezpečeniu reprezentatívneho zoznamu lokalít svetového dedičstva. V roku 1990 Výbor pre
svetové dedičstvo inicioval projekt s názvom Globálna štúdia s cieľom
vypracovať celkový rámec svetového kultúrneho dedičstva, ako aj referenčný
podklad pre budúce generácie. V roku 1994 bol tento projekt premenovaný
na Globálnu stratégiu a chápal sa ako koncepčný rámec vytvorený pre
garantovanie reprezentatívneho charakteru a dôveryhodnosti Zoznamu
svetového dedičstva. Následne bol rozšírený tak, aby zahŕňal aj prírodné
dedičstvo a zmiešané kultúrne a prírodné dedičstvo. V júni 1994 na žiadosť
Výboru pre svetové dedičstvo zorganizovali Centrum svetového dedičstva
a Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla pracovné stretnutie, na ktorom bola
navrhnutá Globálna stratégia pre reprezentatívny a dôveryhodný Zoznam
svetového dedičstva, ktorú prijal Výbor pre svetové dedičstvo na svojom
osemnástom zasadnutí v decembri 1994.17
Kritériá na hodnotenie jedinečnej svetovej kvality pre kultúrne
a prírodné dedičstvo
V kapitole 2 Vykonávacích smerníc v odseku 77 sú definované
kritériá na hodnotenie jedinečnej svetovej hodnoty. Kritériá boli pôvodne
formálne prezentované ako dva odlišné súbory kritérií: kritériá (i) – (vi) pre
kultúrne dedičstvo a (vii) – (x) pre prírodné dedičstvo. Šieste mimoriadne
zasadanie Výboru svetového dedičstva v roku 2003 sa rozhodlo spojiť týchto
desať kritérií. Od prijatia revidovaných Vykonávacích smerníc v roku 2005
existuje iba jeden súbor desiatich kritérií. Ak je možné hodnoty a význam pre
nominované lokality svetového dedičstva zdôvodniť podľa kritérií z oboch
skupín (i-vi a vii-x), ide o tzv. zmiešané lokality kultúrneho a prírodného
dedičstvo.

16

17

CAMERON, Forty years from the birth of the Convention.Session 2: The World Heritage
Convention from its dawn. s. 33.
FEILDEN, B., M., JOKILEHTO, J. Príručka manažmentu lokalít svetového kultúrneho
dedičstva. Prvé slovenské vydanie. AINova, Svätý Jur. 2010. s. 27. ISBN 978-80-968598-3-2.
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Lokalita alebo pamiatka má jedinečnú svetovú hodnotu vtedy, keď
spĺňa minimálne jedno z nižšie uvedených desiatich kritérií. Lokalita musí:
(i) reprezentovať dielo /výtvor/ ľudského tvorivého génia;
(ii) prejavovať dôležitú vzájomnú výmenu /prienik/ ľudských hodnôt,
presahujúcu čas alebo pokrývajúcu kultúrnu oblasť sveta, pri vývoji
architektúry alebo technológie, pamiatkového umenia, plánovania
miest alebo vzhľadu krajiny;
(iii) prinášať jedinečnosť alebo prinajmenšom jedinečnú vlastnosť kultúrnej
tradície alebo civilizácie, ktorá žije alebo už zanikla;
(iv) byť jedinečným príkladom typu budovy, architektonického alebo
technologického súboru alebo krajiny, ktorá znázorňuje významné
etapy ľudskej histórie;
(v) byť jedinečným príkladom tradičného ľudského osídlenia, využitia
pôdy alebo mora, ktorý je reprezentatívny v danej kultúre a/alebo
ľudskej interakcie s prostredím, zvlášť, keď sa to stalo zraniteľné
v dôsledku vplyvu nevratných zmien;
(vi) byť priamo alebo sprostredkovane spojený s udalosťami alebo životnými
tradíciami, s ideami alebo vierovyznaniami, s umeleckými
(vii) a literárnymi prácami jedinečnej univerzálnej dôležitosti;
(viii) obsahovať jedinečné prírodné úkazy alebo oblasti jedinečnej prírodnej
krásy a estetickej dôležitosti;
(ix) byť jedinečnými príkladmi reprezentujúcimi veľké etapy vývoja
zeme, vrátane rekordného života, dôležitých geologických procesov
prebiehajúcich vo vývoji krajiny alebo pri dôležitých geomorfných
a fyziografických vlastností;
(x) byť jedinečným príkladom reprezentujúcim podstatné prebiehajúce
ekologické a biologické procesy pri evolúcii a vývoji pevniny, čerstvej
vody, pobrežného a morského ekosystému a skupín rastlín a živočíchov;
(xi) obsahovať najdôležitejšie a podstatné prírodné habitaty pre súčasné
zachovanie biologickej odlišnosti, vrátane tých, ktoré obsahujú
ohrozené druhy jedinečnej univerzálnej hodnoty z pohľadu vedy
alebo ich zachovania.18
Uznanie jedinečnej svetovej hodnoty lokality podľa vybraných kritérií
sa musí spájať s podmienkami integrity a autenticity, so zodpovedajúcou
ochranou územia a jeho ochranného pásma a adekvátnym riadiacim systémom
pre zabezpečenie jej zachovania. Splnenie kritérií jedinečnej svetovej hodnoty
je významným faktorom na zaradenie lokality do Zoznamu svetového
dedičstva. Štát musí zabezpečiť, že primerané, udržateľné využitie nebude
mať negatívny dopad na jedinečnú svetovú hodnotu, integritu a autenticitu
lokality a/alebo pamiatky.
18

UNESCO. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention
WHC 19/01. 2019. s. 25 ‒ 26.
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Základnú podmienku integrity musia spĺňať všetky lokality svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva zapísané na Zozname svetového dedičstva,
aby preukázali svoju vynikajúcu univerzálnu hodnotu (na kultúrne dedičstvo
sa vzťahuje požiadavka integrity od roku 2005).19 Integrita sa chápe ako miera
celkovej súdržnosti, celistvosti a neporušenosti lokality a/alebo pamiatky a jej
atribútov.20 Kultúrne lokality a zmiešané lokality svetového dedičstva musia
spĺňať a zachovávať základnú podmienku autenticity (pôvodnosti), ktorá je
súčasťou ich jedinečnej svetovej hodnoty. Autenticita sa vzťahuje na kultúrne
alebo zmiešané lokality a je vyjadrená prostredníctvom série atribútov, medzi
ktoré patria: jej koncepcia a forma, materiály a hmoty, použitie a funkcia,
tradície a techniky, poloha a prostredie, duch a pocity.21
Zápis špecifických typov lokalít do Zoznamu svetového dedičstva
Aj keď Dohovor spojil prírodné a kultúrne miesta do jedného rámca,
spočiatku neexistoval žiaden mechanizmus na uznávanie lokalít, ktoré sú
výsledkom vzájomného pôsobenia medzi kultúrnymi a prírodnými hodnotami.
Od roku 1992 po revízii Výkonnej smernice sa Dohovor stal prvým medzinárodným právnym nástrojom na ochranu „kultúrnej krajiny“ s jedinečnou
univerzálnou hodnotou. Vo Vykonávacích smerniciach v odseku 46 druhej
kapitoly je zaradená definícia zmiešaného kultúrneho a prírodného dedičstva
a v odseku 47 je definícia kultúrnej krajiny. V prílohe 3 aktuálne platných
Vykonávacích smerníc sú detailne uvedené usmernenia pre zápis špecifických
typov lokalít do Zoznamu svetového dedičstva. Ide o kultúrne krajiny,
historické mesta a historické jadrá (centrá) miest, historické líniové vodné
diela (pamiatkové kanály) a trasy kultúrneho dedičstva (pamiatkové trasy,
resp. cesty)22.
Ochrana a manažment lokalít svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
V druhej kapitole (v odsekoch 96 až 119) aktuálne platných
Vykonávacích smerníc a v prílohe 3 sú uvedené požiadavky na ochranu
a manažment lokalít svetového dedičstva. Už od podpísania Dohovoru v roku
1972 sa zdôrazňovala potreba zabezpečiť účinnú starostlivosť o lokality
19

20

21

22

FEILDEN, JOKILEHTO, Príručka manažmentu lokalít svetového kultúrneho dedičstva.
2010. s. 23.
UNESCO. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention
WHC 19/01. 2019. s. 27.
UNESCO. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention
WHC 19/01. 2019. s. 26 ‒ 27.
UNESCO. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention
WHC 19/01. 2019. s. 82 ‒ 88.
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svetového kultúrneho a prírodného dedičstva vo všetkých zmluvným štátoch.
K významným úpravám došlo aj v tejto kapitole Vykonávacích smerníc. Pri
nominácii lokality na zápis do Zoznamu svetového dedičstva sa požaduje
(okrem ďalších podkladov) predložiť manažmentový plán, ktorého obsah je
detailne upravený v prílohovej časti 5 Formát na nomináciu lokality.
UNESCO a jeho poradné orgány vypracovali niekoľko manuálov,
ktoré usmerňujú obsah a formu prípravy nominačnej dokumentácie23
a manažmentu lokalít kultúrneho dedičstva a prírodného dedičstva.24 Okrem
toho boli vypracované aj ďalšie manuály, napr. pre manažment rizík katastrof
svetového dedičstva25 a ochranu a manažment kultúrnych krajín zaradených
do svetového dedičstva.26
V nových Vykonávacích smerniciach sa v roku 2019 v kapitole 2
rozšírili viaceré body. Napr. v odseku 111 sa medzi zúčastnené strany doplnili
miestne komunity a domorodé obyvateľstvo; vložili sa nové odseky týkajúce
sa rešpektovania rozmanitosti, rovnosti, rovnosti pohlaví a ľudských práv,
využívanie inkluzívneho a participatívneho plánovania a konzultačných
procesov so zúčastnenými stranami; posúdenie zraniteľnosti lokality a vytvorenie
mechanizmov na zapojenie a koordináciu aktivít medzi rôznymi partnermi
a zainteresovanými stranami.27 V odseku 112 sa špecifikovali širšie vzťahy,
ktoré sa môžu týkať topografie lokality, prírodného a zastavaného prostredia
a ďalších prvkov. V odseku 119 sa spresnili povinnosti pre zmluvné štáty,
ktoré musia zabezpečiť, aby bolo využívanie lokalít svetového dedičstva
spravodlivé, aby plne rešpektovalo výnimočnú svetovú hodnotu, a aby bola
zabezpečená inkluzívna a spravodlivá účasť komunít, domorodých obyvateľov

23

24

25

26

27

UNESCO, ICCROM, ICOMOS and IUCN. Preparing World Heritage Nominations.
(Second edition). Paris, UNESCO World Heritage Centre. s. 4 [online]. [2011]. [Citované
2020-09-04]. Dostupné na: <http://whc.unesco.org/en/activities/643/>
Napr. FEILDEN, JOKILEHTO. Príručka manažmentu lokalít svetového kultúrneho dedičstva.
2010. 137 s.
UNESCO, ICCROM, ICOMOS, IUCN. 2012. Managing Natural World Heritage. Paris,
UNESCO World Heritage Centre. 101 s. [online]. [2012]. [Citované 2020-09-14]. Dostupné
na: <http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-703-1.pdf>
UNESCO, ICCROM, ICOMOS, IUCN. Managing Cultural World Heritage. Resource
Manual. 152 s. [online]. [2013]. [Citované 2020-09-07]. Dostupné na: <http://whc.unesco.org/
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UNESCO World Heritage Centre. 67 s. [online]. [2010]. [Citované 2020-09-07]. Dostupné
na: <http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-630-1.pdf>
MITCHELL, N., RÖSSLER, M., TRICAUD, P.M. (Authors/Ed.). World Heritage Cultural
Landscapes. A Handbook for Conservation and Management. World Heritage Paper 26. 2009.
136 s. World Heritage Centre UNESCO. ISBN 978-92-3-104146-4.
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a ďalších zainteresovaných strán.28 Do textu tejto kapitoly bol vložený nový
odsek 118bis, ktorý ukladá zmluvným štátom zabezpečiť pre rozvojové
projekty a činnosti, ktoré sa plánujú v rámci alebo v blízkosti lokality svetového
dedičstva, hodnotenie vplyvu na životné prostredie, hodnotenie vplyvu na
dedičstvo a/alebo strategické environmentálne hodnotenie.29
Reaktívne monitorovanie o stave lokalít svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva, ktoré sú ohrozené
Aj keď sa slovo monitorovanie v Dohovore nenachádza, je implikované
v jeho uvedenom účele a povinnostiach. Reaktívne monitorovanie je súčasťou
Vykonávacích smerníc od roku 1996. V kapitole 4 v odseku 169 aktuálne
platných Vykonávacích smerníc sa definuje reaktívne monitorovanie ako:
„podávanie správ o stave ochrany konkrétnych lokalít svetového dedičstva,
ktoré sú ohrozené, zo strany Centra svetového dedičstva, ostatných sektorov
UNESCO a poradných orgánov Výboru pre svetové dedičstvo.“ Proces
reaktívneho monitorovania je jedným z najrozsiahlejších systémov monitorovania, aký bol vyvinutý na základe medzinárodného právneho nástroja.
V priebehu desiatok rokov sa vyvinul z čisto ad hoc a empirických správ, až
po súčasný proces definovaný v 4. kapitole Vykonávacích smerníc so súborom
jasných postupov a formátov.30 Reaktívne monitorovanie predstavuje dôležitý,
a niekedy jediný vstupný bod pre občiansku spoločnosť na diskusiu a prezentáciu
svojich názorov na zachovanie a spravovanie lokality svetového dedičstva.31
Periodické správy o zachovaní lokalít svetového dedičstva ako systém
pravidelnej kontroly ich stavu
Postup prípravy periodických monitorovacích správ je charakterizovaný
v piatej kapitole a v prílohe 7. Už v roku 1982 bol predložený Predsedníctvu
svetového dedičstva návrh na systematické monitorovanie lokalít svetového
dedičstva (formou správ), ktorý vychádzal z amerických skúseností z monitorovania ich národných parkov. Až v roku 1997 Valné zhromaždenie zmluvných
štátov Dohovoru tento návrh prijalo. Dospelo sa k záveru, že za monitorovanie
28
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zodpovedá zodpovedný zmluvný štát a že záväzok poskytovať pravidelné
správy o stave lokality je v súlade so zásadami stanovenými v Dohovore.
Aktiváciou článku 29 Dohovoru sa periodické správy stali oficiálnym nástrojom
monitorovania systému svetového dedičstva.
Cieľom pravidelného monitoringu je sledovanie zachovania jedinečnej
svetovej hodnoty lokalít svetového dedičstva prostredníctvom indikátorov
monitoringu, vyhodnotením zmien počas sledovania, identifikáciou prípadných
problémov a potenciálnych ohrození. Významnou súčasťou monitorovania je
vytváranie nástrojov na predchádzanie ohrozenia lokalít a na riešenie
vzniknutých problémov.32 Výsledky pravidelného monitoringu informujú
o tom, ako si jednotlivé zmluvné štáty Dohovoru plnia svoje záväzky, ktoré
im vyplývajú z Dohovoru. Postup na prípravu periodických správ je uvedený
v kapitole 5 Vykonávacích smerníc a v prílohe 7.
Prvý cyklus periodických správ bol spustený v roku 1998.33 Región
arabských štátov ako prvý predložil výboru správu v roku 2000, nasledovali
regióny Afriky (2001), Ázie a Tichomoria (2003), Latinskej Ameriky a Karibiku
(2004), Severnej Ameriky (2005) a Európy (2006). Na konci prvého cyklu
periodických správ sa Výbor svetového dedičstva rozhodol vyhlásiť rok 2007
za rok reflexie. V tomto období sa uskutočnilo celkové vyhodnotenie procesu
pravidelných správ vo všetkých regiónoch, zhodnotenie silných a slabých
stránok formátu prijatého Výborom pre svetové dedičstvo a dotazníka
vypracovaného Strediskom svetového dedičstva. Po zavedení mnohých
vylepšení formátu periodických správ, vrátane dôležitého prechodu na správu
prostredníctvom online dotazníka, bol v roku 2008 zahájený druhý cyklus.
Periodické správy postupne odovzdali regióny arabských štátov (2010),
Afriky (2011), Ázie a Tichomoria (2012), Latinskej Ameriky a Karibiku (2013),
Severnej Ameriky (2014) a Európy (2015). Vďaka získaným skúsenostiam
boli zavedené do prípravy periodických správ viaceré zmeny. V súčasnosti sa
začal tretí cyklus, ktorý prebieha od roku 2018 do roku 2024. Región Európa
a Severná Amerika, do ktorého patrí Slovensko, má povinnosť odovzdať
monitorovacie správy v rokoch 2022 – 2023. Tretí cyklus periodických správ
odráža súčasné problémy a priority svetového dedičstva. Zahŕňa tiež silný
dôraz na udržateľný rozvoj, identifikáciu a posilnenie väzieb medzi rôznymi
mechanizmami ochrany biodiverzity a kultúrami na celom svete.34
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Third Cycle of Periodic Reporting. 2018-2024. 2018. s. 6. [online]. [2018]. [Citované 2020-09-10]. Dostupné na: <https://whc.unesco.org/en/periodicreporting/>
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Diskusia a závery
Na základe dosiahnutých výsledkov plnenia poslania Dohovoru je
možné konštatovať, že za posledné desaťročia sa jeho implementácia výrazne
skvalitnila. Dohovor identifikuje, chráni, zachováva, prezentuje a odovzdáva
nenahraditeľné kultúrne a prírodné dedičstvo jedinečnej univerzálnej hodnoty
súčasným a budúcim generáciám a významne prispieva k udržateľnému
rozvoju a blahobytu ľudí. Tým významne prispieva k posilnenie troch
dimenzií udržateľného rozvoja, ktorými sú udržateľnosť životného prostredia,
inkluzívny sociálny rozvoj a inkluzívny ekonomický rozvoj.35 Výkonný výbor
Dohovoru a jeho poradné orgány (Medzinárodná únia pre ochranu prírody,
Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla a Medzinárodné centrum pre štúdium
zachovania a obnovy kultúrneho dedičstva) vypracovali celý rad metodických
usmernení a manuálov, ktoré pomáhajú pri príprave nominačných dokumentov
a manažmentu lokalít svetového dedičstva. Dôležitou požiadavkou je
pravidelné monitorovanie stavu ochrany a eliminácie všetkých rizikových
faktorov a globálnych zmien, ktoré by mohli ohroziť jedinečnú kultúrnu alebo
prírodnú hodnotu lokalít svetového dedičstva.
Podľa Cameron36 implementácia Dohovoru významne prispela
k medzinárodnému dialógu o otázkach svetového dedičstva, v rámci ktorého
sa podporilo nové chápanie teórie a praxe dedičstva. Písomné ad hoc správy
o jednotlivých lokalitách spolu s výsledkami z 1. a 2. cyklu periodických správ
umožnili detailne spoznať rizikové faktory a negatívne vplyvy, ktoré pôsobia
na lokality svetového dedičstva. V rámci revízie dotazníka týkajúceho sa
periodických správ prijal v roku 2008 Výbor pre svetové dedičstvo štandardný
zoznam faktorov ovplyvňujúcich jedinečné svetové hodnoty lokalít svetového
dedičstva. Medzi rizikové faktory boli zaradené výstavba a rozvoj, dopravná
infraštruktúra, infraštruktúra verejných služieb, znečistenie prostredia, využívanie
biologických zdrojov a ich úprava, miestne podmienky ovplyvňujúce
a zhoršujúce kvalitu pamiatok, ťažba surovín, zmena klímy a nepriaznivé
poveternostné podmienky37, náhodné udalosti ekologického alebo geologického
charakteru, invázne/cudzorodé a premnožené druhy, spôsoby riadenia

35

36

37

UNESCO. Policy Document for the Integration of a Sustainable Development Perspective
into the Processes of the World Heritage Convention as adopted by the General Assembly
of States Parties to the World Heritage Convention at its 20th session. s. 1 [online]. [2015].
[Citované 2020-09-07]. Dostupné na: <https://whc.unesco.org/en/sustainabledevelopment/>
CAMERON, Forty years from the birth of the Convention.Session 2: The World Heritage
Convention from its dawn. s. 32.
Výbor pre svetové dedičstvo zaradil zmenu klímy ako vznikajúcu hrozbu pre ochranu
viacerých lokalít svetového dedičstva už na svojom 29. zasadnutí v roku 2005. Ďalšie
významné zasadnutie bolo v Paríži v roku 2007. (zdroj: UNESCO World Heritage Centre.
Climate Change and World Heritage. Paris, World Heritage Papers 22. 2007).
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a inštitucionálne aspekty a iné faktory.38 Rizikovým faktorom sa venujú
viaceré manuály UNESCO a sú aj témou medzinárodných konferencií.39
Autor Rodwell40 však upozorňuje, že implementácia Dohovoru je vážne
ohrozená rizikom straty kultúrneho a environmentálneho významu svetového
dedičstva v prospech ekonomického zisku z využívania lokality, ktorý je často
realizovaný na úkor miestnych komunít. Okrem toho sú lokality svetového
dedičstva vo svete v súčasnosti pod veľkým tlakom globalizácie (napr. na
historické mestá), dochádza k ich poškodzovaniu v dôsledku ozbrojených
konfliktov a transformáciou historickej krajinnej štruktúry v dôsledku zmeny
hospodárenia.
V ochrane svetového dedičstva má preto mimoriadnu úlohu
medzinárodná spolupráca a spoločná zodpovednosť za ich zachovanie pre
budúce generácie. Podporiť tieto úlohy si kladie za cieľ Strategický akčný
plán implementácie dohovoru na roky 2012 – 2022, ktorý bol prijatý
v novembri 2011 na 18. Valnom zhromaždení v Paríži. Strategický akčný plán
bol vypracovaný v súvislosti s úvahami o „budúcnosti dohovoru“. Integruje
záujem o udržateľný rozvoj, najmä vo vízii do roku 2022, ktorá požaduje, aby
Dohovor prispieval k udržateľnému rozvoju svetových spoločenstiev a kultúr.
Strategický akčný plán predložil opatrenia na účinné zachovanie spoločného
kultúrneho a prírodného dedičstva, rozvíjanie rešpektu, porozumenie medzi
svetovými komunitami a kultúrami a posilnenie ich udržateľného rozvoja.
Opätovne zdôrazňuje päť zásadných cieľov („5 C“); ku ktorým pridáva aj
šiesty cieľ, v ktorom sa zameriava na údržbu a vylepšenie značky svetového
dedičstva.41
Vďaka Dohovoru má UNESCO výnimočný nástroj ovplyvniť vývoj
lokalít svetového dedičstva, aby sa stali vzormi pre udržateľný cestovný ruch.
Podľa Koch-Weser, prezidentky a Doempke, predsedu Rady na sledovanie
stavu svetového dedičstva (World Heritage Watch), Výbor pre svetové
dedičstvo by mal vypracovať záväzný plán cestovného ruchu, technické
normy a opatrenia pre udržateľný rozvoj cestovného ruchu, ktoré by sa
vyžadovali už pri zápise do Zoznamu svetového dedičstva. V nich by sa
overilo, či je miestne obyvateľstvo dostatočne zapojené do riadenia lokality, a či
má spravodlivý podiel na prínosoch, ktoré lokalita svetového dedičstva prináša.
Súčasné odporúčania pre udržateľný cestovný ruch sú zatiaľ nezáväzné,
38

39

40
41

UNESCO. List of factors affecting the properties. [online]. [2008]. [Citované 2020-09-07].
Dostupné na: <htttp://whc.unesco.org.en/factors/>
Napr. BUKOVIČOVÁ, O. (ed.). Sborník příspěvků. Medzinárodní konference Management
statků světového dědičství: rizikové faktory. 19. – 20. 11. 2015, Národní technické muzeum
v Praze. 2016. 165 s. ISBN 978-80-7480-057-3.
RODWELL, The UNESCO World Heritage Conventions. s. 64 – 85.
UNESCO. Strategic Action Plan for the Implementation of the World Heritage Convention
2012 – 2022. Paris. [online]. [2011]. [Citované 2020-09-07]. Dostupné na: <https://whc.unesco.org/
archive/2011/whc11-18ga-11-en.pdf>
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a preto by sa im mala venovať väčšia pozornosť pri postupoch nominácie,
monitorovania a podávania správ.42
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Management Plans for Territories with Specific
Protection as a Support Tool for Spatial Planning
Managementpläne für Gebiete mit spezifischem Schutz
als Hilfsinstrument der Raumplanung
Plány manažmentu území so špecifickou ochranou
ako podporný nástroj územného plánovania
Eva Pauditšová
Abstract
The paper is focused on using management plans with specific protection
in spatial planning. Analysed are management plans for territories
included into the World Heritage List – UNESCO or plans for protected
areas in accordance to Nature and Landscape Protection Act. Management
plans include data and information about specific areas which can be
crucial for proposals of spatial development of the whole region. The
paper deals with the open methodological approach using of data from
the management plans of specific territories. Emphasis is placed on the
specific features of management plans and the needs of modern spatial
planning. Finally, the positives of the effective using of data from
management plans in planning processes are summarized.

Keywords: Protection of territory. Management. Spatial planning.
Úvod
Slovensko patrí z hľadiska rozlohy k menším štátom, ale napriek
tomu zahŕňa veľmi rôznorodé a odlišné územia. Na území Slovenska sa
nachádza historicky podmienená kultúrna krajina s vysokou hodnotou. Táto je
výsledkom dlhého historického vývoja, osídlenia a rôznych spôsobov
využívania krajiny, ktoré krajinu menili. Územia boli a sú ovplyvňované
urbanizáciou a sú v rôznom súlade s prírodou. Majetkové pomery a užívateľské
práva týkajúce sa pôdy sú na Slovensku veľmi komplikované. Územie je
rozdelené na veľmi malé parcely a počet vlastníkov evidovaných na jednej
parcele dosahuje vysoké čísla. Trvalé a intenzívne využívanie krajiny viedlo
k silnému nárastu rozmanitosti biotopov, k priestorovým diferenciáciám
kvality územia (z hľadiska kvality zložiek životného prostredia, ale aj kvality
vizuálnej).
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Územné plánovanie je jedným z najvýznamnejším právnych inštitútov,
ktoré prostredníctvom svojich koncepčných a operatívnych nástrojov
rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje spôsob funkčného využitia územia
pričom vytvára záruky zachovania jeho prírodných a kultúrnych hodnôt.1
Cieľom územného plánovania je prostredníctvom komplexného riešenia
priestorového usporiadania územia a funkčného využitia územia vytvárať
predpoklady udržateľného rozvoja krajinných celkov. Územné plánovanie
vytvára predpoklady pre súlad všetkých činností v území s osobitným
zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej
rovnováhy a zabezpečenie udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie
prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych
hodnôt.2 Urbanizovaná krajina môže teda prostredníctvom územného
plánovania zvýšiť svoju odolnosť voči negatívnym vplyvom rôzneho druhu.
Európska komisia3 definuje územné plánovanie ako prístup na riadenie
územia využívaný zväčša vo verejnom sektore. Takýmto plánovaním sa vo
verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni sa
nezastavané územie. Hlavnými úlohami územného plánovania sú4:
‒ stanovovanie regulatívov priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia,
‒ sledovanie, posudzovanie a vyhodnocovanie stavu územia a možností
jeho využitia,
‒ identifikovanie problémov v území,
‒ posudzovanie potrebnosti uskutočňovania zmien a ich priestorové,
územno-technické a ekologické dôsledky,
‒ stanovenie koncepcie rozvoja územia, urbanistickej koncepcie
rešpektujúc rôznorodé hodnoty územia,
‒ zadávanie podmienok pre umiestňovanie a priestorové usporiadanie
stavieb,
‒ podporovanie obnovy a rozvoja sídelnej štruktúry a zabezpečovanie
kvalitného životného prostredia pre ľudí,
‒ koordinovanie rozvojových zámerov v území,
‒ vymedzenie verejného záujmu v kontexte využívania územia,
‒ evidencia údajov a informácií o území,
‒ určovanie urbanistických a architektonických požiadaviek na využívanie
územia, zmeny využívania územia a na stavby,

1

2

3

4

DUDOR, L. Environmentálne aspekty územného plánovania, Dny práva – 2009 – Days of
Law: the Conference Proceedings, Brno: Masaryk University, 2009, 12 p.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(stavebný zákon).
EUROPEAN COMMISSION, EU Compendium of Spatial Planning Systems and Policies.
Regional Development Studies Report 28, 1997, Luxembourg, 164 p.
https://www.uzemneplany.sk/co-je-to-uzemny-plan [online]. [2020]. [Citované 2020-12-18].
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‒ riešenie vecnej a časovej koordinácie výstavby, územno-technických,
organizačných a investičných opatrení (vrátane urbanisticko-ekonomického vyhodnotenia),
‒ vytváranie podkladov pre programy hospodárskeho a sociálneho
rozvoja,
‒ akceptovaním poznatkov z krajinnoekologických plánov vytvárať
podmienky pre znižovanie nebezpečenstva prírodných katastrof
a podmienky pre zabezpečenie civilnej ochrany,
‒ podporovanie rôznorodosti charakteru urbanizovaného aj nezastavaného
prostredia a osobitosti identity urbanistických celkov,
‒ vytváranie predpokladov pre trvalý súlad všetkých činností v území
a pre zachovanie prírodných a civilizačných hodnôt územia vrátane
urbanistického a architektonického dedičstva,
‒ vytváranie podmienok pre odstraňovanie dôsledkov ekonomických
zmien,
‒ posudzovanie vplyvov zmien v území na verejnú infraštruktúru,
‒ posudzovanie a hodnotenie územno-technických dôsledkov pripravovaných stavieb a navrhovanie opatrení.
Niektoré procesy územného plánovania vychádzajú z ekosystémového
prístupu, ktorý kladie dôraz na efektívne hospodárenie s pôdou a vodou a na
poskytovanie ekosystémových služieb území v prospech ľudí a prírodného
prostredia5. Zvlášť populárny je tento prístup v kontexte aktuálneho trendu
zapracovávať do plánovacích procesov kroky súvisiace s predikciami dopadov
zmeny klímy.6,7
Manažmentový plán slúži na usmerňovanie všetkých subjektov, ktoré
majú zásadný vplyv na stav ochrany, zachovania, prezentácie a interpretácie
dedičstva lokality so špecifickou ochranou. Je to otvorený dokument, ktorý
operatívne reaguje na zmeny vyplývajúce zo špecifickosti konkrétneho
územia. Základným cieľom vypracovania manažmentového plánu je návrh
opatrení a požadovaných zmien v štruktúre systému riadenia lokality so

5

6

7

WILSON, E., PIPER, J. Spatial planning and climate change. New York, NY: Routledge,
2010, p. 42.
INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE: Climate Change 2007:
Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth. In:
Parry, M., Canziani, O., Palutikof, J., van der Linden, P., Hanson, C. (eds.). Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University
Press; 2007.
WILSON, E. Adapting to climate change at the local level: the spatial planning response.
Local Environ., 2006, 11:609-625.
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statusom ochrany rôzneho druhu na zachovanie jedinečnej hodnoty celého
relevantného územia.8
Manažmentové plány území so špecifickou ochranou
Manažmentový plán je súčasťou riadiaceho systému, ktorý ustanovuje,
ako, akými nástrojmi a v akom časovom horizonte je zabezpečovaná ochrana
lokality, jej kultúrnych a prírodných hodnôt. Určuje víziu, smerovanie
a vhodné aktivity pre krátkodobý, strednodobý a dlhodobý výhľad jej
riadenia. Využíva a spája existujúce nástroje, ktoré usmerňujú územný rozvoj
a ochranu lokality, identifikuje potreby, problémy a ohrozenia a navrhuje
vhodné riešenie a konkrétne opatrenia. Pri jeho vypracovaní je základným
východiskom porozumenie kultúrnych a prírodných hodnôt, pochopenie
potrieb a záujmov rozdielnych vlastníkov a záujmových skupín a súčasne
rešpektovanie zachovanie a zlepšenie stavu hodnôt územia. Hlavným
princípom a pravidlom pre ochranu, zachovanie a prezentáciu územia so
špecifickou ochranou je jeho dlhodobé usmerňované využívanie, v súlade
s jeho jedinečnými danosťami a hodnotami, čím sa zabezpečí efektívna
ochrana a prípadne aj obnova predmetov ochrany pre súčasné aj budúce
generácie.
Pri zostavovaní plánov manažmentu je dôležité správne a úplné
vymedzenie cieľov. Manažmentový plán by nemal byť iba súborom opatrení,
ale mal by v požadovanej miere priradiť zodpovednosť subjektom, ktoré sú
zodpovedné za plnenie konkrétnych opatrení a za prijímanie potrebných
rozhodnutí. Čím viac subjektov sa podieľa na rozhodovacích procesoch
(a nemajú presne vymedzenú zodpovednosť), tým je väčšie riziko a ohrozenie
reálneho plnenia opatrení manažmentového plánu.
Významnú úlohu pri efektívnosti plnenia opatrení manažmentového
plánu zohráva monitorovací a kontrolný systém. Veľmi dôležitú úlohu
zohráva aj vhodne zvolený súbor indikátorov, ktoré plnia dve úlohy: sú
nástrojom plánovania a zároveň sú motivačným nástrojom. Indikátory by mali
zohľadňovať finančné aj nefinančné cieľové hodnoty. Mali by byť koncipované
z krátkodobého, ale aj z dlhodobého hľadiska.
K územiam so špecifickou ochranou, ktoré majú vlastné manažmentové
plány a ktorých ochrana je z hľadiska územného plánovania kľúčová, patria
územia identifikované v zmysle ochrany prírody (územia podľa kategorizácie

8

KOZOVÁ, M. (ed.) et al. Podklady a odporúčania pre nový Manažmentový plán 2021 –
2031 pre lokalitu svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec. Rukopis, Katolícka univerzita,
Ružomberok. 2020. 109 p.
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IUCN9) a územia s hodnotami prírodného a kultúrno-historického charakteru
zaradené do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
Manažmentové plány území chránených v zmysle kategorizácie IUCN
Podľa Smernice pre manažmentové kategórie chránených území
v zmysle IUCN – svetovej komisie pre chránené územia10 je prioritou pre
prípravu manažmentových plánov stanovenie hlavného manažmentového
cieľa pre každé špecifické územie, na základe ktorého sa chránené územie
zriaďuje. Ostatné manažmentové ciele majú pre dané územie len okrajový
význam. Pri identifikácii akéhokoľvek chráneného územia, pre ktoré má byť
vypracovaný manažmentový plán, je potrebné preskúmať platné právne
zázemie a vlastnícke vzťahy, aby bolo možné zistiť predpoklady uskutočniteľnosti hlavného manažmentového cieľa.
Najčastejšie aplikovanými manažmentovými cieľmi v chránených
územiach s prioritou ochrany biodiverzity a krajiny sú11:
‒ ochrana biotopov, ekosystémov a druhov podľa možnosti v nenarušenom stave,
‒ ochrana genetických zdrojov v dynamickom, evolučnom stave,
‒ ochrana ekologických procesov,
‒ uchovanie krajinnej štruktúry alebo skalných formácií,
‒ zabezpečenie vzorového prírodného prostredia na vedecké štúdium,
výchovu a monitoring životného prostredia zahrnujúc referenčné
územia, v ktorých je zásadne vylúčený každý zásah,
‒ minimalizácia narúšania územia starostlivým plánovaním a realizáciou
výskumných úloh a ostatných povolených aktivít,
‒ obmedzenie vstupu.
Priority manažmentových plánov území špecificky zameraných na
ochranu biodiverzity sú tematicky zamerané na:
‒ typ manažmentu,
‒ vedecký výskum,
‒ ochranu prirodzenej krajiny, ekosystémov,
‒ ochranu druhovej diverzity,
‒ podporu a udržovanie environmentálnych služieb,
‒ ochranu špecifických prírodných a kultúrnych charakteristík,
‒ turistiku a rekreáciu,
9

10

11

IUCN. Guidelines for Protected Area Management Categories. IUCN, Gland, Switzerland
and Cambridge, UK, 1994.
EUROPARC und IUCN. Richtlinien für Managementkategorien von Schutzgebieten –
Interpretation und Anwendung der Management Kategorien in Europa. EUROPARC a WCPA,
Grafenau, Deutschland, 2000, 48 p.
Tamtiež, p. 14.
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‒ výchovu,
‒ udržateľné využitie prírodných zdrojov,
‒ podporu kultúrnych a tradičných atribútov.
Spoločným špecifikom všetkých území, ktoré sa riadia klasifikáciou
IUCN, je z hľadiska ich riadenia a plánovania aktivít taký manažment územia,
ktorý zaručí dlhodobú ochranu a zachovanie biologickej rozmanitosti.
V týchto územiach by mali byť splnené štyri predpoklady12:
‒ územie musí vyhovovať požiadavkám všeobecnej definície daného
chráneného územia,
‒ aspoň dve tretiny územia sa musia nachádzať v prírodnom stave
a tento stav sa v nich musí zachovať,
‒ územie nesmie zahŕňať rozsiahle intenzívne využívané poľnohospodárske plochy,
‒ musí existovať pracovisko zodpovedné za manažment územia.
Aktuálnym trendom manažmentu tohto typu chránených zemí je
sledovať prioritný manažmentový cieľ a zároveň aj udržateľné využívanie
prírodných ekosystémov. Ide o relatívne nový prístup, ktorý vyplynul
z požiadavky realizovať taký manažment prírodných území, ktorý sleduje
predovšetkým záujmy ochranu biologickej diverzity, ale na druhej strane
umožňuje aj získavanie produktov a poskytovanie služieb pre spoločnosť
trvalo udržateľným spôsobom13. Dlhodobo boli v rámci identifikácie chránených
území a pri stanovení manažmentových cieľov priorizované záujmy druhovej
ochrany bez dôrazu na súvislosti s poskytovaním rôznych ekosystémových
služieb14,15,16,17.
Po r. 2004 sa situácia zmenila v prospech otvorenejšieho prístupu
k definovaniu pojmu chránené územie a k princípom ochrany.18 IUCN
v súčasnosti aktívne podporuje plánovacie procesy v chránených územiach.
12

13

14

15

16

17

18

DUDLEY, N. (ed.). Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. Gland,
Switzerland. 2008. 108 p.
EUROPARC a IUCN. Richtlinien für Managementkategorien von Schutzgebieten – Interpretation und Anwendung der Management Kategorien in Europa. EUROPARC a WCPA,
Grafenau, Deutschland, 2000, p. 8.
IDLE, E. T. Management Plans for Nature Conservation. NCC Discussion Paper, Nature
Conservancy Council, Edinburgh, UK, 1980.
KERR, J. S. The Conservation Plan: a guide to the preparation of conservation plans for places
of European cultural significance. The National Trust, Australia, 1996.
BRIDGEWATER, P. A. et al. Biosphere Reserves and the IUCN System of Protected Area
Management Categories. Canberra: Australian Nature Conservation Agency, 1996.
PHILLIPS, A. Management Guidelines for IUCN Category V Protected Areas, Protected
Landscapes/seascapes. IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, UK, 2002.
BISHOP, K. N., DUDLEY, A. PHILLIPS, A., STOLTON, S. Speaking a Common Language –
the uses and performance of the IUCN System of Management Categories for Protected Areas.
Cardiff University, IUCN and UNEP/WCMC. 2004.
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Plány manažmentu chápe ako nástroj pre plánovanie sústavy chránených
území v širšom ponímaní na úrovni bioregiónov alebo ekoregiónov. Povzbudzuje
vlády a vlastníkov pôdy, resp. správcov chránených území, aby vytvárali
sústavy chránených území s celým radom manažmentových cieľov, prispôsobených vhodne národným a miestnym podmienkam. IUCN tiež poskytuje
medzinárodné štandardy pre zber údajov, vytvára metodický rámec pre
globálne a regionálne hodnotenia chránených území a podporuje regulovanie
činností určitých aktivít v súlade so stanovenými manažmentovými cieľmi.
Podpornými mechanizmami sú zo strany IUCN tiež interpretácie a objasňovanie
pozemkového vlastníctva. Niektoré miestne komunity používajú kategórie
chránených území podľa IUCN ako pomocný nástroj pri vytváraní celkového
systému manažmentu území, so širokou škálou manažmentových cieľov
a typov spravovania územia.
Manažmentové plány území chránených v zmysle UNESCO
Každá lokalita, zapísaná v Zozname svetového dedičstva UNESCO,
musí mať vypracovaný manažmentový plán, ktorý je základným nástrojom
jej riadenia.19 Jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť efektívnu ochranu jedinečnej
svetovej hodnoty lokality zapísanej do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Manažmentový plán slúži na usmerňovanie všetkých subjektov, ktoré majú
zásadný vplyv na stav ochrany, zachovania, prezentácie a interpretácie
dedičstva lokality svetového dedičstva. Je otvoreným dokumentom schopným
operatívne reagovať na zmeny a po zápise lokality do Zoznamu svetového
dedičstva sa tento plán musí pravidelne aktualizovať. Základným cieľom
vypracovania manažmentového plánu pre územie zaradené do zoznamu
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO je identifikácia opatrení a požadovaných zmien v štruktúre systému riadenia lokality na zachovanie jedinečnej
svetovej hodnoty celého územia lokality.
Súčasťou manažmentového plánu je uvedenie plnenia požiadaviek na
ochranu a na riadenie územia, ktorými sa zabezpečuje zachovanie jedinečnej
svetovej hodnoty lokality a majetku. Manažmentový plán má v tomto smere
zahŕňať potrebné mechanizmy ochrany, systémy riadenia a/alebo plány, ktoré
chránia a zachovávajú atribúty majúce jedinečnú svetovú hodnotu a riešia
ohrozenie, či zraniteľnosť lokality. Môže ísť o zabezpečenie účinnej právnej
ochrany, jasne zdokumentovaný systém manažmentu lokality, vrátane vzťahov
s kľúčovými zainteresovanými stranami alebo skupinami užívateľov lokality.
Dôležitá je otázka primeraného počtu zamestnancov pracujúcich pre lokality
19

KOZOVÁ, M. et al. Hodnotenie strategických dokumentov mesta Ružomberok z hľadiska
plnenia úloh manažmentu lokality svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec, Disputationes
Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, Ružomberok: Katolícka univerzita. 17,
3, 2017. p. 108 ‒ 136.
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UNESCO a identifikácia finančných zdrojov. Manažmentový plán zahŕňa tiež
požiadavky na prezentáciu lokality a jej účinné monitorovanie. V časti
„ochrana a manažment“ je potrebné potvrdiť dlhodobé výzvy týkajúce sa
ochrany a manažmentu lokality a uviesť, ako bude zabezpečené ich riešenie
dlhodobou stratégiou. Je potrebné poukázať na najvýznamnejšie ohrozenia
pre lokalitu, na zraniteľné miesta a negatívne zmeny v autenticite a integrite.
Dôležité je tiež určiť, ako bude ochrana a manažment tieto riziká zraniteľnosti
a ohrozenia lokality riešiť a ako bude zmierňovať akékoľvek nepriaznivé
účinky zmeny.
Vykonávacie smernice vzťahujúce sa ku konkrétnej lokalite nestanovujú
presnú koncepciu systémov riadenia. Špecifikujú ich potrebu a uvádzajú
niektoré požiadavky týkajúce sa obsahu manažmentu. Jasne deklarujú, že
primárnym účelom systému riadenia lokality svetového dedičstva UNESCO
je ochrana a udržiavanie jej jedinečnej svetovej hodnoty.
Podľa Benátskej charty20 je „základom manažmentu lokality svetového
dedičstva podrobná analýza jej významu identifikovaného počas nominačného
procesu. Súčasťou manažmentu je:
‒ poskytnúť konkrétne smernice postupu vychádzajúce zo stanoveného
významu lokality;
‒ spracovať kompletnú inventarizáciu celého pamiatkového fondu
v rámci danej lokality;
‒ zabezpečovať pravidelné prieskumné obhliadky a podávať formálne
správy, ktoré by vykonávali odborníci s príslušnou kvalifikáciou
a skúsenosťami; napísať strategický plán údržby smerujúci k formulácii
projektov na ich finančné zabezpečenie, ktoré by boli súčasťou
ročných plánov podľa priority;
‒ pri všetkých prácach rešpektovať etické pravidlá ochrany a obnovy,
prijaté medzinárodné odporúčania UNESCO a ďalšie dokumenty, ako
je napríklad Benátska charta.“
Pre každú lokalitu musia byť vypracované pracovné plány, ktoré je
potrebné rozlišovať na dlhodobé (na 5 až 30 a viac rokov), strednodobé (na
menej ako 5 rokov) a ročné pracovné plány. Tieto plány spoločne vytvárajú
základ plánovania manažmentu, programovania a rozpočtovania. Ročné plány
môžu pozostávať z niekoľkých súvisiacich projektov, ktoré možno postupne
predkladať na odsúhlasenie.21
Jedným z cieľov ochrany a obnovy lokalít je neznížiť životnú úroveň
obyvateľov žijúcich v historických územiach. Z tohto dôvodu môže byť
potrebná rehabilitácia týchto území podľa vhodných noriem a smerníc.
20

21

Benátska charta bola prijatá v Benátkach v máji 1964. Ide o Medzinárodnú chartu o ochrane
a obnove pamiatok a lokalít, p. 18.
FEILDEN, B., M., JOKILEHTO, J. Management guidelines for world cultural heritage sites.
ICCROM. 2nd ed., Rome. 1998. 137 p.
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Každá lokalita svetového dedičstva UNESCO by mala mať vhodných
odborníkov, ktorí budú v pozícii poradcov v otázkach pracovného plánu
a pomáhať pri jeho realizácii. Odporúča sa zriadiť tzv. Komisiu lokality,
ktorej prvoradou úlohou je ochrana, obnova a manažment lokality. Je žiaduce,
aby táto komisia disponovala rozpočtom na poskytovanie základných informácií,
zameraných na zvyšovanie povedomia a na propagáciu lokality.
Poskytovanie služieb pre návštevníkov a verejnosť je namieste, ale
nemala by byť prekročená maximálna kapacita lokality, pričom je potrebné
myslieť aj na bezpečnosť a ochranu, a to tak návštevníkov, ako aj samotného
územia.
Manažmentový plán by mal brať do úvahy relevantné národné
a miestne plány, ako aj predpovede demografického rastu či poklesu,
ekonomické faktory a plány rozvoja jednotlivých relevantných odvetví.
Okrem týchto faktorov je potrebné rešpektovať princípy udržateľného
rozvoja, prihliadať aj na dopady zmeny klímy a dopady ďalších globálnych
zmien.
Jedným z prvoradých krokov pri napĺňaní úloh manažmentového
plánu je zabezpečenie systematického vedenia záznamov a dokumentovanie
zdrojov v čase pred vykonaním akéhokoľvek zásahu, počas jeho priebehu i po
ňom. Po realizácii zásahu je všetko, čo sa odstránilo alebo zmenilo navždy
stratené, ak to nebolo riadne zdokumentované. Vedenie záznamov a dokumentovanie je kontinuálna činnosť počas celého procesu ochrany a obnovy
lokalít UNESCO.
Plánovací tím sa musí zaoberať napr. aj otázkami, ako identifikovať
kľúčové body a čo je to minimálny zásah. Okrem toho sa musí plán manažmentu
a plánovací tím zaoberať aj nasledovnými aspektmi:
‒ preskúmať plány alternatívneho využitia lokality a možnosti ich
použitia s posúdením realizovateľnosti a nákladov,
‒ v prípade potreby označiť zóny podľa využitia,
‒ regulovať výšku, veľkosť a rozsah nových dostavieb v historických
mestách alebo územiach,
‒ určiť a vyznačiť pamiatkové územia s dotáciami na podporu údržby
a vhodných úprav, resp. vylepšení, najmä vzhľadu uličných priestorov,
‒ regulovať vedenie elektrických a iných káblov, označenia, výklady
a reklamné plochy,
‒ zriadiť zóny pre kompatibilné aktivity na prospech všetkých užívateľov
pamiatkových lokalít, vylučujúc nekompatibilné využitie tým, že sa
zabráni ich povoľovaniu.
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Každá lokalita svetového dedičstva obsahuje široké spektrum prvkov
zasluhujúcich si výskum. V Príručke manažmentu lokalít svetového kultúrneho
dedičstva22 sa odporúča udržiavať úzke vzťahy s univerzitami a ďalšími
inštitúciami, ktoré sa zaujímajú o kultúrne a prírodné zdroje.
Tvorba, výber a schválenie plánu manažmentu území so špecifickou
ochranou si vyžaduje realizovať prípravné kroky, a to: zdokumentovať význam
lokality, jasne definovať cieľ plánu, vziať do úvahy všetky hodnoty lokality
a posudky príslušných expertov, alternatívne smerovanie postupov a ich
dôsledky.
Príprava a realizácia aj najjednoduchšieho plánu manažmentu je
natoľko komplexná, že si vyžaduje zapojenie rozličných odborností, napr.
architektov, archeológov, pamiatkarov, historikov, inžinierov a urbanistov.
Súčasťou prípravy plánu manažmentu by mali byť aj konzultácie s externými
spolupracovníkmi.
Manažmentové plány území so špecifickou ochranou – podklad
pre územné plánovanie
Pri vypracovaní manažmentových plánov území so špecifickou
ochranou je potrebné vychádzať predovšetkým z jedinečnosti území,
z predmetov ochrany, resp. z hlavných manažmentových cieľov. Je potrebné
rešpektovať všetky súvisiace národné a medzinárodné dokumenty a právne
predpisy a pracovať s údajmi vedeckého, odborného charakteru, ale aj s informáciami pochádzajúcimi z miestnych zdrojov. Participácia miestnych združení,
obyvateľov a predstaviteľov samosprávy pri tvorbe manažmentového plánu
chráneného územia predstavuje nenahraditeľný zdroj poznatkov a skúseností.
Základné etapy manažmentových plánov znázorňuje tabuľka 1. Ide
o tri etapy zahŕňajúce postupnosť krokov smerujúcich k vytvoreniu kvalitného
údajového zázemia pre územné plánovanie. Schematicky je proces využitia
detailne spracovaných údajov v rámci manažmentových plánov a ich
interpretácia vo forme špecifických informácií pripravených ako dátový
podklad pre územné plánovanie znázornený na obrázku 1.
Pri tvorbe územných plánov pracujú ich zostavovatelia s množstvom
tematických údajov a s celým radom požiadaviek, ktoré je potrebné navzájom
zosúladiť. V súčasnosti je preto žiaduce spracovávať územné plány v digitálnej
forme ako účelové informačné systémy obsahujúce vizuálne a nevizuálne
informácie. Vizuálne dáta sú prezentované formou grafických výstupov
(výkresy/mapy) a nevizuálne údaje je možné zobrať vo forme atribútových

22

Tamtiež, 1998.

48

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK
Ružomberok: Katolícka univerzita 2021, roč. 21, č. 1

tabuliek23. Digitálne spracované dáta umožňujú aplikovať kvalitné postupy
rôznorodých spôsobov spracovania údajov s predpokladom atraktívnych
a informačne kvalitných výstupov.
Manažmentové plány reprezentujú ideálne územnoplánovacie
podklady, v ktorých sú sústredené všetky špecifiká citlivých území z hľadiska
ochrany prírody, z hľadiska ochrany kultúrno-historického dedičstva a ochrany
prírodných zdrojov, ktoré sú pre územný rozvoj zásadné. Tento typ
strategických dokumentov však nie je v stavebnom zákone24 explicitne
definovaný v prieskumoch a rozboroch ako povinný podklad. Cieľom
prieskumov a rozborov v rámci prípravy územnoplánovacej dokumentácie je
podľa stavebného zákona25 „na základe územnoplánovacích podkladov
a záväzných ostatných podkladov, získanie poznatkov o stave a možnostiach
vývoja priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, určenie
problémov a stretov záujmov v riešenom území potrebných na spracovanie
zadania, konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie.“ Na základe
uvedeného by územnoplánovacie podklady ako dátové súbory charakterizujúce
stav a podmienky územia mali zahŕňať aj manažmentové plány území so
špecifickou ochranou.
Tab. č. 1: Etapy a aktivity manažmentových plánov území
so špecifickou ochranou
Etapa

Aktivity

Prípravná fáza

základné
plánovanie
Plánovacia
fáza
detailné
plánovanie

23

24

25

vývoj ideí a vízie
kontrola uskutočniteľnosti
komunikácia a participácia – 1. fáza
začlenenie do systému chránených území
metodika plánovania
komunikácia a participácia – 2. fáza
základný výskum
zavedenie plánovania
identifikácia poslania
tematicky vytvorený manažmentový plán
návrh ekonomických programov
špecifické (doplnkové) plánovanie

BALOGA, M., BÁTORA, J. Aplikácie stratégie rozvoja obcí s dôrazom na udržateľný
rozvoj, ÚZEMNÝ PLÁN: NÁVOD NA POUŽITIE, Vyd. OZ EnviArch v rámci projektu
„Aplikácie stratégie rozvoja obcí s dôrazom na udržateľný rozvoj“, 2015. 24 p.
ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (stavebný zákon), §§ 7, 7a.
Tamtiež, § 19c.
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Implementačná fáza

personálny a organizačný rozvoj
finančný plán
hodnotenie vplyvov a identifikácia limitov
manažment údajov a informácií
výskum a monitoring
komunikácia a participácia – 3. fáza
hodnotenie efektívnosti manažmentu
rozvoj regiónu s územím so špecifickou ochranou
plán spolupráce so zainteresovanými subjektami
diseminácia informácií, výchova, vzdelávanie
manažment návštevníkov, služby a infraštruktúra
marketing a práca s verejnosťou
územnoplánovacia
dokumentácia

funkčné využitie
územia so zachovaním
prírodných
a kultúrnych hodnôt
území so špecifickou
ochranou

Obr. č. 1: Schéma prenosu údajov z manažmentových plánov území
so špecifickou ochranou do územnoplánovacej dokumentácie
Diskusia a závery
Chránené územia reprezentujú z hľadiska celoplošného hodnotenia
a plánovania využitia územia špecifické časti krajiny, ktorých jedinečnosť sa
viaže na predmety ochrany. Na takéto „zvláštne“ krajiny, ktoré si vyžadujú
ochranu pred nepriaznivými vplyvmi človeka, poukazuje Eagles26. Zdôrazňuje,
že v takýchto územiach je potrebné udržiavať prirodzenú rovnováhu a tieto
lokality zachovávať a chrániť. Vo svojej práci sa s vysokou prioritou venuje
plánovaciemu procesu a riadeniu špecificky chránených území, ktoré sú
v úzkom prepojení s miestnymi samosprávami. Potreba takejto spolupráce
26

EAGLES, P. F. J. The Planning and Management of Environmentally Sensitive Areas. Longman
Group Limited, London, UK, 1984. 166 p.
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a prepojenia manažmentových plánov s prípravou územných plánov
v podmienkach Slovenska je tak potvrdená príkladmi dobrej praxe, ktoré sú
prezentované v práci Eaglesa. Ide napr. o skúsenosti z regiónu Gwent (Veľká
Británia), z prefektúry Wakayama na ostrove Honšú (Japonsko), či z regiónu
Halton v Ontáriu (Kanada) a iné.
Priemet kvalitných informácií o územiach citlivých z hľadiska
špecifickej ochrany (ochrana prírody, ochrana kultúrno-historická) do
koncepcií, plánov a politík (strategických dokumentov vrátane územnoplánovacej dokumentácie) je pre územný rozvoj zásadný. Chránené územia
s vypracovanými manažmentovými plánmi sú z hľadiska informačného
priemetu piliermi pre prípravu územnoplánovacej dokumentácie. Prostredníctvom špecifických manažmentových plánov sú zhromaždené informácie
o území, ktoré zahŕňajú ochranu ohrozených druhov, územnú ochranu ako
priestor poskytovania rôznych ekosystémových služieb, prírodných, kultúrnych
a historických zdrojov. Takto ekologicky a urbanisticky identifikované stabilné
územia predstavujú kľúčové zložky aj z hľadiska stratégií zameraných na
zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny a zároveň sú prostriedkom na
ochranu ohrozených ľudských komunít a miest s vysokou kultúrnou a historickou
hodnotou.
Územia so špecifickou ochranou nie sú izolované územné jednotky.
Naopak, z ekologického, kultúrneho a hospodárskeho hľadiska sú prepojené
so svojím okolím. Z tohto dôvodu je nevyhnutné manažment takýchto
chránených území zakomponovať do plánov územného rozvoja na všetkých
hierarchických úrovniach (región, obec, zóna). V príručke UN-Habitat27 pre
územné plánovanie sú zhrnuté medzinárodné zásady a odporúčania týkajúce
sa rozvoja území v kontexte moderného územného plánovania, majúce
pozitívny dopad na demografické zmeny, kvalitu života a kvalitu životného
prostredia. Na nadnárodnej úrovni by mohli dobre spracované strategické
dokumenty pomôcť priamym investíciám zameraným na riešenie globálnych
problémov, ako sú zmena klímy a energetická účinnosť, zmierniť prírodné
riziká a zlepšiť udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi. Na národnej
úrovni by implementácia manažmentových plánov špecifických území do
územných plánov podporila tvorbu vyváženého systému miest a obcí v krajine
s možnosťami podpory ekonomického potenciálu28, a to aj v takých regiónoch,
kde dominujú prírodné a kultúrno-historické prvky. Na úrovni miest a obcí by
strategické rozvojové plány vytvorili podmienky pre investičné rozhodnutia
a podporili by synergiu medzi záujmami ochrany územia a rozvojom územia.
27

28

INTERNATIONAL GUIDELINES ON URBAN AND TERRITORIAL PLANNING, United
Nations Human Settlements Programme, UN-Habitat, HS No. HS/059/15E, Nairobi in 2015,
40 p.
MARSAL, L. et al. Implementing Sustainable Development Goal 11 by connecting sustainability
policies and urbanplanning practices through ICTs, United 4 Smart Sustainable Cities 21,
U4SSC series, United Kingdom. 2017. p. 14.
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Takto pripravované územné plány by mali potenciál optimalizovať využitie
pôdy, podporiť ochranu územia a jeho špecifiká.
Pri návrhu limitov a regulatívov v územných plánoch je potrebné
odlišovať jadrovú časť chráneného územia, ochranné pásmo a prípadne aj
citlivú nárazníkovú zónu chráneného územia tak, aby boli vytvorené
predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území a pre zachovanie
prírodných a civilizačných hodnôt územia, vrátane urbanistického a architektonického dedičstva.
Manažmentové ciele území so špecifickou ochranou premietnuté do
územných plánov by mali umožniť budúcim generáciám spoznať územia,
ktoré dlhodobo pretrvali bez ohrozujúceho narušenia ľudskými činnosťami,
mali by reprezentovať taký cieľ rozvoja území, ktoré budú dlhodobo zachovávať
kvalitu prírodného prostredia. V prípade prelínania sa záujmov špecifických
území, patriacich aj pod gesciu ochrany prírody a zároveň pod ochranu
UNESCO, by mali manažmenty území a z nich vyplývajúce obmedzenia
zahŕňať možnosti sprístupnenia území verejnosti takým spôsobom, ktorý je
optimálny pre fyzickú a psychickú pohodu návštevníkov a zároveň zachováva
charakteristický vzhľad území a kvalitatívny charakter územia (z hľadiska
ekologického a kultúrno-historického). V prípade území UNESCO je prostredníctvom plnenia úloh manažmentových plánov, v súlade s územnými plánmi,
nutné zabezpečenie možnosti pre domáce obyvateľstvo žiť v tradičných
podmienkach a v rovnováhe s prostredím a jeho zdrojmi.
Poďakovanie
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektov VEGA č. 1/0658/19:
Ekosystémové prístupy k hodnoteniu antropogénne zmenených území podľa
vybraných indikačných skupín druhov a Horizont 2020 „ARCH – Advancing
Resilience of historic areas against Climate-related and other Hazards“
č. 820999 podporený zo zdrojov Európskej únie v rámci programu Horizon
2020 Research and Innovation Program.
Bibliografia
BALOGA, M., BÁTORA, J. Aplikácie stratégie rozvoja obcí s dôrazom na
udržateľný rozvoj, ÚZEMNÝ PLÁN: NÁVOD NA POUŽITIE, Vyd. OZ
EnviArch v rámci projektu „Aplikácie stratégie rozvoja obcí s dôrazom
na udržateľný rozvoj“, 2015. 24 p. ISBN 978-80-971956-2-5.
BRIDGEWATER, P. A., PHILLIPS, M., GREEN A., AMOS, B. Biosphere
Reserves and the IUCN System of Protected Area Management
Categories. Canberra: Australian Nature Conservation Agency, 1996.
DUDLEY, N. (ed.). Guidelines for Applying Protected Area Management
Categories. Gland, Switzerland. 2008. 108 p. ISBN 978-80-87457-72-6.

52

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK
Ružomberok: Katolícka univerzita 2021, roč. 21, č. 1

DUDOR, L. Environmentálne aspekty územného plánovania, Dny práva –
2009 – Days of Law: the Conference Proceedings, Brno: Masaryk
University, 2009, 12 p. ISBN 978-80-210-4990-1.
EAGLES, P. F. J. The Planning and Management of Environmentally
Sensitive Areas. Longman Group Limited, London, UK, 1984. 166 p
ISBN 0582300746.
EUROPEAN COMMISSION, EU Compendium of Spatial Planning Systems
and Policies. Regional Development Studies Report 28, 1997,
Luxembourg, 164 p.
EUROPARC a IUCN (2000). Richtlinien für Managementkategorien von
Schutzgebieten – Interpretation und Anwendung der Management
Kategorien in Europa. EUROPARC a WCPA, Grafenau, Deutschland.
48 p.
FEILDEN, B. M., JOKILEHTO, J. Management guidelines for world cultural
heritage sites. ICCROM. 2nd ed., Rome. 1998. 137 p.
ISBN 92-9077-150-X (v r. 2010 slov. preklad, Feilden, B. M.,
Jokilehto, J. Príručka manažmentu lokalít svetového kultúrneho
dedičstva. AINova, Svätý Jur, 2010. 162 p. ISBN 978-80-968598-3-2).
https://www.uzemneplany.sk/co-je-to-uzemny-plan [online]. [2020].
[Citované 2020-12-18].
IDLE, E.T. Management Plans for Nature Conservation. NCC Discussion
Paper, Nature Conservancy Council, Edinburgh, UK, 1980.
INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE: Climate
Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of
Working Group II to the Fourth. In: Parry, M., Canziani, O., Palutikof, J.,
van der Linden, P., Hanson, C. (eds.). Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge
University Press; 2007.
INTERNATIONAL GUIDELINES ON URBAN AND TERRITORIAL
PLANNING, United Nations Human Settlements Programme,
UN-Habitat, HS No. HS/059/15E, Nairobi in 2015, 40 p.
IUCN. Guidelines for Protected Area Management Categories. IUCN, Gland,
Switzerland and Cambridge, UK. 1994.
KERR, J. S. The Conservation Plan: a guide to the preparation of conservation
plans for places of European cultural significance. The National Trust,
Australia, 1996.
KOZOVÁ, M. et al. Podklady a odporúčania pre nový Manažmentový plán
2021 – 2031 pre lokalitu svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec.
Rukopis, Katolícka univerzita, Ružomberok. 2020. 109 p.
KOZOVÁ, M., PAUDITŠOVÁ, E., BAŠARY, J. Hodnotenie strategických
dokumentov mesta Ružomberok z hľadiska plnenia úloh manažmentu
lokality svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec. Disputationes
Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, Ružomberok:
Katolícka univerzita. 17, 3, 2017. p. 108 ‒ 136.

53

Pauditšová, E.:
Plány manažmentu území so špecifickou ochranou ako podporný nástroj územného plánovania

MARSAL, L. et al. Implementing Sustainable Development Goal 11 by
connecting sustainability policies and urbanplanning practices through
ICTs, United 4 Smart Sustainable Cities 21, U4SSC series, 2017,
United Kingdom, 30 p. ISBN 978-92-61-25321-9.
PHILLIPS, A. Management Guidelines for IUCN Category V Protected
Areas, Protected Landscapes/seascapes. IUCN, Gland, Switzerland,
and Cambridge, UK, 2002. 141 p.
WILSON, E., PIPER, J. Spatial planning and climate change. New York,
NY: Routledge, 2010, p. 42. ISBN 0-203-84653-2.
WILSON E. Adapting to climate change at the local level: the spatial
planning response. Local Environ., 2006, 11:609-625.
ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (stavebný zákon).

54

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK
Ružomberok: Katolícka univerzita 2021, roč. 21, č. 1

Updating the Management Plan
for the Lednice-Valtice Area for the Years 2020 – 2024
Aktualisierung des Managementplan
für das Gebiet Lednice-Valtice für die Jahre 2020 – 2024
Aktualizace Management plánu
pro Lednicko-valtický areál na léta 2020 – 2024
Jan Vybíral
Abstract
A Management Plan is a document which should be drawn up for all
UNESCO World Heritage Sites. It serves to protect universal outstanding
value and it is a strategy for further sustainable development of a particular
site. A Management Plan is not a product but a process in which all
stakeholders in the given area should actively participate. Its result is
the design and implementation of activities intended to regenerate,
regularly maintain and reasonable use the listed property. The presented
Stage I of the second updated Management Plan 2020–2024 launches
wider multi-disciplinary work on management of the Lednice-Valtice
Cultural Landscape, World Heritage Site. The management system must
ensure effective protection of the outstanding universal value of the site
for present and future generations. Stage II of updating the Management
Plan will be launched in 2020 as an implementation stage. The Management
Plan will be developed into a series of projects and events which will
become part of the updated Action Plan for 2020 – 2024.

Keywords: Management plan. Lednice-Valtice cultural area. Sustainable
development of an area.
Úvod do problematiky
V roce 2021 uplyne již 25 let od slavnostního zápisu Lednicko-valtického areálu (LVA) na Seznam světového dědictví UNESCO. Mezinárodní
výjimečnost této krajiny je nezpochybnitelná a všeobecně respektovaná.
Statek byl zapsán jako kulturní dědictví, toto zařazení kulturní krajiny
umožnilo předchozí rozhodnutí Výboru pro světové dědictví z roku 1992.
Kulturní krajiny UNESCO definuje jako území, která představují kombinované
dílo přírody a člověka, ilustrují vývoj lidské společnosti a lidských sídel
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v průběhu staletí a dokládají postupné společenské, ekonomické a kulturní
síly, a to jak vnější, tak vnitřní.
Statek LVA byl na Seznam světového dědictví zařazen na základě
přiznání tří kritérií výjimečné světové hodnoty definovaných v Prováděcích
směrnicích k naplňování Úmluvy o ochraně světového dědictví:
Kritérium (i)
Lednicko-valtická kulturní krajina představuje výjimečný umělecký počin,
kterým došlo k harmonickému propojení kulturních památek z různých
období s domácími i exotickými přírodními prvky a tím vzniklo mimořádné
dílo, jež je odrazem lidské tvořivosti.
Kritérium (ii)
Lednicko-valtická kulturní krajina se stala vzorem pro celé Podunají díky
provázanosti barokního, klasicistního a novogotického architektonického
stylu s přeměnou krajiny podle anglických romantických principů.
Kritérium (iv)
Lednicko-valtická kulturní krajina je výjimečným příkladem kulturní krajiny
navržené a záměrně vytvářené jediným šlechtickým rodem během století
osvícenství, romantismu i pozdějších období.
Integrita
Statek zahrnuje území bývalého panství rodu Lichtenštejnů. Jeho rozloha
a vymezení jsou odpovídající. Všechny klíčové prvky, které jsou nositeli
výjimečné světové hodnoty statku, se nacházejí uvnitř jeho hranic. Z důvodu
charakteru areálu zde neexistuje nárazníková zóna. Ačkoliv se všechny
významné prvky, které jsou nutné k vyjádření výjimečné světové hodnoty
statku, nacházejí uvnitř jeho hranic, je třeba chránit klíčové pohledové body
i vně jeho hranice. Z tohoto důvodu, stejně jako z důvodu blízkosti města
Břeclavi a dalších obcí, by mohla být v budoucnu navržena nárazníková zóna
pro udržení vizuální integrity. Statek má stabilizovaný systém územního
plánování, nicméně zde existuje nebezpečí disharmonického územního
rozvoje (například doprava, urbanizované části). Subjekty ochrany přírody
vyvíjejí určitý tlak na některé části území, což narušuje zachování původního
krajinného celku obnovy a jeho dřevin. Příkladem rozdílného názoru dvou
stakeholderů například na způsob obnovy přestárlých alejí, nebo využívání
cizokrajných druhů dřevin, mohou být Bezručova alej mezi Valticemi a Lednicí,
případně rekonstrukce parkových úprav v okolí Lednických rybníků.
Autenticita
Lednicko-valtická kulturní krajina má vysokou autenticitu co se týče stávající
formy a vzhledu. Ty jsou v plném souladu s představami majitelů, kteří areál
po staletí vlastnili. Krajina se nadále vyvíjela v souladu s původními principy
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plánování. Knížecí zámky slouží jako architektonická muzea, jejich interiéry
jsou citlivě udržovány a jsou přístupné veřejnosti. Všechny budovy jsou
restaurovány za použití původních materiálů a technologických postupů.
Exotické druhy stromů, jimiž je areál osázen, pocházejí ve velké míře ze
semenáčků a semen, které byly dovezeny ze Severní Ameriky na počátku
19. století. Je prováděna jejich pravidelná údržba. Rostliny v unikátním
palmovém skleníku v Lednici jsou pěstovány za použití tradičních metod, ve
kterých zásadní roli hraje ruční práce.
Známka s emblémem světového dědictví představuje především
morální ocenění, daleko důležitější ale je, že spolu se zápisem památky
na Seznam světového dědictví se Česká republika zavázala, že o takto vysoce
oceněný kulturní statek bude náležitě pečovat, aby jej zachovala, chránila
a rozvíjela pro budoucí generace, a to v zájmu celého kulturního světa.
Abychom mohli předmět ochrany a péče účinně chránit, musíme jej
dokonale poznat. V současné době má LVA největší myslitelnou hodnotu jen
jako celistvý krajinný systém, tvořený přírodními a kulturními hodnotami,
současně ale v úzkém sepětí s lidskými krajinnými aktivitami všeho druhu.
Jen když porozumíme složitým souvislostem vývoje krajinných ekosystémů,
lidské společnosti a krajinných profesí – jejichž základy položil rod
Lichtenštejnů – a pochopíme trend vývoje potřeb lidské společnosti do
budoucna, můžeme odvodit a zdůvodnit potřebu zachování, ochrany
a managementu některých důležitých prvků v krajině. K tomu všemu je třeba
vytvořit přijatelnou rozvojovou vizi LVA jako celku v dlouhodobém
horizontu a k ní směřovat dílčí koncepce rozvoje obcí, krajinných oborů,
podnikatelských záměrů a upřesňovat pravidla, která budou pochopitelná
a akceptovatelná pro státní správu, všechny dotčené subjekty, místní občany
i návštěvníky.
Management plán je v současnosti již povinnou písemnou součástí
nominační dokumentace každé památky UNESCO. Nebylo však tomu v roce
1996 při zápisu LVA na Seznam světového dědictví.1 Zadavatelem prvního
Management plánu LVA byl až v roce 2006 Krajský úřad Jihomoravského
kraje. Na základě výsledků výběrového řízení byla vybrána Biosférická
rezervace Dolní Morava, obecně prospěšná společnost, (BRDM), která
dokument zpracovala ve dvou etapách. Po provedených oponenturách byl
dokument schválen Mezioborovou pracovní skupinou pro LVA (MOPS LVA)
ke dni 27. 12. 2007. První aktualizaci Management plánu LVA realizovala
BRDM v roce 2012.2 Platnost aktualizace byla od ledna 2013, kdy byly do
1

2

Lednicko-valtický areál: Management plán památky světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO – přílohy (verze ze dne 17. 12. 2007). Lednice: Biosférická rezervace Dolní Morava,
o.p.s., 2007. verze ze dne 31. 12. 2012). Lednice: Biosférická rezervace Dolní Morava, 2012.
Lednicko-valtický areál: Management plán památky světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO (aktualizovaná verze ze dne 31. 12. 2012). Lednice: Biosférická rezervace Dolní
Morava, 2012.
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konečné verze zapracovány poslední připomínky členů MOPS LVA. Za roky
2006, 2007, 2012 – 2013 2015, 2017 a 2018, byly vyhotoveny Roční
monitorovací zprávy o statku zapsaném na Seznamu světového dědictví.3
Naplňování Management plánu však nebylo a není snadnou záležitostí.
Je potřebné, aby byla vytvořena a udržována příznivá společenská atmosféra,
ve které bude dostatek vůle ke sdělování a vstřebání důležitých informací,
k výměně odborných argumentů a k přijímání řady pravidel, která jsou
a budou důležitá pro zachování všech hodnot v LVA. Jedině to bude
předpokladem pro zachování LVA jako trvalé položky v Seznamu světového
dědictví. Je třeba založit systém pravidel a preventivních opatření, která
budou přednostně pozitivně motivovat všechny zúčastněné na co nejlepším
stavu památky a nepřipustit žádné faktory výrazně ohrožující hodnoty
památky. Po mnoha zkušenostech již víme, že jakákoliv pravidla, postavená
pouze na restrikcích a zákazech nejsou dlouhodobě udržitelná a ve svých
důsledcích jsou kontraproduktivní.
Význam dobrého, tedy v praxi každodenního života využívaného,
management plánu LVA, je také naprosto nezbytným předpokladem
promyšleného rozvoje udržitelného cestovního ruchu jako rozhodujícího
rozvojového faktoru celého regionu. V celosvětové soutěži o nejlukrativnější
turistické destinace hraje velkou roli nejen zařazení na prestižní Seznam
světového dědictví UNESCO, ale především jeho dobré spravování, začínající
na vybudované kvalitní turistické infrastruktuře s logistickým zázemím
na úrovni světových standardů. Není problémem turisty do této oblasti
nalákat. Důležitější je být připraveni na velký zájem domácích a zahraničních
návštěvníků, který ale musí být uspokojen i nabízenými programy, ideálně
vázanými na kulturní hodnoty území, a komplexním zázemím, od dokonalého
informačního systému, kvalitně spravovaných parkovacích prostorů, ubytovacích
kapacit, stravovacích zařízení, ale i pestrými nabídkami vícedenních turistických
a kulturních programů.

3

Jako příklady uvádíme citace monitorovacích zpráv za roky 2012 – 2013, 2015, 2017 a 2018:
MATUSZKOVÁ, J. Kulturní krajina Lednice-Valtice: Roční monitorovací zpráva o statku
zapsaném na Seznamu světového dědictví za rok 2012-2013. Finální výstup. Brno: Národní
památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2014; MATUSZKOVÁ, J. Kulturní
krajina Lednice-Valtice: Roční monitorovací zpráva o statku zapsaném na Seznamu světového
dědictví za rok 2015. První znění. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
v Brně, 2016; ZÁMEČNÍK, R. Kulturní krajina Lednice-Valtice: Roční monitorovací zpráva
o statku zapsaném na Seznamu světového dědictví za rok 2017. Koncept k připomínkování.
Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2018; ZÁMEČNÍK, R.
Kulturní krajina Lednice-Valtice: Roční monitorovací zpráva o statku zapsaném na Seznamu
světového dědictví za rok 2018. Finální znění. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště v Brně, 2019.
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Struktura MP LVA na léta 2020 – 2024
MP LVA4 je zpracován podle oficiální doporučené metodiky Národního
památkového ústavu (NPÚ)5 na 154 stranách formátu A4. Hlavními cíli
Management plánu jsou:
1. Analyzovat podklady, stav statku, odborné informace, vnější aspekty
a rizika.
2. Formulovat vizi uchování a posilování výjimečné světové hodnoty.
3. Navrhnout konkrétní opatření pro realizaci této vize.
Konkrétními cíli a zadáním pro zpracovávaný Management Plán pak jsou:
4. Zlepšit společenskou atmosféru pro uchování hodnot statku.
5. Vyhodnotit plnění a revidovat opatření a cíle předchozích Management
Plánů.
6. Navrhnout režim pro fungování správce území (site manager) a řídící
skupinu (steering group).
7. Dokument zpracovat maximálně stručně v zájmu praktického použití.
Popisná část, jako „Obecná charakteristika statku a Management
plánu“, je uvedena na deseti stránkách. Nejrozsáhlejší je „Analytická část“ na
92 stranách, na kterých je podrobně rozepsána historie statku, současný stav,
rizikové faktory a veškeré související právní předpisy a dokumenty. V této
části jsou popsány také druhy služeb pro návštěvníky a způsob prezentace
statku pro odbornou i širokou veřejnost. Vlastní kapitolu v této části MP LVA
má i přehled financování rekonstrukcí, oprav a údržeb především stavebních
objektů a zámeckých parků v Lednici a ve Valticích, s uvedením dotačních
programů na místní, krajské a národní úrovni.
Samostatně je v MP uvedena „SWOT analýza statku“ jako výchozí
dokument pro stanovení východisek řešení problémů a navrhovaná opatření,
rozepsaných v „Návrhové části“, která je na třiceti stranách. V závěru je
popsán „Průběh zpracování MP“, „Seznam zkratek“ a „Seznam podkladů
a bibliografie“. V přílohách je podrobně popsána „Struktura komponent statku“
podle výstupů vědeckého projektu NAKI Ochrana a péče o historickou
kulturní krajinu prostřednictvím krajinných památkových zón6, a na samostatné
příloze je uveden podrobný seznam všech „Kulturních památek v LVA“.

4
5

6

PITUCH, D., VYBÍRAL, J. Aktualizace Management plánu Lednicko-valtického areálu na
léta 2020 – 2025. 2020. 161 s.
VAJČNER, J. Management Plan: Plán nakládání se statky zapsanými na Seznam světového
dědictví. Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2011. MKCRX002LTNX.
Hlavním řešitelem projektu NAKI (2015) byl Jiří Dostálek (VÚKOZ, v.v.i.).
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Specifika zpracování MP LVA na léta 2020 – 2024
Projekt „Aktualizace MP LVA na léta 2020 – 2024“ byl realizován
z dotace Ministerstva kultury ČR z Programu Podpora památek UNESCO.
Z celkových nákladů 286 tisíc Kč byla dotace ve výši 70 %, tedy 200 tis. Kč
a byla použita především na úhradu osobních nákladů dvou osob, které na
projektu intenzivně pracovaly cca 7 měsíců. Odevzdání smluveného díla,
nového MP LVA a vyúčtování v prosinci 2019 se zdálo být bezproblémovou,
takřka formální záležitostí. MP byl v listopadu a prosinci téhož roku řádně
oponován obeslanými odborníky ze samospráv, státní správy, zástupců pěti
ministerstev, kteří jsou zároveň členy MOPS pro LVA, včetně odborníků
z NPÚ. Jejich připomínky byly do MP zapracovány. V lednu 2020 však
zpracovatele čekalo překvapení. Národní památkový ústav v Praze požádal
o možnost ještě jednoho vyjádření před tím, než se začne dokument schvalovat
na zasedání MOPS.
Celkem bylo ve druhém kole připomínkování (v lednu – červenci
2020) zasláno 578 připomínek, z nich 82 % od NPÚ a po 9 % od Agentury
ochrany přírody a krajiny (AOPK) a Jihomoravského kraje (JMK). Ze všech
připomínek bylo 52 % zapracováno, 17 % zapracováno částečně, 18 %
nezapracováno, zbytek nebylo možné zapracovat. Přehled připomínek a způsob
jejich vypořádání byl řádně dokladován v rozsáhlé excelové tabulce na více
než 120 stranách. Připomínky byly řazeny postupně podle kapitol a částí MP.
Zejména některé připomínky NPÚ bylo obtížné rozšifrovat a určit jejich vztah
ke konkrétním pasážím MP. S ohledem na značnou šíři připomínek jsme je
rozdělili do těchto kategorií:
‒ Faktické – návrhy na doplnění nebo úpravy textu, které MP dále
konstruktivně upřesňují. Faktické připomínky byly vypořádány přímo
do textu MP, pokud byly v souladu s jeho zaměřením.
‒ Názorové – vyjádření odlišného názoru k informacím uvedeným
v MP. Vypořádání individuální.
‒ Recenzní – zhodnocení způsobu zpracování nebo kvality MP.
K tomuto typu připomínek jsme se vyjádřili v případech, kdy si
zasloužily reakci.
‒ Komentáře – různá doporučení, rady a nápady. Zapracováno v případě,
že byly v souladu se zaměřením MP.
Připomínky byly zapracovány, to ale neznamená, že by MP LVA byl
ve všech svých částech přijat všemi subjekty bez výhrad! Jako příklad jedné
z neshod může sloužit ukázka, jak ve SWOT analýze vidí problematiku
možného vyhlášení zvláště chráněného území (chráněné krajinné oblasti –
CHKO) na území soutoku řek Moravy a Dyje dva významné subjekty:
‒ Orgán ochrany přírody AOPK zařadil tuto problematiku mezi
Příležitosti a problematiku vyhlášení nové CHKO Soutok vnímá jako
možnost pro sjednocení kompetencí na úseku ochrany přírody a lepší
koordinace a financování péče o území.
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‒ Lesní závod Židlochovice, který je správcem území, upozorňuje na to,
že otázka vyhlášení nové CHKO je v regionu vnímána jako kontroverzní
pro neujasněnost koncepce ochrany přírody daného území, a proto
navrhl tuto problematiku zařadit do části Ohrožení jako Názorové
neshody ohledně zajištění územní ochrany daného území.
Po náročném zpracování dodatečných připomínek, (již bez finanční
podpory grantu, a tedy z účtu zpracovatele), byla vyhotovena definitivní tzv.
„srpnová“ verze MP LVA na léta 2020 – 2024 a byla dána k dispozici všem
relevantním subjektům a umístěna i na webových stránkách zpracovatele
www.dolnimorava.org. Nyní je na řadě „už jen(!)“ schválení dokumentu
a jeho implementace v běžné praxi.
Závěr
MP LVA 2020 – 2024 je cenný jako komplexní materiál s vysokou
vypovídací hodnotou, zasahující do mnoha oborů. Každý, kdo jej bude
studovat, nebo využívat profesně na jakékoliv úrovni, jistě ocení odkazy na
důležité návazné informační databáze, vědecké zdroje, zákonné předpisy,
vyhlášky, publikace či elektronické adresy. V MP LVA jsou části, které mají
všeobecnější platnost a mohou být inspirativní pro kohokoliv, kdo se zabývá
problematikou managementu kulturní krajiny.
Jednou z takových částí MP je například i návrh na ustanovení správce
území LVA (SM) – koordinátora, který bude odpovědný za naplňování
Management plánu LVA, jeho aktualizace, a hlavně za implementaci
strategického dokumentu v samosprávě, státní správě i v běžném životě všech
občanů i subjektů LVA. Prozatím se jedná o místní iniciativu a hledání
konkrétní osobnosti jako morální a odborné autority, která nezávisle,
objektivně, na základě odborných argumentů, v pozitivní atmosféře hledání
konsensu k naplnění přijatelné společné vize, přispěje k všeobecnému
vnímání univerzálních hodnot kulturní krajiny LVA. Jedině takto lze vytvořit
pocit společně sdílené odpovědnosti za správu tohoto veřejného statku jako
součásti světového dědictví.
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Fotodokumentace

Stavbu umístěnou u cesty z Lednice na Janohrad navrhl a realizoval architekt Joseph
Hardtmuth v létech 1805 – 1806. V minulosti sledovalo panstvo z otevřené galerie
zámečku průběh honů, které se odehrávaly na okolních lukách. Autor: Petr Čupa.
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Monumentální stavba Kolonáda nad Valticemi byla vystavěna jižně od Valtic, na
nejvyšším místě LVA v létech 1810 – 1817 významným stavitelem Valtic Josephem
Poppelackem, podle návrhu Josepha Hardtmutha. Stavba uzavírá jižní pohledový
horizont v LVA a vytváří významnou dominantu areálu, ze které je možné celý areál
přehlédnout. Autor: Petr Čupa.

Zámecký rybník a minaret v Lednici je v centre LVA. Exotický minaret je symbol
romantické atmosféry, která je typická pro Lednici a její široké krajinné okolí. Autor:
Lena Vacenovská.
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Monumentální stavba Randez-vous, zasazená do prostředí lesní mýtiny, byla pravděpodobně inspirovaná stavbou Triumfálního oblouku v Paříži. Empírový monument je
zasvěcen bohyni lovu – Dianě. Návrh architekta Josepha Hardtmutha realizoval v létech
1812 – 1813 architekt Joseph Kornhäusel. Autor: Hana Kalivodová.

Zámek s parkem v Lednici byly prohlášeny NKP v roce 1995. Současnou podobu
zámku určilo více stavebních fází různého stylového charakteru, jejichž vrstvení
umocňuje výtvarné kvality zámku, které odrážejí dějiny objektu jako jedinečného
uměleckého díla. Poslední romantická přestavba uvedla zámek v Lednici do stavu
odpovídajícímu atmosféře krajinného areálu. Autor: Petr Čupa.
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Zámeček Pohansko se nachází v nivě řeky Dyje, v malebně utvářených lužních lesích
a je oblíbeným výletním místem obyvatelů nedaleké Břeclavi i cykloturistů, projíždějících
zdejší stezky. Klasicistní zámeček byl postaven v létech 1810 – 1812 na zbytcích
pevnostního valu někdejšího velkomoravského osídlení. Autor: Petr Čupa.
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Measures for the Revitalization of the Traditional
UNESCO Cultural Landscape of the Vlkolínec Locality
on the Basis of a Sociological Survey
Maßnahmen zur Wiederbelebung der traditionellen
UNESCO-Kulturlandschaft des Ortes Vlkolínec
auf der Grundlage einer soziologischen Untersuchung
Opatrenia na revitalizáciu tradičnej kultúrnej krajiny
UNESCO lokality Vlkolínec na báze
sociologického prieskumu
František Petrovič, Martin Boltižiar
Abstract
Perception of the landscape is a very subjective factor. The forester
perceives the landscape differently, the farmer. The inhabitant behaves
differently, the tourist has a different view. The development of regions
must be seen in the context of the synthesis of all perspectives. The
quality of life has a major impact on the territory. Equipment, availability,
quality of environmental components are essential factors of development.
However, the main influence on the territory has direct residents and
users, who are in the region throughout the period. This is one of the
factors on the basis of which we decided to evaluate the quality of life
in the rural residence Vlkolínec.

Keywords: Quality of life. Vlkolínec. UNESCO. Stakeholders. Landscape
changes.
Úvod
Krajina je životným prostredím pre človeka a všetky živé organizmy.
Väčšina aktivít človeka má dosah na jednotlivé krajinné zložky a prvky
a následne vplývajú späť na človeka. Nároky a požiadavky človeka na krajinu
sa neustále stupňujú a negatívne sa odrážajú aj na kvalite životného
prostredia. Otázkou je, dokedy krajina dokáže odolávať týmto vplyvom, aby
nedošlo k devastácii sídel a nakoniec nebol ohrozený sám človek. Dynamika
týchto procesov sa premieta v kvalite života ľudí. Hodnotenie kvality života je
podľa Rapleya (2003) problémom hodnôt, resp. je založené na ekologickej
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etike (Kohák, 1999). Kvalitu života je multidimenzionálny koncept, ktorý
môže vyjadrovať emočné a kognitívne hodnotenie života v dobrom aj v zlom
meradle (Murgaš, Klobučnik, 2016). Vedomosti z nich môžu slúžiť nielen na
riešenie problémov, ktoré podporia rast prosperity spoločnosti, ale aj
zachovanie prírodných hodnôt krajiny. Cieľom príspevku je získanie
a zhodnotenie názorov priamych užívateľov obce Vlkolínec (obyvateľov
a stakeholdrov) na potencionálne využívanie krajiny v budúcnosti.
Teoreticko-metodologické východiská
Hodnotenie kvality ako meniaceho sa stavu je veľmi náročné a zložité
a vyžaduje si komplexný a interdisciplinárny prístup. Kvalita života v kontexte
spokojnosti obyvateľov so životom v danom území/sídle je v poslednom
období predmetom skúmania viacerých vedných oblastí (Haybron, 2013,
Layard 2005, Okulicz-Kozaryn 2015, Veenhoven, 2012). Verejnosť sa do
tohto hodnotenia najčastejšie zapája behaviorálnym výskumom, či už formou
dotazníkov, alebo priamymi rozhovormi.
Najčastejšie autori hodnotia sídla mestského typu, resp. regióny
(Murgaš, Klobučnik 2016), menej sa venujú vidieckym sídlam (Pašiak, 1997,
Ira 1999, Moyzeová, 2012). Ale práve vidiecke sídla prechádzajú možno
najvýraznejšou transformáciou krajiny v posledných desaťročiach. Najohrozenejšie sú lokality s nízkym počtom obyvateľov, resp. s určitým
stupňom ochrany kultúrnych pamiatok. Práve toto bol dôvod, aby sme získali
názory obyvateľov a užívateľov územia Vlkolínca, ktorý je zaradený medzi
lokality svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Vo Vlkolínci
akoby zastal čas, všetko je tu zachované takmer v takej forme, ako to bolo
v polovici minulého storočia. Jedinečnosťou Vlkolínca je tiež to, že v tejto
drevenej osade stále žije niekoľko stálych obyvateľov a ich zloženie je od
malých detí až po dôchodcov.
Metodika výskumu
Na získanie reálneho pohľadu na budúci vývoj a využívanie územia
Vlkolínca v kontexte priamych užívateľov územia sme sa rozhodli aplikovať
jednu z najčastejších metód výskumu – dotazníkový prieskum. Dotazník
predstavuje písomnú formu štruktúrovaného rozhovoru. Určili sme si cieľovú
skupinu respondentov – obyvateľov Vlkolínca a užívateľov tohto územia
(chatári, lesníci, poľnohospodári), t. j. spracovali sme názory ľudí priamo
vplývajúcich na Vlkolínec a jeho bezprostredné okolie – krajinu.
Celkovo sa nám podarilo spracovať 55 dotazníkov. Zber dát prebiehal
v mesiacoch marec až máj 2018. Respondentmi bolo 30 žien (54 %) a 25
mužov (46 %), pričom priemerný vek respondentov bol 42,5 roka. V dotazníku

67

Petrovič, F., Boltižiar, M.: Opatrenia na revitalizáciu tradičnej kultúrnej krajiny UNESCO lokality
Vlkolínec na báze sociologického prieskumu

bolo 9 otázok zameraných na súčasný stav a budúcnosť Vlkolínca, pričom
bola možnosť aj viacerých odpovedí. V závere boli informácie o pohlaví,
veku a vzdelaní respondentov.
Výsledky výskumu
V ďalšej časti príspevku postupne interpretujeme odpovede na
jednotlivé otázky:
1. Napíšte prosím, čo si myslíte, že je na Vlkolínci najhodnotnejšie a prečo.
Uveďte, prosím, aj čo by ste dali na druhé a tretie miesto významnosti.
Respondenti stakeholdri jednoznačne vyjadrili hlavný prínos Vlkolínca,
zachovanie tradičnej architektúry v prírodnom prostredí pôvodnej kultúrnej
horskej poľnohospodárskej krajiny. Vo všetkých odpovediach, resp. možnostiach
prevláda tento pohľad. Vidiecka architektúra s prírodou a okolím tvoria 63,5 %
v 1. možnosti, 69,3 % druhej možnosti a 48,1 % v tretej možnosti. Zaujímavé
je aj zaradenie medzi najhodnotnejšie možnosti aj odpovede, ako Vlkolínec
ako celok, pokoj a ticho, ale aj génius loci.
1. možnosť

počet
odpovedí

2. možnosť

počet
odpovedí

3. možnosť

počet
odpovedí

architektúra

24

architektúra

24

architektúra

14

príroda a okolie

9

príroda a okolie

12

príroda a okolie

11

Vlkolínec ako
celok

5

spomienky
predkov

2

história

3

pokoj a ticho

5

dedičstvo

2

poloha

2

trvalo žijúci
obyvatelia

4

1

trvalo žijúci
obyvatelia

2

genius loci

2

remeslá
život vo
Vlkolínci

nevyplnené

3

história

2

1

cestovný ruch
turistické
a náučné
chodníky

poloha

1

tradície

1

ľahká dostupnosť

1

pokoj a ticho

1

tradície

1

nevyplnené

15

nevyplnené

6
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2. Uveďte, prosím, tri veci (priestory, služby...), ktoré Vám na Vlkolínci
najviac chýbajú – nové alebo také, čo už zanikli, ale stojí za to ich oživiť.
Z hľadiska chýbajúcich vecí je vidno, že odpovede pochádzajú od
„domácich“. Vo všetkých možnostiach sa na prvých dvoch miestach umiestnili:
chýbanie obchodu a zlepšenie kvality komunikácií. V 1. možnosti tvorili 39,1 %,
v 2. možnosti 28 % a v 3. možnosti 32,2 % odpovedí. Zároveň je vidno aj
snaha o zlepšenie situácie pre návštevníkov – turistov, nakoľko ďalšie
možnosti v odpovediach boli práve zlepšenie, resp. vytvorenie služieb (hlavne
stravovacích zariadení) a následne výstavba verejných toaliet.
1. možnosť

počet
odpovedí

2. možnosť

počet
odpovedí

3. možnosť

počet
odpovedí

obchod

11

cesta

7

cesta

5

cesty
služby (kultúrne
a reštauračné
zariadenia)

7

obchod

7

obchod

4

5

toalety

6

3

5

doprava pre
obyvateľov

4

toalety
služby (kult.
a reštaur.
zariadenia)

toalety pre
turistov
podpora
a komunikácia
s obyvateľmi zo
strany úradov

3

doprava pre
obyvateľov
záujem
o potreby
Vlkolínčanov

spolupatričnosť
obyvateľov

2

hospodárska
činnosť

2

detské ihrisko

2

zamestnanosť

2

podpora
mladých rodín

2

pumpa
hospodárska
činnosť
trvalo žijúci
obyvatelia

1

1

funkčná studňa
ohľaduplní
turisti
starostlivosť
o krajinu

ukážky remesiel

1

dôvera v orgány
štátnej správy

2

parkovisko
služby (kultúrne
a reštauračné
zariadenia)

pokoj a ticho
fungujúce
informácie pre
turistov

2

doprava pre
obyvateľov

3

1
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3

2

2
2

2

spolupatričnosť
obyvateľov
štruktúra
vedenia
Vlkolínca
funkčná
zvonica

1

pošta

1

1

parkovisko

1

1

2

2
1
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trvalo udržateľná
ochrana
drevených
stavieb
starostlivosť
o krajinu
nevyplnené

1
1
1

dobudovanie
odtokov pre
dažďovú vodu
podpora
hospodárenia
trvalo žijúci
obyvatelia
nevyplnené

1
1
1
6

3. Predstavte si Vlkolínec o 20 rokov. Ako by mal podľa Vás vyzerať, napíšte,
čo by sa tu malo zmeniť a čo by určite nemalo chýbať:
Táto otázka umožňovala na jednej strane odpovedať čo a ako zmeniť
a na druhej strane čo nezmeniť. Práve toto sa prejavilo aj v odpovediach.
Najvyšší počet odpovedí 13 (21 %) lepšie a pôvodné využívanie krajiny
v kontexte nepovolenia výstavby nových budov v nepôvodnej architektúre.
Ďalej je tu snaha o zachovanie trvale bývajúceho obyvateľstva ‒ 10 odpovedí
(16,1 %), na ktoré priamo nadväzovalo zlepšenie stavu komunikácií – 9 odpovedí
(14,5 %). Dalo by sa povedať, že všetky odpovede s výnimkou výstavby
penziónu smerujú k tomu, aby Vlkolínec ostal živý so stálymi obyvateľmi.
odpoveď

počet odpovedí

nepovoliť výstavbu nových budov v nepôvodnej architektúre

13

existencia penziónu a reštaurácie

8

lepšie komunikácie

9

existencia obchodu s potravinami a lepšie služby

4

lepšie a pôvodné využívanie krajiny

13

trvale bývajúci obyvatelia

10

lepšia spolupráca s MÚ Ružomberok

5

4. Keď máte chuť príjemne tráviť voľný čas, v akom prostredí sa cítite
najlepšie?
Táto otázka mala uzavreté možností odpovedí, ktoré sme vytipovali
na základe predchádzajúcich výskumov. Nakoľko sme dotazníky riešili
s ľuďmi priamo zainteresovanými na existencii Vlkolínca, skoro polovica
odpovedí – 45 (39,1 %) si pod príjemným voľným časom predstavuje svoju
drevenicu, resp. svoj dvor so záhradou. Génius loci sa však prejavuje aj
u obyvateľov tejto vidieckej lokality. Nakoľko je tu vysoká estetika krajiny
až 37 odpovedí (32,2 %) voľný čas vie príjemne tráviť v okolí a prírode okolo
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Vlkolínca. Len 4 odpovede respondentov (3,5 %) majú tendenciu tráviť voľný
čas aj mimo Vlkolínca, čo je však zanedbateľná hodnota.
Odpoveď
V prostredí svojej drevenice, na svojom dvore, resp.
v záhrade pri dome
Na lavičke pod lipou, na ihrisku alebo na inom
verejnom mieste v dedine

počet odpovedí

V blízkom okolí a prírode okolo Vlkolínca
V občerstvení v priestoroch záhrady Galérie
ľudového umenia (bývalá škola)

37

V kostole, múzeu, infocentre, u susedov

9

Mimo Vlkolínca a jeho blízkeho okolia

4

45
15

5

5. Myslíte si, že by sa mali služby a infraštruktúra pre turistov rozvíjať?
V ďalšej uzavretej otázke je vidno určitá rozpoltenosť odpovedí
respondentov. Kým chatári by uprednostnili rozvoj turistickej infraštruktúry
nie priamo vo Vlkolínci – odpovedí (38,5 %), naopak trvalí obyvatelia by
podporili rozvoj priamo vo Vlkolinci – 19 odpovedí (36,5 %). Je to
potvrdením absenciou základnej infraštruktúry a potrebou trvalých obyvateľov
ju mať čo najbližšie. Zaujímavé je aj zistenie, že skoro 10 % odpovedí (5) je
proti rozvoju akejkoľvek infraštruktúry.
Odpoveď
v zázemí obce, až za ochranným pásmom pamiatky
(Trlenská dolina, Biely Potok, atď. )

počet odpovedí

priamo na Vlkolínci, alebo jeho okolí
rozvíjanie ďalšej infraštruktúry v obci a jej okolí
považujem za nežiadúce

19

nevyplnené

8

20

5

6. V súčasnosti už väčšina hospodárskych budov neplní svoju pôvodnú funkciu
a často (napriek tomu, že je zapísaná ako pamiatka) je v zlom stave. Aké
by bolo podľa Vás ich najlepšie využitie a zachovanie v budúcnosti?
V tejto otázke sme na jednej strane pripravili pre respondentov
odpovede, na druhej sme im umožnili aj doplnenie vlastného názoru. Znovu
sa nám potvrdil rozpor medzi obyvateľmi a chatármi. Približne rovnaký počet
názorov bol za premenu objektov na bývanie – 35 (33,3 %), ako aj za
zachovanie na hospodárske účely – 34 (32,4 %). Tieto odpovede korelovali
so zápornou reakciou na premenu objektov k rekreácii – 17 (42,5 %)
a k poskytovaniu služieb – 16 (40 %). Vo vlastných odpovediach zvýraznili

71

Petrovič, F., Boltižiar, M.: Opatrenia na revitalizáciu tradičnej kultúrnej krajiny UNESCO lokality
Vlkolínec na báze sociologického prieskumu

respondenti väčšiu možnosť vlastníckych práv na súkromný majetok
(8 odpovedí) a následný nedostatok priestorov pre hospodárske zvieratá
(3 odpovede).
áno nie neviem nevyplnené
Premena na objekty k rekreácii (prenájom,
poskytovanie ubytovania)
14 17
10
11
Premena na objekty k bývaniu (rozšírenie súčasných
možností bývania domácich obyvateľov)
35 5
4
7
Premena na objekty k poskytovaniu služieb (remeslá
a predaj produktov, občerstvenie)
22 16
4
10
Zachovanie a udržiavanie na hospodárske účely

34

2

4

Inak:
súkromné vlastníctvo objektov a nakladanie s nimi
podľa ich uváženia (hlavne šetrne)
po prerobení hospodárskych budov na obytné nie je
priestor pre hospodárske zvieratá

počet odpovedí

trvalé osídlenie a podpora turizmu

1

regulácia turistov

1

nemožno robiť niečo bez dotácií

1

nevyplnené

38

12

8
3

7. Popíšte tri veci, ktoré by ste urobili (zmenili, zrekonštruovali, zatraktívnili)
na Vlkolínci, a prečo?
Táto otázka priamo nadväzovala na predchádzajúce. Respondenti
mohli uviesť 3 odpovede, ale väčšina z nich vyplnila len dve. Najväčšia
priorita na zmenu v území je zlepšenie dopravnej infraštruktúry – oprava
komunikácií je vec, na ktorú reagovala skoro polovica respondentov ako prvú
možnosť (24 odpovedí – 46,2 %). Druhý vážny problém je rekonštrukcia
pôvodných drevených stavieb, hlavne hospodárskych budov, ktoré by riešilo
8 respondentov (15,4 %). Na treťom mieste boli obnova pôvodného hospodárenia
v krajine, starostlivosť o krajinu a výstavba verejných toaliet.
1. možnosť
cesty
rekonštrukcia
drevených
stavieb
obnova
hospodárenia

počet
odpovedí
24

8
3

2. možnosť
cesty
rekonštrukcia
drevených
stavieb
starostlivosť o
krajinu

72

počet
odpovedí
8

5
3

3. možnosť
starostlivosť
o krajinu

toalety
obnova
hospodárenia

počet
odpovedí
3

3
3
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medziľudské
vzťahy
parkovisko
zákaz vstupu so
psom
spôsob
nakladania
s peniazmi
sieť
turistických
chodníkov
v okolí
prehĺbenie
koryta potoka
rekonštrukcia
protipožiarnych
nádrží
čistička
odpadových
vôd
prezentácia
remesiel
a tradícií
služby
(kultúrne
a reštauračné
zariadenia)

nevyplnené

2

toalety

3

studňa

2

1

2

parkovisko

2

1

obchod
rozšírenie
expozície

2

cesty

2

1

detské ihrisko

2

medziľudské
vzťahy

2

1

parkovisko

2

1

prístup ľudí
prezentácia
remesiel a
tradícií

2

prehĺbenie koryta
potoka
údržba
hospodárskych
dvorov

1

logistika turistov

1

1

lavičky

1

1

pokračovať v
obnove

1

hydrant
transformácia
hospodárskych
budov na služby
(penzión,
reštaurácia)
vysporiadanie
pozemkov
oplotenie budov
a cintorína proti
lesnej zveri

1

včelárstvo

1

1

rekonštrukcia
protipožiarnych
nádrží

1

1

amfiteáter

1

osvetlenie

1

náučné chodníky

1

rekonštrukcia
drevených stavieb
zachovanie
dedičstva po
predkoch
kontrola zisku vo
Vlkolíinci

postaviť senníky

1

služby

1

lavičky

1

škola

1

amfiteáter

1

náučné chodníky

1

1

1

1

1

6

prehĺbenie
koryta potoka
zvýšiť
informovanosť
turistov

73

1

2

1

1

1
1
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rovnaké práva
a povinnosti pre
obyvateľov
a chatárov

1

nevyplnené

10

nevyplnené

20

8. Otázka pre miestnych obyvateľov, podnikateľov, majiteľov hospodárskych
objektov a iných nehnuteľností:
V roku 2017 Mesto Ružomberok obstaralo vypracovanie návrhu nového
územného plánu zóny Ružomberok – Vlkolínec a v súčasnosti sa už pripravujú
Prieskumy a rozbory. Zároveň Mesto Ružomberok od roku 2017 pripravuje
v spolupráci s partnerskými regionálnymi organizáciami a v spolupráci so
slovenskými a českými univerzitami revitalizačné plány a projekty na obnovy
tradičného hospodárenia v ochrannom pásme lokality UNESCO Vlkolínec.
Veľmi by sme uvítali Vaše návrhy (podnikateľské zámery), ktoré by mohli
byť inšpiráciou a podkladom pre vyššie uvedené plány a projekty, ktoré
Mesto Ružomberok v súčasnosti pripravuje. Ide napr. o Vaše návrhy/zámery.
Podobne, ako pri predchádzajúcich odpovediach, je vidno rozdiel
chatárov a trvale bývajúcich obyvateľov. Zaujímavé pri tejto otázke bolo, že
skoro polovica odpovedí – 25 (37,9 %) bola bez reakcie. Následne ostatné
odpovede podporili aktivity hlavne v oblasti pestovanie ovocia, zeleniny
a ďalších poľnohospodárskych produktov (11 odpovedí – 16,7 %), v oblasti
rozvoja včelárstva (8 odpovedí – 12,1 %) a v oblasti chovu hospodárskych
zvierat (7 odpovedí – 10,6 %).
Inak:

počet odpovedí

na využitie hospodárskych budov a nehnuteľností

2

v oblasti chovu hospodárskych zvierat
v oblasti pestovanie ovocia, zeleniny a ďalších
poľnohospodárskych produktov

7
11

na možností spracovania poľnohospodárskych produktov

2

v oblasti rozvoja včelárstva

8

v oblasti tradičných remesiel
v oblasti skvalitnenia/rozšírenia cestovného ruchu
(ubytovacie, stravovacie zariadenia) a pod.

6

bez odpovede

25
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9. Napíšte, čo sa podľa Vás vo Vlkolínci za posledných 10 rokov zmenilo
k lepšiemu, resp. čo k horšiemu, a prečo?
Po 10 rokoch je v porovnaní s predchádzajúcimi odpoveďami naopak
vidieť súlad chatárov a miestnych trvalých obyvateľov. Ako pozitívum
hodnotia vyšší počet kultúrnych podujatí, zlepšenie infraštruktúry pre turistov
(spolu – 7 odpovedí – 41,1 %) a zároveň priame zlepšenia situácie v obci
v rámci fungovania občianskeho združenia a požiarnej ochrany (spolu –
6 odpovedí – 35,2 %). Naopak jednoznačné zhoršenie situácie je vidieť
v znížení kvality dopravnej infraštruktúry (14 odpovedí – 28 %), v znížení,
resp. nevyužívaní krajiny (7 odpovedí – 14 %) a následnom negatívnom
vplyve neprispôsobivých turistov aj na súkromie obyvateľov a chatárov
(spolu – 12 odpovedí – 24 %). Zaujímavé bolo poukázanie vo viacerých
odpovediach na negatívne skúsenosti s lesnou zverou poškodzujúcou majetok
v záhradách a nutnosť opatrení na ich ochranu (ide hlavne o medvede, týkalo
by sa to aj včelárstva).
HORŠIE

počet odpovedí

veľa nových a nepôvodných stavieb

6

problémy a dlhé schvaľovanie finančných príspevkov

3

horšia infraštruktúra – komunikácie

14

ubúdanie obyvateľstva

3

chátranie budov

3

nevyužívaná krajina

7

zhoršenie služieb pre turistov

2

súkromie obyvateľov a chatárov

5

viac neprispôsobivých turistov

7

LEPŠIE

počet odpovedí

propagácia

1

infraštruktúra pre turistov

1

zrekonštruovaný kostol

3

vstupné sa vracia do dediny

1

vyšší počet kultúrnych podujatí

4

susedské vzťahy

1

požiarna ochrana

3

občianske združenie

3
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Záver
Dotazníkový prieskum sme orientovali na priamych užívateľov
územie Vlkolínca a jeho okolia. Snažili sme sa od respondentov získať ich
osobný pohľad na súčasný stav, ako aj perspektívu do budúcnosti. Vzhľadom
na súčasnú socioekonomickú situáciu (nízky stav až zánik trvalých obyvateľov)
a nepriaznivé prírodné podmienky pre poľnohospodárstvo na území, dochádza
k opúšťaniu krajiny, intenzívnemu zarastaniu krovinami a drevinami. Bez
ochoty miestnych poľnohospodárskych subjektov a MÚ Ružomberok by
mohla pôvodná poľnohospodárska a súčasná rekreačná funkcia krajiny
výrazne upadnúť. Jedinou stabilnou funkciou krajiny by ostalo lesníctvo,
ktoré by sa možno posilnilo na úkor opúšťania poľnohospodárskej pôdy
a expanzie lesa. Je potrebné, aby výskum kvality priniesol úžitok nielen
v teoreticko-metodologickej oblasti, ale aj v aplikačnej. Aby sa výsledky
výskumu a hodnotenia dali využiť predovšetkým v plánovacej a projekčnej
oblasti, ako aj vo výchovno-vzdelávacom procese. Poznanie nových kvalitatívnych ukazovateľov životného prostredia vidieckych sídel a poznanie
inovatívnych spôsobov ich hodnotenia prispejú k zlepšeniu celkovej kvality
vidieckych sídel, k ochrane životného prostredia, k zachovaniu ekologickej
stability a diverzity územia, k racionálnemu využívaniu prírodných a kultúrno-historických zdrojov, ktorými slovenské vidiecke sídla disponujú. Vďaka
práve ochote súčasných obyvateľov, ako aj ich potomkov, o zachovanie
historickej biodiverzity a krajinného rázu stále je potenciál na zachovanie
genia loci tejto lokality.
Poďakovanie
Príspevok bol podporený agentúrou VEGA č. projektu 1/0934/17
„Transformácia využívania kultúrnej krajiny Slovenska za ostatných 250 rokov
a predikcia jej ďalšieho vývoja“ a agentúrou na podporu výskumu a vývoja
na základe Zmluvy č. APVV-18-0185 a projektom INTERREG V-A SK-CZ/2016/02 „Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest
a regiónov“.
Bibliografia
HAYBRON, D. M. Happiness. A very short introduction. Oxford University
Press, Oxford. 2013.
IRA, V. Životné prostredie, kvalita života a trvalo udržateľný rozvoj vo vnímaní
a predstavách obyvateľov (v regiónoch Dolné Pomoravie, Tatry
a Východné Karpaty). Folia geographica, 1999, 32, 3, s. 338 – 345.
KOHÁK, E. The green halo: a bird’s-eye view of ecological ethics. Open
Court Publishing, Peru, Ill. 1999.

76

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK
Ružomberok: Katolícka univerzita 2021, roč. 21, č. 1

LAYARD, R. Happiness. Lessons from a new science. Penguin Books, New
York. 2005.
OKULICZ-KOZARYN, A. Happiness and place: why life is better outside of
the city. Palgrave Macmillan, New York, 2015.
PAŠIAK, J. Problematika malých sídiel a ich trvalo udržateľný rozvoj. In:
Aktuálne problémy regionálneho rozvoja, Banská Bystrica: Univerzita
Mateja Bela, 1997, s. 52 – 60.
RAPLEY, M. Quality of life research: a critical introduction. Sage, London.
2003.
MOYZEOVÁ, M. Trvalo udržateľný rozvoj a kvalita životného prostredia
vidieckych sídel. Životné prostredie, 2012, 46, 4, s. 180 – 185.
MURGAŠ, F. Geographical Conceptualization of Quality of Life. Ekológia
(Bratislava), 2016, 35, 4, s. 309 ‒ 319.
MURGAŠ, F., KLOBUČNÍK, M. Does the quality of a place affect well-being?
Ekológia (Bratislava), 2016, 35, 3, s. 224 – 239.
VEENHOVEN, R. World database of happiness. Erasmus University
Rotterdam, Rotterdam. 2012.

77

Kolejka, J.:
Geografická podpora péče a úprav připravovaného „Archeoparku Mikulčice-Kopčany“ a jeho okolí

Geographical Support for the Care and Adjustment
of the Prepared “Archeopark Mikulčice-Kopčany”
and its Surroundings
Geografische Unterstützung der Pflege und Anpassung
des bevorstehenden „Archaoparks Mikulčice-Kopčany“
und seiner Umgebung
Geografická podpora péče a úprav připravovaného
„Archeoparku Mikulčice-Kopčany“ a jeho okolí
Jaromír Kolejka
Abstract
The border river landscape of the Morava River floodplain near villages
Mikulčice (Czechia) and Kopčany (Slovakia) witnessed the existence of
the metropolitan center of the first common state of Czechs and Slovaks
in the 9th century AD. The establishment of a cross-border archaeological
park is planned in the floodplain. The paper demonstrates sources of
finding selected geographical data on the ancient landscape, which
would contribute to increasing the attractiveness of the archaeological
park and its educational effect. Based on these, landscape modifications
are proposed and localized in the area.

Keywords: River reconstruction. Replicas of historical objects. Alluvial
landscape.
Úvod
Údolí dolního toku řeky Moravy a zejména její aluviální rovina je
jedním z nejdynamičtějších přírodních systémů ve střední Evropě, a to jak
z přírodovědného, tak historického hlediska. Vcelku pravidelný či aspoň
periodický cyklus zavlažení daný tokem nikoliv malé řeky lze popsat jako
neustálé opakování narušení a obnovy zavedeného řádu. Jelikož však příroda
přirozené škody nezná, tento cyklus není nic jiného než sebezáchovná
autoregulační dynamika nivy. Z hlediska člověka již takové pochvalné označení
již zcela neobstojí. Na jedné straně rovina nivy člověku poskytuje široké
spektrum benefitů, na druhé straně je třeba je neustále s jistou námahou
zajišťovat a udržovat před pravidelným ohrožením. A když toto ohrožení
přesáhne přijatelné meze, pak se již hovoří o škodách, případně katastrofách.
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Ovšem ty se týkají jen člověka a jeho výtvorů. Symbióza člověka a říční nivy
je tak silně nestabilní a nespolehlivá, jak již vyplývá z jisté nahodilosti
výskytu extrémů v chování řeky.
Současný vzhled nivy Moravy v Dolnomoravském úvalu je nepochybně
dosti odlišný od stavu, jaký tam patrně existoval v době Velkomoravské říše.
Krajina zdejší nivy prodělávala rychlé a intenzivní sebezáchovné procesy,
které na jedné straně neustále obnovovaly jako celek, ale v detailu se vzhled
poříční roviny musel výrazně měnit. Extrémy tohoto chování souvisejí v místě
s opakovanými záplavami. V minulosti, před regulací koryta a celkově toku
Moravy v okolí Mikulčic a Kopčan, pravidelně se opakující inundace vedly
jednak k ukládání plavenin a splavenin, jednak k uvolňování a přenosu
materiálu. V krajině to znamenalo stěhování říčních koryt a zanášení klidnějšího
území nivy. Ukládání sedimentů v mnoha případech znamenalo zahlazování
předchozích nerovností nivy, např. starých opuštěných koryt, elevací vátých
písků (dun neboli „hrúdů“) vzniklých na počátku holocénu účinkem větru
z jemnějších frakcí říčních náplavů. Svoji roli jistě sehrála i vegetace, která
změnám lokálně bránila. Takových opakovaných procesů v tomto území
muselo v holocénu proběhnout ohromné množství, které lze doložit přírodovědným výzkumem. Bez exaktního datování lze však získat pouze rámcový
přehled o proběhlých změnách v nivě. Teprve historické období disponující
písemnými nebo kartografickými dokumenty může k některým změnám
přiřadit datum.
Člověk z různých důvodů říční nivu využíval, ba i trvale obýval.
Bezpečnostní a ekonomické tlaky vždy vedly k vypracování řady strategií, jak
se s občasně ohrožující říční dynamikou v nivě vypořádat. Zásadní roli vždy
hrály organizační, technické, ekonomické, finanční a intelektuální síly místní
dotčené populace. Není vyloučeno, že pro potřeby úspěšného managementu
připravovaného archeoparku s velkomoravskými památkami po obou stranách
současné mezinárodní hranice bude zapotřebí přijmout mnohá opatření.
K jejich výběru a použití mohou pomocí vhodné geografické podklady.
Provedení širšího geografického výzkumu má za účel pořízení takových
podkladů o daném území, z nichž by bylo možné identifikovat klíčové faktory
zdejší krajiny s potenciálním vlivem na vzhled a fungování archeoparku.
Příspěvek si klade za cíl demonstrovat současnou situaci v prostoru
připravovaného přeshraničního archeoparku a jeho okolí z pohledu geografa
a prezentovat návrhy na jeho management.
Niva řeky Moravy v sousedství Mikulčic a Kopčan
Areál připravovaného archeoparku je součástí širšího zájmového
území v Dolním Pomoraví na pomezí České republiky a Slovenska (obr. 1).
Tento prostor je vymezen pruhem území na západě od východního okraje
zástavby a zahrad obce Mikulčice (spolu s Těšicemi) nad údolím Moravy
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u Mikulčic přes regulovaný tok Moravy na česko-slovenské hranici po západní
okraje města Holíč na Záhoří na Slovensku na východě. Severní vymezení
tvoří hranice katastru Mikulčic (v těchto místech přidružené obce Těšice)
proti katastrům Lužic a Hodonína na české straně a železnice Holíč-Hodonín
na slovenské straně. Na jihu tvoří hranici zájmového území cesta z Moravské
Nové Vsi k bývalému brodu přes řeku do slovenských Kopčan a odtud do
Holíče. Rozloha území je cca 29 km2.

Obr. 1: Poloha zájmového území
Tomuto území zvláště na moravské straně byla již věnována výzkumná
pozornost z přírodovědeckého hlediska, zejména geologického a geomorfologického (Havlíček 1999, Culek, Ivan, Kirchner 1999), případně dendrochronologického (Dvorská, Heubner, Poláček, Westphal 1999) či paleobotanického (Klanica 1972). Rámcové představy o vzhledu zdejší krajiny
ve velkomoravském období poskytla říční archeologie. Podle nich byla
v 9. století krajina nivy členitější. Z ní se zvedaly elevace písečných dun
a zahliněných zbytků říčních teras. Řeka Morava (v pravděpodobné analogii
s výše ležícím Strážnickým Pomoravím) protékala v zářezu širokém cca 300500 m ve svých náplavech cca 5 m pod současným povrchem nivy (Stehlík,
Kadlec 2012). Nivou procházela síť rozvětvených říčních ramen s protékající
nebo stagnující vodou. Ramena se však plošně nerozlévala, k tomu docházelo
až v celém období mladšího středověku a novověku až do regulace Moravy
(k roku 1971) (Opravil 1983, Poláček 2012). Lze se domnívat, že v nivě
převládaly porosty tvrdého luhu, které po zahájení sedimentace povodňových
hlín se postupně změnily v měkký luh. V posledním tisíciletí se zde uložily
cca 4 m naplavenin. Bezpochyby to platí pro detailně dlouhodobě zkoumaný
prostor hradiska a jeho bezprostředního sídelního okolí (Poláček 2001).
Zájmové území je již od 50. let 20. století v centru pozornosti
československých archeologů a historiků. Jejich poznatky svědčí o významné
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aglomeraci velkomoravských sídel, kde se v době mezi 8. a 9. stoletím n. l.
koncentrovala panovnická moc. V lokalitě Na Valech v nivě Moravy 3 km
východně od zástavby obce Mikulčice jde pravděpodobně o velkomoravské
mocenské centrum zmiňované v raně středověkých dokumentech jako „grad
Morava“ nebo „urbs antiqua Rastizi“, či „grad Slavnica“. Jádro aglomerace
bylo opevněné jako akropole se sídlem politické, církevní a hospodářské elity.
Na akropoli k západu navazovalo opevněné s předhradí pravděpodobně
obývané vojenskou družinou a řemeslníky. Valy vybavené zřejmě vnější
kamennou zdí a palisádami a opatřené vnějším vodním příkopem obklopovaly
plochu kolem 10 ha. Další prakticky přiléhající neopevněné podhradí
s rozptýlenou zástavbou zaujímalo cca 30 ha (Poláček, 2012). Nálezy ze
širšího okolí (zejména pohřebišť) podporují představu o četných dvorcích
a osadách v sousedství až po dnešní Kopčany na slovenském území. Mikulčická
aglomerace měla až 200 ha. První mapová dokumentace zájmového území
pochází z 16. století. Relativně spolehlivé, byť jednoduchými geodetickými
měřeními podložené mapy jsou však známy z druhé poloviny 18. století.
Představu o vzhledu dávné kulturní krajiny nutno hledat ve stopách, které
mohly přežít hluboké turbulence území, jež toto území po přírodní i společenské
stránce prožilo. Některé z indicií lze identifikovat ve staré i soudobé kartografické a obrazové dokumentaci daného území.
Současná krajina zájmového území je příkladem běžného využití
nivní krajiny na území ČR i SR. Převládá orná půda využívaná v podobě
rozsáhlých monofunkčních parcel. Lesy jsou v zájmovém území významně
zastoupeny na české straně, opět v podobě více-méně souvislého celku
lužního lesa. Louky jsou početnější na slovenské straně a oboustranně
doprovázejí kanalizované hraniční koryto řeky Moravy. Vodní plochy
představuje především koryto řeky Moravy a řada slepých ramen (hlavně na
české straně), z větší části vzniklých oddělením od průtočného řečiště při
posledních vodohospodářských úpravách. Některá užší ramena v lesních
celcích po obou stranách hranice jsou však i velmi starého založení. Zástavba
do území zasahuje jen okrajově a slouží mimorezidenčním účelům. Zajímavostí
jsou ovocné sady v nivě pod Mikulčicemi a travnaté letiště u Holíče. Moravská
část zájmového území již od roku 2003 figuruje na seznamu území pod
patronací programu Člověk a biosféra UNESCO jako součást Biosférická
rezervace Dolní Morava. Severní 2/3 tohoto území navíc požívají ochranu
jako Přírodní park Mikulčický luh a v jeho rámci se nachází Přírodní rezervace
Skařiny (obr. 2).
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Obr. 2: Využití ploch zájmového území v okolí velkomoravských lokalit mezi
Mikulčicemi a Kopčany k roku 2019.
Vysvětlivky: 1 – vodní plochy, 2 – mokřady, 3 – lesy, 4 – keře, 5 – louky, 6 –
zahrady, 7 – dráhy letiště, 8 – orná půda, 9 – obytná zástavba, 10 – výrobní
zástavba, 11 – servisní zástavba letiště, 12 – parkoviště, 13 – železnice, 14 –
cesty, 15 – státní hranice, 16 – Přírodní park Mikulčický luh, 17 – Přírodní
rezervace Skařiny, 18 - archeologický areál hradiska Na Valech, 16 – kostel
sv. Margity Antiochijské, 20 – zámek Holíč, 21 – Císařský a královský hřebčín
Kopčany.
Zdroj: vlastní zpracování.
Současné využití ploch představuje výchozí situace pro případnou
úpravu a revitalizaci území s ohledem na jeho jisté „zpřírodnění“ či alespoň
částečného navození vzhledu krajiny v době aktivního fungování metropolitní
aglomerace slovanských sídel.
Sběr podkladů k možnému vzhledu krajiny v dávné minulosti
Ze studia starých map z 16. a 17. století je zřejmé, že řeka Morava pod
Hodonínem (podle Fabricovy mapy Moravy z roku 1575 a Komenského mapy
Moravy z roku 1626) silně anastomózovala a opakovaně se rozvětvovala do
sítě nejméně do dvou hlavních ramen a řady vedlejších. Západní rameno, do
kterého tehdy ústila řeka Kyjovka, probíhalo v západní polovině nivy nedaleko
zástavby moravských obcí od Lužic po Lanžhot. Východní rameno se bez ohledu
na konkrétní tvar moravské nivy nacházelo blíže zástavby Holíče a Kopčan.
Obě hlavní ramena ohraničovaly velký říční ostrov. Moravsko-uherská hranice
je na Fabriciově mapě vedena západně od západního ramene Moravy-Kyjovky,
na Komenského mapě je posunuta na východ hlouběji do nivy na ostrov a dělí
jej severojižním směrem na dvě téměř shodné plochy, východní je zalesněná.
Je zřejmé, že zásadní změny v nivě způsobila výstavba tehdy největšího
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moravského rybníka Nesytý (v období mezi kresbou Fabriciovy a Komenského
mapy Moravy). Hlavní výpusť z rybníka byla zaústěna severovýchodně od
lokality Na Valech do západního ramene Moravy vedeného zčásti v záhrází
rybníka. V západním okraji nivy Moravy byly vykopány dva odpadní kanály
z rybníka (později napřímené – podle map I. a II. vojenského mapování z let
1763 – 1787, resp. 1836 – 1852). K vypuštění Nesytého došlo tak mezi léty
1787 a 1826. Pak už zájmovým územím procházely pouze dvě kanalizované
výpustě, ze kterých severní se po zasypání druhé stalo koryto dnešní řeky
Kyjovky v zájmovém území.
Pomocí dalších podkladů lze dobře dohledat starobylý průběh
meandrů u západního okraje nivy (Kolejka, Boltižiar, Svatoňová, Vojtek,
Vojteková, 2015). Kdy zde probíhal hlavní tok Moravy, je možné se dohadovat
a názory se značně liší (viz Kolejka, Svatoňová, 2016; Grossmannová, 2018).
Zčásti jej dokumentuje parcelace pozemků v indikačních skicích katastrálního
mapování z roku 1826, kde jsou tehdy již zasypaná koryta respektována jen
průběhem mezí. Pozdější (a současná katastrální) více-méně pravidelná
geometrická parcelace je na původní prakticky nezávislá. Jinak je tomu
v případě východního ramena Moravy. Kandidátů na jeho průběh je více.
Podle nejstarších dostupných mapových podkladů (Fabricius, Komenský) to
může být jak rameno obtékající říční ostrov z východu, tak některé ze
zasypaných ramen citovaných ve staré literatuře (viz Grossmannová, 2018).
Vzhledem k tomu, že tyto mapy jsou provedeny v malých měřítcích (kolem
1:500 000) a geometricky nepříliš spolehlivé projekci (Kolejka, Zejdová,
2012), je třeba se opřít při hledání průběhu říčních ramen v nivě Moravy
o geometricky spolehlivější podklady.
Vcelku dobrý informační zdroj představují dostupné letecké snímky –
černobílé i barevné – volně dostupné na internetu. Je možné se k nim připojit
na serverech Mapy.cz, Geoportalu Cenia, Basemaps a dalších. Jejich využití
však předpokládá opakované experimenty, neboť v různých ročních obdobích,
za různých vláhových poměrů a při pokrytí různými plodinami v odlišných
fenologických fázích se zanesená stará říční ramena vizuálně projevují rovněž
odlišně. Tyto podklady jsou nezřídka nedatované. Nad těmito (georeferencovanými) podklady byly vektorizovány v GIS ArcView a ArcGIS obrysy
zanešených ramen (meandrů), zpravidla podle charakteristického obloukovitého,
případně hadovitého půdorysu. Jejich průběh pak byl upřesněn za využití
digitálního modelu reliéfu 5. generace (DMR 5G) z produkce ČÚZK tak, že
v konkrétních lokalitách byl měněn úhel zastínění, aby vynikly i co nejmenší
terénní nerovnosti. Takto byla řada mylných interpretací leteckých snímků
korigována, či zcela vyloučena. Výsledkem je nedatovaná síť starých říčních
ramen (obr. 3) bezpochyby pocházejících z různých období. Jejich datování je
dalším potenciálním úkolem.
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Obr. 3: Stávající a zaniklé vodní objekty.
Vysvětlivky: 1 – bývalá průtočná říční ramena, 2 – současné technogenní
řečiště řeky Moravy, 3 – drobná kanalizovaná koryta, 4 – státní hranice, 5 –
opevněné plochy velkomoravské aglomerace, 6 – intravilány současných obcí,
7 – hranice zájmového území.
Zdroj: vlastní zpracování.
Osídlení nivy Moravy v zájmovém území tradičně upřednostňovalo
vyvýšené lokality. Ty jsou představovány nejsuššími a lokálně nejvýše
položenými místy – v daném úseku nivy písečnými dunami a zbytky teras
nesoucími zdejší označení „hrůdy“. Ostatní nižší části Mikulčické nivy již
nebyly tak příznivé pro bydlení a hospodaření. Ve spojitosti s rostoucí
intenzitou ukládání povodňových hlín od 10. století došlo ke zvýšení hladin
v tocích i úrovně podzemní vody, následně k zamokření nižších partií nivy,
takže jen cca do roku 1200 n. l. byla niva alespoň částečně obyvatelná
(Havlíček 1999). Vysokým záplavám a podmáčení se patrně nevyhnuly ani
„hrúdy“. Vzhledem k tomu, že počátek období častějších vysokých záplav
nastal na počátku 10. století synchronně s tehdejšími společensko-politickými
turbulencemi ve Velkomoravské říši a středoevropském prostoru, přírodní
procesy v nivě patrně jen přispěly k oslabení pozice říše. Není však jisté, zda
mikulčické hradisko v této době ještě hrálo klíčovou roli ve velkomoravském
mocenském systému. Poslední dendrochronologická data (Dvorská, Heubner,
Poláček a Westphal 1999) z mikulčického hradiště nepřesahují třetí čtvrtinu
9. století. V té době se zřejmě hlavní mocenské centrum již přesunulo
k severu do příznivější polohy v prostoru Staré Město – Uherské Hradiště.
Počet a rozloha „hrůdů“ však v průběhu času musely kolísat díky
erozní a akumulační schopnosti nivních toků. V souvislosti s výrazným
nárůstem sedimentace povodňových hlín lze reálně uvažovat o jejich trvalém
početním i plošném poklesu v důsledku překrývání mladými usazeninami.
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Mocnost vátých písků „hrúdů“ dosahovala 1,0-5,5 m (Havlíček 1999), byť jen
část z toho vyčnívala nad úroveň okolní nivy. Mocnost povodňových hlín se
pohybuje mezi 4-6 m (Havlíček 1999). Jistě tedy v mnoha případech došlo
k překrytí nižších „hrúdů“ celkově a okrajů vyšších „hrúdů“ částečně.
Identifikovat tehdejší teritoriální rozsah „hrúdů“ je tak prakticky nemožné,
nejsou-li plošně použity geofyzikální metody nebo území detailně provrtáno
sondami. Jistou náhradní možností je využití bioindikace v lesnické praxi
(v lesnickém typologickém mapování). Vegetace indikuje i drobné vlhkostní
rozdíly stanovišť, takže je možné dohledat i řadu „hrúdů“ překrytých mladými
sedimenty. Na obdělávaných půdách a kulturních loukách s komerční
druhovou skladbou tento postup prakticky nelze použít. Pro indikaci „hrúdů“
v zájmovém území tak byla použita mapa „Lesní typologie polesí Mikulčice
v roce 2010“ z produkce Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa. Vybrané lesní
typy zájmového území tuto indikační schopnost mají a s jejich pomocí byly
jak rozšířeny plochy „hrúdů“ známých z geologické mapy ČR 1:50 000, tak
vyznačeny „hrúdy“ další, geologicky se neprojevující a v lesním porostu
geomorfologicky obtížně mapovatelné. V okolí Holíče byly „hrúdy“ zjišťovány
podle barevných projevů půd na leteckých snímcích, avšak výsledky se
ukazují jako nepříliš spolehlivé. Teritoriální rozmístění „hrúdů“ ve studovaném
území (obr. 4) tak jistým způsobem naznačuje lokalizaci známých i doposud
nezkoumaných potenciálních sídelních a pohřebních lokalit.
Z mapových podkladů Druhého vojenského mapování byl odvozen
průběh cest fungujících ve 30. letech 19. století. Ty byly rozděleny do dvou
kategorií: 1 – křivolaké cesty patrně starého založení a 2 – přímočaré lesní
cesty zřejmě novověkého původu založené na šlechtickém majetku nebo po
tehdejších pozemkových úpravách. Staré cesty se zpravidla rozvětvují po
překročení toků a indikují místa dávných mostů nebo brodů (obr. 4).

Obr. 4: Podpůrné údaje o zájmovém území Mikulčice-Kopčany s využitím pro
formulování managementu připravovaného přeshraničního archeoparku
a jeho okolí.
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Vysvětlivky: 1 – vodní plochy, 2 – mokřady, 3 – lesy, 4 – „hrůdy“, 5 –
opevněné plochy velkomoravské aglomerace, 6 – plochy otevřené krajiny, 7 –
intravilány současných obcí, 8 – Přírodní rezervace Skařiny, 9 – Přírodní
park Mikulčický luh, 10 – hranice zájmového území, 11 – kanalizované řečiště
Moravy, 12 – současné vodní toky, 13 – staré cesty, 14 – novověké cesty, 15 –
státní hranice.
Zdroj: vlastní zpracování.
S ohledem na co nejhodnověrnější vzhled zájmového území ve vztahu
k místním velkomoravským památkám lze získané poznatky účelně využít.
Účelová interpretace získaných podkladů pro úpravu a vybavenost území
Výsledky analýzy dostupných starých map, tematických map, leteckých
snímků, digitálního modelu terénu 5G byla sestavena dávná drenážní síť
zájmového území bez ohledu na datování jednotlivých větví. Podobně byla
provedena analýza cestních sítí a výskytu elevací „hrúdů“. Zdá se, že
velkomoravské hradisko Na Valech bylo obtížněji přístupné ze západu. Stará
cestní síť (spíše dvě sítě – mikulčická a kopčanská) procházela zájmovým
územím v místech pod spojením, nebo nad rozvětvením ramen kvůli
minimalizaci počtu vodních přechodů. Existenci západního ramena Moravy
přibližně v dnešní trase Kyjovky mezi obcí Mikulčice a archeologickou
lokalitou Na Valech lze v terénu prakticky jen lokálně, a to obtížně pozorovat.
Na slovenské straně zájmového území sice také proběhla kanalizace toků
(úseků původních toků – Kýštor a Výtržina či přímo vyhloubením kanálu
Nová Struha), avšak změny ve sledovaném území nebyly tak dramatické,
resp. nelze je vysledovat v dostupném snímkovém materiálu z tohoto území.
Hypoteticky se zde dokonce mohlo nacházet velké řečiště (podle Grossmannové,
2018). Mezi zachovalé památky v tomto území tak patří vedle kostela
sv. Markéty Antiochijské také vodní Holíčský zámek v Holíči se zbytky
starých panoramatických alejí a Císařský a královský hřebčín v Kopčanech,
vesměs lokalizované na dílčích (a zřejmě jen výjimečně zaplavovaných)
vyvýšeninách a okraji nivy. Vyjma kostela sv. Markéty Antiochijské jsou za
okrajem území aktuálně uvažovaného archeoparku. Z hlediska úprav vzhledu
zájmového území se tak jeví vhodným maximální napodobení krajiny
v minulosti, jak napovídají zjištěné podklady (obr. 4).
Již od 90. let minulého století vzniká v zájmovém území rozsáhlý
archeologický park (archeopark). Snahou vždy bylo vytvoření kvalitní odborné
prezentace velkomoravského osídlení po obou stranách dnešní řeky Moravy
opírající se o archeologické nálezy na české, tak i slovenské straně hranice.
Na české straně řeky Moravy je archeopark vymezen územím mikulčického
hradiště, loukami a lesy v jeho bezprostředním okolí, na slovenské straně pak
archeologickým nalezištěm v Kopčanech, kde jsou lokalizovány významné
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památky jako např. kaple sv. Markéty Antiochijské, barokní kulturní krajina
s areálem zámku v Holíči, kopčanský císařský hřebčín a budova zvaná
“Kačenáreň” s rybníkem. Obě části spojuje od roku 2029 moderní turistická
lávka. Moravská lokalita je od roku 1962 chráněna jako národní kulturní
památka a dlouhodobě aspiruje na zápis na Seznam světového kulturního
dědictví UNESCO (společně s kopčanským kostelíkem).
Původní krajina v období středověku (a zcela jistě i před tím) byla
protkána měnící se sítí říčních ramen. V době plné aktivity hradiska byla
zřejmě lesnatost daleko nižší než později a dnes, jak využitelnost území
klesala s častějšími a vyššími záplavami. Vodohospodářské úpravy postupně
od konce středověku sledovaly zvýšení hospodářského profitu z do té doby
jen extenzivně využívaného území. Na moravské straně na Kyjovce byl
vybudován největší rybník na Moravě, území pod ním odvodněno. Na uherské
straně probíhaly podobné procesy. Po vodohospodářských úpravách ve druhé
polovině 20. století zde zůstala krajina velkých homogenních ploch luk, orné
půdy a lesa jen s minimem přírodě blízkých vodních objektů a trojicí
kanalizovaných řečišť (Kyjovka, Morava, kanál Tvrdonice-Holíč). Stará
drobná ramena v lesích v okolí hradiska Na valech si průtočnost zčásti
zachovala, podobně i západně od Kopčan či v nedalekém Holíčském lese na
severu. Prvořadým cílem revitalizace území je „návrat vody do nivní krajiny“,
a to v podobě vodních objektů připomínajících dávná průtočná rameny
Moravy. Veřejným zájmem je vodu v krajině udržet a zadržet, než její objem
redukovat. Dřívější hustou síť ramen v otevřené zemědělské krajině je ovšem
neekonomické obnovovat. Pro navození byť jen rámcové podobnosti s dávnou
krajinou je vhodné vyhloubit simulovaná průtočná ramena jak v meandrovém
pásu podél kanalizované Kyjovky, alternativně kontrolovaným napojením na
moderní řečiště Moravy u jejího vstupu do území. Takto lze využít identifikovaná
stará, téměř nezřetelná řečiště. Podobně by jednotvárnou krajinu nivní roviny
v okolí Holíče a Kopčan zpestřily simulované meandry říčního ramena.
Vytvořením meandrujících koryt s pomalu tekoucí vodou by byla jednak voda
v krajině zadržena a současně navozen vzhled dávné krajiny (obr. 5).
Likvidace kanálů je součástí takového návrhu. Uskutečnění takové akce bude
vyžadovat značné finanční náklady a překonání řady organizačních, správních
a majetkoprávních překážek. Je otázkou, zda oba státy budou ochotné do
území investovat prostředky po překonání koronavirové krize.
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Obr. 5: Připravovaný mezinárodní archeopark Mikulčice-Kopčany a jeho okolí.
Stávající situace: 1 – vodní plochy, 2 – mokřady, 3 – lesy, 4 – keře, 5 – louky,
6 – zahrady, 7 – dráhy letiště, 8 – orná půda, 9 – obytná zástavba, 10 –
výrobní zástavba, 11 – servisní zástavba letiště, 12 – archeologický areál
hradiska Na Valech, 13 – Přírodní rezervace Skařiny, 14 – Přírodní park
Mikulčický luh, 15 – intravilány současných obcí, 16 – území připravovaného
archeoparku, 17 – železnice, 18 – trasa spojující Mikulčice a Kopčany, 19 –
řeka Morava, 20 - státní hranice; Návrhy opatření: 21 – lokalizace nového
parkoviště, 22 – areál pro repliku pohřebiště, 23 - areál repliky reprezentativních
sakrálních a profánních objektů, 24 – areál pro republiku opevněného
hradiska, 25 – prosvětlení lesa v okolí okrajových arecheologických nalezišť,
26 – prosvětlení lesa nad „hrůdy“, 27 – prosvětlení lesa v návštěvnické zóně
hradiska, 28 – protierozní stabilizace povrchů „hrůdů“, 29 – odstranění
přímočarých kanalizovaných koryt, 30 – prostor dávných meandrů pro vložení
soudobé simulace přírodě blízkého řečiště, 31 – alternativní prostor pro
simulaci přírodě blízkého toku, 32 – rehabilitace a rekonstrukce aleje.
Zdroj: vlastní zpracování.
Jinou cestou připodobnění současné krajiny pravděpodobné situaci
v době velkomoravské je prosvětlení lesa. Lesy v té době byly pravděpodobně
prořezávány kvůli stavebnímu dřevu, palivu, pro řemeslnické a další potřeby.
V lese se zřejmě také páslo. Navíc zastoupení lesa bylo zřejmě menší než
v současnosti. Les podle řady kvalitativních a kvantitativních hledisek je
schopen člověku poskytovat řadu ekosystémových služeb. Produkční funkce
lesa (poskytování dřeva, plodů, zvěře, vody apd.) již po jisté období ustupuje
do pozadí. Důležitějšími se stávají regulační ekosystémové služby v podobě
např. pozitivního vlivu na místní klima a to jak stahováním uhlíku z atmosféry
do dřevní hmoty, tak regulací teploty vzduchu, jeho vlhkosti a složení,
podporou tvorby zásob podzemní vody a jisté protipovodňové ochrany.
Významná je půdotvorná a ochranná funkce a udržení či zvýšení biologické
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rozmanitosti (biodiverzity) vedoucí k vyšší (nejen) ekologické stabilitě
krajiny. Kulturní ekosystémové služby místních lesů spočívají v podpoře
pobytu lidí ve zdravém a esteticky působícím prostředí za rekreací, odpočinkem
a vzděláváním. Nepominutelné jsou i intelektuální a vědecké služby lesa.
Východiskem k dosažení uvedených služeb je rozvolnění a zpřístupnění
lužního lesa minimálně v bezprostředním zázemí připravovaného archeoparku,
v sousedství archeologických nalezišť a na elevacích „hrúdů“, kde stávající
lužní les není přirozený. Kolem PR Skařiny je však zapotřebí respektovat
hustější protihlukovou clonu lesa. Velmi cenným vegetačním doplňkem
krajiny, zvláště v poněkud jednotvárných velkých zemědělských plochách na
slovenské straně zájmového území, by se mohla stát obnova zámecké aleje
vedoucí středem bývalé bažantnice (předtím parku, v současnosti znehodnocené
umístěním zemědělské podniku a vedením VVN) prakticky přímočaře téměř
k řece Moravě. V sousedství zříceniny „Kačenárny“ je perspektivní část aleje
již vysázena. Trasa aleje sleduje průběh starých i novodobých cest. K vegetačním
úpravám území patří protierozní stabilizace „hrúdů“ mezi Kopčany a Holíčem.
Vrcholy jinak nenápadných elevací dun jsou intenzivně rozorávány a vystaveny
větrné erozi. Jejich osázení by zpestřilo jinak vcelku monotónní krajinu.
Realizace archeoparku a jeho případné zařazení na seznam památek
UNESCO nepochybně podnítí zájem tuzemské i zahraniční veřejnosti.
Archeologický areál Na Valech a jeho návštěvnické centrum se již nyní
potýkají s vysokou návštěvností. Na zvýšenou návštěvu je tak zapotřebí se
připravit. Efektivní příprava by měla sledovat jak zkvalitnění, případně
zkapacitnění služeb, tak účelně zploštit vlnu tlaku na nejcennější partie
archeoparku: vlastní hradisko a kostelík sv. Markéty Antiochijské. Taktickým
se jeví zachytit návštěvníky ještě před vstupem do vlastního archeoparku.
Parkoviště musejí být v dostatečné vzdálenosti před klíčovými lokalitami.
V místech parkoviště by měl být rozcestník, který nabídne zájemcům
případně momentálně atraktivnější alternativu. Mezi veřejností oceňované
atrakce patří repliky zajímavých objektů. S ohledem na potřebu ochrany
archeologického dědictví není vhodné stavět repliky přímo v archeologické
zóně (jistou výjimkou mohou být částečné rekonstrukce). Repliky mají
značný vzdělávací potenciál, neboť poskytují široké veřejnosti a případně
i odborné komunitě představu o objektu, který již neexistuje. Budování replik
zajímavých objektů má ve světě dlouhou tradici. Na území České republiky
(Všestary – pravěká vesnice, Modrá – velkomoravská vesnice, Březno u Loun –
venkovské osídlení od paleolitu po středověk, Chotěbuz-Podobora – doba
bronzová až středověk, Nasavrky - Keltové) jsou vesměs tematicky zaměřené,
reprezentují delší časové období a vysvětlují minulost konkrétního území.
Metropolitní typ sídla, jaké existovalo v Mikulčicích, tedy městské správní
a řemeslnické centrum s podhradím a předhradím lužního typu zatím v České
republice takto představeno nebylo. Atraktivitu připravovaného archeoparku
lze zvýšit instalací replik vybraných typů tehdejších budov, např. knížecího
paláce, alespoň dvou typů kostelů, dvorce na akropoli, opevnění s bránou,
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obydlí v podhradí a předhradí, řemeslnické dílny (např. s výrobou gombíků).
Pokud budou vybudovány v dostatečné vzdálenosti od vykopávek, nehrozí
komplikace se zařazením na seznam UNESCO. Na moravské straně archeoparku,
kde stály klíčové objekty velkomoravské metropole, by tak mohly vyrůst
jejich repliky. Pro opevnění vodní akropole se hodí vytěžené prostory štěrkoviště
těsně za jihozápadním okrajem zájmového území. Na slovenské straně, kde stále
stojí (sice později upravovaný) původně velkomoravský kostelík sv. Margity
Antiochijské, by mohla být replika pohřebiště a velmožského dvorce.
Vybudování areálů replik je ekonomicky dosti náročné (jednotlivých objektů
již méně v závislosti na typu a velikosti), podobně navazující údržba a celkový
management (v případě realizace v inundačním území Moravy i ochrana před
povodní). Výhodou replik je jejich „zanedbatelná“ historická a ekonomická
hodnota v případě poškození či zničení. Slabou stránkou areálů či jednotlivých
replik je jejich zřejmá „nepravdivost“ a faktická nemožnost jejich 100 %-ní
dokonalosti (neexistuje stavební dokumentace vzorových objektů, pouze
kvalifikované představy odborníků). Na tu musí být návštěvníci výrazně
upozorněni.
Všechny a často nákladné práce provedené a jejich výsledky znamenají
v zájmovém území připravovaného nivního archeoparku Mikulčice-Kopčany
a jeho okolí, že se zvyšuje hodnota zdejších lokalit. To pak vyžaduje náležitou
reakci v podobě jejich dokonalejší protipovodňové ochrany. Riziko spočívá
v možnosti vysoké povodně, která by překonala dosavadní protipovodňová
opatření. Je dosti pravděpodobné, že vysoké povodně se budou opakovat. To
znamená, že nelze nadále plně zajišťovat úplnou ochranu všech ploch v nivě
v zahrází řeky Moravy. Ochranu tak nutno cíleně směřovat k jednotlivým
cenným objektům. Tak bude umožněn relativně neškodný rozliv povodňových
vod v nivě Moravy a současně zájmové objekty budou ochráněny.
Závěr
Realizace přeshraničního archeoparku a jeho zařazení na seznam
památek UNESCO vyžaduje řadu kroků v úpravách okolního území, aniž by
bezprostředně souvisely přímo s archeologickým areálem. Na jedné straně je
zapotřebí zvýšit vizuální, ekologickou a estetickou kvalitu okolního území –
prozatím s extrémně monotónním využitím a ryze technickými úpravami
hlavních vodních objektů. Na druhé straně bude zapotřebí se efektivně
vypořádat s očekávaným růstem návštěvnosti, která již nyní je téměř na hraně
únosnosti. Archeoparku tak bude možné ulevit nikoliv zákazy a omezeními,
ale alternativní nabídkou jiných hodnotných atraktivit. Těmi mohou být
repliky zajímavých velkomoravských objektů či celých jejich souborů. Navíc
jejich vzdělávací účinek je nepochybný a bude možné v nich pořádat další
doprovodné akce.
Krajinářské a servisní doplňky a úpravy vyžadují další materiální
výdaje během přípravy, realizace a fungování archeoparku. V současné době
s ohledem na pandemii koronaviru a zrychlené šíření nakažených osob nemocí
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COVID-19 nelze v nejbližší době očekávat dostatek prostředků k realizaci
navrhovaných záměrů, a to jak ve veřejné, tak i privátní sféře. Aktuálním se
tak jeví zahájení alespoň diskusí s dotčenými stranami, zda o úpravy bude
zájem a případně dohadovat konsenzus a případné korektury. Teprve po
dosažení obecné shody lze realizovat nejprve majetkové změny v držení
potřebných pozemků a pak uvažovat o spolupráci veřejného a soukromého
sektoru cestou PPP – public-private partnership.
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Archeopark Mikulčice-Kopčany – Opinions
of the Professional Public for Registration Monument
at the UNESCO Heritage List
Archäopark Mikulčice-Kopčany – Meinungen
der Fachöffentlichkeit zur Aufnahme des Denkmals
in die UNESCO-Welterbe
Archeopark Mikulčice-Kopčany – názory odborné
veřejnosti na zápis památky na seznam UNESCO
Libor Lněnička
Abstract
From the point of view of history, the Slavic fortified settlement in
Mikulčice represents an extremely valuable area in which the beginnings
of Czech and Slovak statehood. The area is protected as a national
cultural monument (since 1962) and preparatory work is currently
underway for inclusion on the UNESCO World Heritage List. Together
with the Kopčany area on the Slovak side of the border, it is currently
the largest Slavic archaeological site in Central Europe. The intention of
the following article is to present the results of an survey of the professional
public on the state of preparations for the UNESCO World Heritage List.

Keywords: Archaeological place. UNESCO. Slavic fortified settlement.
Sociological research. Participation.
Úvod
Pro vyvážený rozvoj území je nutné (při zachování principů
udržitelného rozvoje) zapojit do rozvojových procesů mnoho subjektů
z veřejného, soukromého i neziskového sektoru, ale i jednotlivce (obyvatele,
občany území či širokou veřejnost). Aktivní účast uživatelů na území
v procesu plánování vždy znamená příspěvek k budoucímu rozvoji (pozitivní
nebo negativní). Tento proces se nazývá participace. Hlavním účelem tohoto
nástroje je umožnit aktérům ovlivňovat výslednou formu rozvoje při
zachování přenesené odpovědnosti samosprávy za rozvoj vlastního území.
Může pomoci optimalizovat rozvoj (zdroje, plány, projekty atd.) nebo
s ohledem na potřeby aktérů a obyvatel, najít nové zdroje pro veřejný sektor,
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zlepšit komunikaci mezi samosprávou a dalšími aktéry a zvýšit povědomí
o budoucí směr vývoje. Participace představuje možnou odpověď na
společenské změny, které jsou v ústřední samosprávě nejčastěji zastoupeny
konkrétními plány nebo projekty. Včasné a účinné zapojení veřejnosti pomáhá
vytvořit věrný obraz o stavu komunity, přináší nové pohledy a nová řešení,
vyjasňuje názory, rozvíjí společné názory, odstraňuje zbytečné obavy,
podporuje zapojení lidí, pomáhá vytvářet souhrn vzájemných znalostí
místních okolnosti. Veřejnost (odborná i laická) je jedním z důležitých aktérů
rozvoje oblasti. Zapojení veřejnosti (do procesů plánování a rozhodování),
účast veřejnosti, účast obyvatel, účast, participativní proces – synonyma
popisující jednu nebo více akcí nebo kroků v procesu (např. řešení problémů,
diskuse o návrhu nebo plánu, příprava rozhodnutí, shromažďování informací
a názorů atd.), na které je veřejnost zvána (např. místní obyvatelé, zástupci
různých zájmových nebo sociálních skupin, lidé se zájmem o téma setkání)
a má dopad na obsah a průběh setkání a na výsledné výsledky rozhodnutí.
Volba vhodného způsobu zapojení veřejnosti je důležitým rozhodnutím
plánovacího procesu. Pro zapojení veřejnosti lze použít různé techniky, jejich
části, kombinace nebo úpravy. Patří sem například workshopy, pracovní
skupiny, kulaté stoly, komunitní vize, akční plánování atd.
Jedním z důležitých aspektů, které je třeba brát v úvahu při péči
o kulturní krajinu, jsou pohledy, postoje a potřeby lidí, kteří jsou v dané
lokalitě přítomni (obyvatelé, návštěvníci), a tím je spoluvytvářejí spolu se
svými aktivitami nebo jejich životy jsou krajinou ovlivněna. Lokalizace
významné kulturní, ale i přírodní památky v území s sebou přináší určitá
specifika pro každodenní život obyvatel obcí, které v blízkosti těchto památek
žijí nebo pracují. Jelikož se kulturní dědictví a přírodní zajímavosti stávají
cílem turistů a jsou zajímavé i pro odborníky, je nutné zaměřit se na potřeby
každé z výše zmíněných zájmových skupin a pokusit se v dané lokalitě
stanovit podmínky tak, aby se vyloučili vzájemné interakce mezi jednotlivými
aktéry v území. Jako případovou studii pro výzkum angažovanosti aktérů
v území bylo zvoleno území obcí Mikulčice (na české straně) a Kopčany (na
slovenské straně), z důvodu lokalizace významné kulturní (Slovanské hradiště)
a přírodní (přírodní rezervace Mikulčický luh) památky. Zároveň toto území
zahrnuje významnou krajinářskou a historickou hodnotu.
Přesto, že se jedná o kulturně významnou lokalitu, která už deset let
usiluje o zařazení mezi památky UNESCO, není mezi odbornou veřejností
příliš známá a jak odborná veřejnost, tak návštěvníci, se o její existenci
dozvídají nejčastěji neformální cestou od známých a přátel, což nás vede
k závěru, že informovanost o kulturním dědictví v Mikulčicích a jeho
formální propagace v současné době nejsou dostatečné. V současné době se
připravuje již 3. nominace areálu archeoparku Mikulčice-Kopčany na seznam
UNESCO (1. v roce 2009, 2. v roce 2014 – obě však staženy Ministerstvem
kultury ČR) společně s dalšími velkomoravskými lokalitami – Pohansko,
Staré Město u Uherského Hradiště, Bojná a Nitra. Pokud se veškeré přípravné
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páce podaří dotáhnout do zdárného konce a dojde v budoucnu k faktickému
zápisu na seznam UNESCO, dojde výrazně ke zvýšení atraktivnosti celého
území.
Za účelem získání informací, potřeb a postojů obyvatel Mikulčic byl
v letech 2017 až 2019 proveden rozsáhlý dotazníkový průzkum. Výsledky
průzkumu jsou dále uvedeny v tomto příspěvku. Průzkum se zaměřil na cílové
skupiny obyvatel Mikulčic, návštěvníky slovanského hradiště v Mikulčicích
a odbornou veřejnost. V příspěvku jsou tak prezentovány výsledky šetření
mezi obyvateli, odbornou veřejností a návštěvníky archeoparku Mikulčice-Kopčany. Šetření probíhalo na pozadí zápisu významné památky slovanského
hradiště na seznam památek UNESCO.
Výchozí teoretický základ a metodologie
Spolupráce subjektů na ochraně a rozvoji území budoucího archeoparku
byla dána aktivitami jednotlivých aktérů v rámci mezinárodního projektu
„Památky UNESCO v životě obcí, měst a regionů“, doba řešení projektu: září
2017 až červen 2019. Realizátoři a partneři projektu byly: Masarykova
univerzita, Pedagogická fakulta (vedoucí partner), Katolická univerzita
v Ružomberku (hlavní přeshraniční partner), Biosférická rezervace Dolní
Morava, Město Ružomberok a Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře.
Projekt byl zaměřen na prohloubení spolupráce institucí, subjektů a osob
přímo spravujících památky UNESCO nebo umístěných v blízkosti tak
významné památky světového dědictví. Jednalo se tedy především o aplikační
projekt, který se snaží spojit vědecké poznatky v oblasti krajiny, územního
a strategického plánování území, ochrany přírodního a kulturního dědictví
UNESCO s praxí na úrovni obcí (obec Mikulčice na české straně a město
Ružomberok na straně slovenské).
Metody a formy spolupráce aktérů v teritoriu jsou popsány v mnoha
dokumentech, studiích a publikacích. Mezi důležité pro stanovení cílů
dotazníkového šetření patří: Úmluva o přístupu k informacím, účast veřejnosti
na rozhodování a přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí
(Aarhuská úmluva z roku 1998) nebo specializované monografy Arnstein
(1969), Ackoff, (1974), Collins, Ison (2006). V české oblasti byly publikovány
studie autorů, které se tématem zabývají Pitaš (2010) a Veselý (2009).
Před realizací dotazníkového šetření se modelovou oblastí na české
straně věnovali především historici a archeologové (díky přítomnosti
archeologické lokality slovanského hradiště), např. Poulík (1960; 1963;
1975), Opravil (1983), Hladík (2014) nebo Poláček (2010; 2012; 2018).
Geografové v Mikulčicích a okolí napsali např. Kolejka, Boltižiar, Svatoňová,
Vojtek, Oláhová (2016), Kolejka, Boltižiar, Vojtek (2018).
Cílem výzkumu v případě obyvatel obce Mikulčice bylo zjistit
odpověď, jak místní obyvatelé hodnotí obec Mikulčice a region z pohledu
kulturních památek, z hlediska přírodního prostředí a nakonec z hlediska
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občanského vybavení. Šetření probíhalo v prosinci 2017 za účasti tazatele,
dotazováno bylo přibližně 4 % populace (populace Mikulčic k 1. lednu 2017
byla 1 975), na otázky odpovědělo celkem 76 respondentů. Jednotlivé proměnné
byly sledovány podle pohlaví (52 % žen, 48 % mužů) a věku (průměrný věk
50 let) respondentů. V případě návštěvníků Mikulčic tazatele zajímalo, jak
návštěvníci hodnotí obec Mikulčice a její okolí a to jednak z hlediska
kulturních památek, dále z hlediska přírodního prostředí a konečně z hlediska
turistické vybavenosti. Sběr dat probíhal v hlavní turistické sezóně, tedy od
dubna do října 2018. Kvantitativní dotazníkové šetření probíhalo bez účasti
tazatele, odpovědi byly zaznamenávány samotnými respondenty do dotazníku.
Celkem bylo získáno zpět pouze 18 vyplněných dotazníků. Nejvíce respondentů
(101) se zapojilo jako odborná veřejnost, kdy dotazníkové šetření probíhalo
bez účasti tazatele, každý respondent vyplňoval dotazník samostatně. Dotazník
obsahoval kromě uzavřených otázek také otázku polootevřenou, dvě otevřené
otázky a dále mapu, do které respondenti graficky znázorňovali domnělou
polohu Mikulčic. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké znalosti, informace a osobní
zkušenosti má odborná veřejnost o obci Mikulčice a jejím okolí a to především
z hlediska kulturních památek, dále pak z hlediska geografického umístění, to
vše v souvislosti se zápisem obce na seznam památek UNESCO. Během
února až dubna 2019 byla dotazována odborná veřejnost z řad studentů
Masarykovy univerzity v Brně a Mendelovy univerzity v Brně, záměrným
výběrem byli vybráni studenti oborů geografie a regionální rozvoj. Dotazník
vyplnilo celkem 101 respondentů. Ženy byly mezi respondenty zastoupeny
66 %, muži pak 34 %. Věkové složení vzorku: 24,16 let (průměr), 23 let
(medián, modus). 48 % respondentů ve vzorku pochází z jihomoravského
kraje (z toho 6 z okresu Hodonín), 22 % z Čech, 23 % z Moravy a Slezska,
8 % ze zahraničí (z toho 4 ze Slovenska).
Další část příspěvku přináší hlavní výsledky dotazníkového šetření.
Výsledky jsou popsány samostatně pro obyvatele, návštěvníky a odbornou
veřejnost. Je to způsobeno velkou rozmanitostí výsledků a různými vstupními
údaji (populace – obyvatelé a respondenti). Výsledky šetření na odbornější
úrovni slouží jako jeden z podkladů pro nastavení péče o kulturní památky na
území obce v souladu s potřebami místních obyvatel a zvýšení/zachování
jejich kvality života.
Vymezení modelového území
Vymezení území bylo způsobeno zejména nutností získat aktuální
podkladová data pro vytvoření nové formy ochrany přírodního a kulturního
dědictví v archeoparku Mikulčice-Kopčany. Území plánovaného archeologického
parku se rozkládá na jihovýchodní straně extravilánu obce Mikulčice na české
straně a v severozápadním cípu extravilánu obce Kopčany na slovenské
straně. Na české straně je oblast archeoparku, včetně památníku hradiště
a přírodní rezervace Mikulčický luh součástí širšího území biosférické
rezervace Dolní Morava, jež byla zapsána na seznam UNESCO již v roce 2003.
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Již od 90. let minulého století vzniká v celém areálu rozsáhlý archeologický
park (archeopark), který je podpořen odborným výzkumem ze strany pracovníků
Archeologického ústavu Akademie věd České republiky. Snahou vždy bylo
vytvoření kvalitní odborné prezentace velkomoravského osídlení po obou
stranách dnešní řeky Moravy s akcentem na dosud prokázané archeologické
nálezy na české, tak i slovenské straně.
Modelové území obce Mikulčice, včetně areálu slovanského hradiště,
se nachází v okrese Hodonín poblíž česko-slovenských hranic. Rozloha
správního obvodu obce je 1 530 ha a v obci trvale žilo 1 946 obyvatel (1. 1. 2020,
https://www.czso.cz/eng/cso/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-za0wri436p). Ve
správním obvodu obce se nachází národní kulturní památka – slovanské
hradiště v Mikulčicích (Národní památkový ústav, r. č. 11792 / 7-2312).
Slovanské hradiště v Mikulčicích představuje z historického hlediska mimořádně
cenné území, ve kterém se odehrály počátky české a slovenské státnosti.

Obr. 1: Lokalizace Slovanského hradiště ve správním území obce Mikulčice.
Zdroj: OpenStreetMap, 2020.
Celé území hradiště je chráněno jako národní kulturní památka (od
roku 1962) a „stále“ usiluje o zařazení na seznam světového dědictví UNESCO.
Spolu s oblastí Kopčany na slovenské straně hranice je v současnosti největším
slovanským archeologickým nalezištěm ve střední Evropě. Oblast bývalého
hradiště je vymezena pásem území na západě od východního okraje obce
Mikulčice (spolu s Těšicemi) nad údolím Moravy poblíž Mikulčic přes hlavní
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tok řeky Moravy na česko-slovenské státní hranici po západní okraje města
Holíč na Záhoří na Slovensku na východě. Severní hranici tvoří hranice
katastru obce Mikulčice (v těchto místech sdružené obce Těšice) proti
katastrům Lužice a Hodonín na české straně a železnici Holíč-Hodonín na
slovenské straně. Na jihu tvoří hranici zájmového území silnice z Moravské
Nové Vsi do bývalého brodu přes řeku do slovenských Kopčan a odtud do
města Holíč. Rozloha území je tak cca 29 km2.
Hlavní výsledky šetření obyvatel obce Mikulčice
Při analýze hlavních výsledků dotazníkového šetření v obci Mikulčice
a okolí se tazatelé u místních respondentů zaměřili na následující oblasti: (1) kulturní památky, (2) přírodní prostředí nebo (3) občanská vybavenost. A jaké
jsou hlavní výsledky?
Na otázku Co je v Mikulčicích nejhodnotnější? 40 občanů (56,3 %
platných odpovědí) uvedlo Slovanské hradiště a 18,3 % občanů (13) uvedlo
Památník Velké Moravy. Výraznější odstup poté zaznamenaly odpovědi
jako kulturní dům, či muzeum (shodně 4 respondenti, t. j. 5,6 % z celku).
Dále byly zaznamenány dílčí odpovědi jako např. celá obec, kostel, náves
apod. Jde tedy o významné hmotné památky na území obce, případně dominanty
pro občany známé, což jako důvod uvedlo 21 občanů. Pouze 3 občané uvedli
nehmotné artefakty jako vinařství a vesnický život.
Aktivity, zařízení pro děti
Aktivity, zařízení pro mládež
Aktivity, zařízení, služby pro seniory

3%4% 4%

Autobusové zastávky

17%

Bankomat

Kavárna, cukrárna
Lékárna

11%
1%
1%
3%
4%
2%

2%
5%

Možnosti bydlení
Nic nechybí
Pohostinství

11%

Pošta - v budoucnu

32%

Smíšené zboží
Specializované obchody
Výsadba stromů, rekultivace krajiny, rybníky

Obr. 2:Uveďte prosím tři věci (prostory, služby, ...), které Vám v obci a jejím
správním území nejvíce chybí – nové nebo takové, co již zanikly, ale stojí za to
je oživit. Zdroj: Dotazníkové šetření, 2020.
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Jiná otázka směřovala na zjištění, Co v obci chybí? Nejvíce občanů
(21) uvedlo pohostinství, konkrétně restauraci, pohostinství a občerstvení,
dále specializované obchody (11 občanů) – nejvíce masna, lékárna, pošta
nebo cukrárna a aktivity, zařízení a služby pro seniory (7 občanů) – domov
pro seniory, domov důchodců, pečovatelský dům. Další zaznamenané
odpovědi mířily do oblasti aktivit, zařízení pro děti a mládež, údržby
komunikací, parkovacích míst nebo relativního klidu.
Budoucí rozvoj obce zjišťovaly dvě otázky Mikulčice za 20 let, Jak by
měly podle Vás vypadat? a Domníváte se, že by se měly služby a infrastruktura
pro turisty dále rozvíjet? Nevíce odpovědí u první otázky bylo zaznamenáno
neutrálních – nevím (16), nicméně se objevovaly odpovědi jako klid (5x),
existence pohostinství (5x) nebo pohostinství pro turisty (2x). Celkově v této
otázce bylo odpovězeno 29 různých možností (např. stavební pozemky,
ubytování, služby pro turisty, dopravní dostupnost, pošta, autobusové zastávky,
vlaková zastávka nebo cyklostezky). Objevovaly se však mj. i negativní
odpovědi související s případným budoucím zápisem areálu památníku na
seznam UNESCO, drahým poplatkem za vodné a stočné, stav silnice ve
směru na Lužice nebo ohledně dalšího stavebního rozvoje. Druhá otázka
s výhledem do budoucího rozvoje služeb a infrastruktury pro turisty přinesla
55 odpovědí s lokalizací přímo v obci. Hlavním důvodem byla možnost
zlepšení (25x), je to žádoucí i pro místní obyvatele (7x nebo to občanům
nevadí (5x). Druhou nejčastější odpovědí bylo zmiňováno zázemí obce, ale
mimo ochranného pásma Památníku Velké Moravy (10x), hlavním důvodem
zde bylo ohrožení klidu a pohodlí místních obyvatel, ohrožení přírody (4x).
Negativní stanovisko projevilo 7 občanů (rozvíjení další infrastruktury v obci
a jejím okolí považuji za nežádoucí).
Zjišťována byla otázka trávení volného času místních obyvatel (Kde
trávíte nejraději volný čas?). Nejčastější odpověď byla v prostředí svého
obydlí, na svém dvorku, resp. na zahradě u domu (61 dotazovaných občanů),
dále v blízkém okolí a přírodě kolem Mikulčic (37) nebo v kulturním domě
nebo Památníku Velké Moravy (koná-li se tam akce), (21).
V souvislosti transformací zemědělství byl zjišťován názor obyvatel
na využití nebo zachování původních hospodářských budov. Nabídnuty byly
3 možné scénáře, ze kterých občané vybíraly 3 možnosti (ano, ne a nevím).
Výsledky přehledně shrnuje graf, ve kterém značně převažuje pozitivní názor
na změnu způsobu využití. Jednou z možností bylo také zachování současného
stavu budov. 27 občanů by si přálo zachování současného stavu, zatímco 23
občanů si přeje změnu. Neutrální postoj zaujmulo 17 občanů. A poslední
možností v této části otázky byla ponechána svoboda projevu (jaký jiný
účel?). Z odpovědí se objevily např. silnice nebo domov důchodců.
Poslední část se věnovala vyjádření vlastního názoru na změnu v obci,
či jejím okolí. Šlo o otevřenou otázku, proto také odpovědi byly značně
rozmanité. Nejvíce občanů by v obci nic neměnilo (14 odpovědí). To co se
vyjádřili ke změně, nejvíce chtějí zlepšit dopravní dostupnost a údržbu
komunikací (12x), zřízení pohostinství (7x), dále např. zvýšení počtu
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parkovacích míst (6x), rekonstrukce budov v centru (6x), rekonstrukce mlýna
(5x), rekonstrukce JZD (5x), vybudování zařízení pro seniory (5x), oprava
hřiště (5x), výměna zastupitelstva obce (4x) nebo výstavba sportoviště pro
děti (3x). Z hlavních důvodů, proč chtějí občané změnu, zaznívaly odpovědi
jako: chybí, je potřeba, je nefunkční, mimo provoz, lepší možnost využití apod.
Nejdůležitější závěry lze shrnout následovně:
 Obyvatelům v obci nejvíce chybí pohostinství, kde by se vařilo teplé
jídlo a mohli by se tu scházet.
 Největší obavy panují z narušení klidu v obci po zápise Mikulčic na
seznam UNESCO a s tím spojeného zvýšení turistického ruchu.
 Zvýšení turistického ruchu je ale obecně považováno za žádoucí.
 Za nejhodnotnější v obci a okolí občané považují Slovanské hradiště
jako celek.
 Odpovědi respondentů se významně nelišily v závislosti na pohlaví
ani věku.
Hlavní výsledky šetření návštěvníků a turistů
Otázky v dotazníku byly mj. zaměřeny na zjištění názorů týkající se
turistické vybavenosti, způsobu dopravy k památníku nebo hodnocení
významných prvků v archeoparku. Vzhledem k nízkému počtu respondentů
(18) v této skupině jsou závěry orientační, nezobecnitelné.
Hlavním účelem návštěvy byl uveden zájem o historii, architekturu,
památky UNESCO (61,1 %), dále sportovní, rekreační aktivity (27,8 %)
a nejméně se projevil zájem o přírodní zajímavosti (11,1 %). Čtyři respondenti
uvedli, že jsou v Mikulčicích a okolí poprvé, osm návštěvníků zde bylo dva až
čtyřikrát a tři dokonce již vícekrát. Většina respondentů navštívila lokalitu
individuálně nebo s partnerem (50 %), čtyři respondenti označili cestu za
rodinnou, další dva za kolektivní s přáteli. K Památníku Velké Moravy se
turisté nejčastěji dopravovali osobním automobilem (9 odpovědí) nebo na
kole (5 odpovědí – cykloturistika). Nejčastější rozpočet na jednu návštěvu se
pohyboval v rozmezí 250–500 Kč za osobu (8 odpovědí), šest respondentů se
dokonce vešlo do 250 Kč za osobu.
Jako nejčastější zdroj informací o památkách Velké Moravy v Mikulčicích a okolí byli označeni známí a přátelé (6x), na druhém místě elektronická
média (4x) a informační tabule v okolních městech a u silnic (4x), na třetím
místě pak byly informace ze školy (3x). Za nejhodnotnější památku v lokalitě
návštěvníci považují Slovanské hradiště, na druhém místě muzeum, dále
pak parkovou krajinu nivy a přírodní rezervaci a meandry staré řeky Moravy,
na posledním místě skončila rozhledna.
Z nabídky služeb a činností, by návštěvníci nejvíce uvítali kvalitní
veřejné stravovací zařízení (11x), dále pak historické hry a představení
dobového života Slovanů (8x) nebo také kurzy tradičních řemesel (6x)
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a služby průvodce s výkladem. Služby by se podle nich měly rozvíjet
především v zázemí obce, dále pak přímo v centrální části Památníku. Turisté
také pozitivně hodnotí většinu již poskytovaných služeb (nejlépe právě služby
průvodce), horší známku dostala pouze dopravní dostupnost vlakem či
autobusem a nejhorší známku dopravní dostupnost po cyklostezkách. Turisté
dále postrádají především most nebo lávku do Kopčan a výše již zmíněné
veřejné stravovací zařízení, dále považují za potřebnou rekonstrukci některých
staveb v blízkosti Památníku a průměrnou známkou hodnotí možnosti veřejné
dopravy a infrastrukturu.
Na otázku, zda by byli návštěvníci ochotni nějakým způsobem podpořit
případný konkrétní projekt v Mikulčicích, 13 odpovědělo kladně, nejčastěji by
byli ochotní pomoci nápady, podněty nebo pracemi.
Hlavní zjištění od návštěvníků můžeme shrnout následovně, nicméně
vzhledem k nízkému počtu odpovědí jsou výsledky nejméně vypovídající ze
všech tří sledovaných cílových skupin respondentů:
 Oblast je navštěvována především za účelem návštěvy památek,
přírodní zajímavosti jsou pro turisty druhořadé.
 Shodně s obyvateli obce by turisté ocenili kvalitní stravovací zařízení
(restauraci).
 Doprava k památkám probíhá převážně osobním automobilem,
popřípadě na kole (pobyty turistů jsou převážně individuální a rodinné) –
nejvíce chybí veřejná doprava k památkám, lepší přístup k cyklostezkám
a lávka do Kopčan (SK).
 Nebyla zjištěna závislost odpovědí na pohlaví, věku, ani vzdálenosti
bydliště návštěvníků.
Hlavní výsledky šetření odborné veřejnosti
V případě odborné veřejnosti byli respondenty studenti dvou významných
brněnských univerzit, dotazováni byli studenti oborů geografie a regionální
rozvoj. Dotazník vyplnilo celkem 101 respondentů.
Na otázku, zda respondent ví, kde leží obec Mikulčice, odpověděla
třetina respondentů pozitivně (ano 35 %), třetina negativně (ne 31 %) a třetina
respondentů si nebyla jistá (34 %). Tomu odpovídalo i zakreslení domnělé
polohy Mikulčic do obrysové mapy ČR, o které jsme respondenty požádali.
Z nich 36 % zakreslilo polohu Mikulčic velmi blízko skutečné poloze,
dalších 26 % o něco méně přesně, ale stále v Jihomoravském kraji, 2 % jinde
v ČR a ostatní respondenti polohu neuvedli. Co se týká asociací spojených
s Mikulčicemi, nejčastěji odborná veřejnost uváděla víno, vinné sklepy
a vinařství (35 odpovědí), dále pak teprve archeologické naleziště, vykopávky
nebo archeopark a archeoskanzen (16 odpovědí) či polohu na Jižní/Dolní
Moravě (12 odpovědí). Objevily se i odpovědi historie, památky, architektura
(11), Slovanské hradiště, hradiště (10), Folklor, kroje, festival otevřených
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sklepů, vinné stezky, burčákový pochod, trhy, hody (8) nebo turistika,
cykloturistika, venkov, příroda, niva, UNESCO, Velká Morava, zámek, hrad,
kostely, Hodonín, muzeum, exkurze…
Za nejvýznamnější památku studenti označili Památník Velké Moravy
(17 odpovědí), dále pak Slovanské hradiště (11 odpovědí) a archeologické
naleziště (5 odpovědí). Ze stovky dotázaných pouze 15 respondentů uvedlo,
že lokalitu navštívilo, z toho 10 studentů pouze jedenkrát, a to především
z důvodu zájmu o historii, památky a architekturu (10 odpovědí). Ostatních 74
respondentů lokalitu nenavštívilo. Podobně jako ostatní návštěvníci, i studenti
nejčastěji cestovali k Památníku osobním autem (8 odpovědí). Podobně jako
ostatní návštěvníci, i oborná veřejnost se o Mikulčicích a Památníku Velké
Moravy nejčastěji dozvěděla od známých a přátel (6 odpovědí), dále pak
z elektronických médií (5 odpovědí) a z informačních tabulí v okolních
městech a u silnic (4 odpovědi).
Hlavní zjištění lze shrnout následovně:
 Nejčastější asociace spojená s Mikulčicemi je víno, dále teprve
vykopávky, Památník a Hradiště.
 Za nejvýznamnější památku Mikulčic je odbornou veřejností považován
Památník, následují Hradiště a vykopávky jako celek.
 Jen 15 % dotazovaných uvedlo, že navštívilo Mikulčice, obecně lze
říci, že informovanost odborné veřejnosti je nižší, než bylo předpokládáno, což poukazuje na rezervy v komunikační kampani
památky.
 Byla zjištěna statisticky významná souvislost mezi přesností určení
polohy Mikulčic na mapě a vlastním posouzením znalosti polohy
Mikulčic respondenty.
 Respondenti, kteří navštívili Mikulčice, častěji dokážou určit jejich
polohu, jako nejvýznamnější památku označují Slovanské hradiště
jako celek.
Diskuse a závěr
Úvahy a rozhodování o budoucnosti území je komplikovaným úkolem
vyžadujícím součinnost širokého spektra zainteresovaných osob a institucí.
Jde-li o rozhodování o územích či lokalitách pod patronací UNESCO, jde
o proces citlivý na další vstupy, komentáře, hodnocení a pozornost ze všech
stran. Proto metodu dotazníkového šetření k získání podkladových dat, lze
považovat za dostatečný způsob získávání názorů občanů. I přes to, že některé
potřeby domácích obyvatel Mikulčic, návštěvníků a odborné veřejnosti se liší
nebo mohou být v rozporu (např. touha místních obyvatel po klidu a soukromí
vs. pohyb turistů po obci), jak místní obyvatelé, tak návštěvníci se shodli na
tom, že jim v obci chybí pohostinství, nejlépe slušná restaurace, kde by se
vařilo. Dále panovala shoda mezi místními obyvateli, návštěvníky a odbornou
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veřejností, která měla možnost lokalitu navštívit, na nejhodnotnější věci
v Mikulčicích a jejich okolí, a sice na Slovanském hradišti jako celku. Na
druhém místě pak skončil konkrétně Památník Velké Moravy. Tento rozdíl
může být dán také užívanou terminologií. V dnešních propagačních materiálech
a na cedulích figuruje přednostně Památník Velké Moravy, kdežto původně
užívané označení je spíše Slovanské hradiště.
Co se týká turistického ruchu v oblasti, ten je obecně považovaný za
žádoucí. Z hlediska obyvatel přináší obci peníze, přispívá k rozvoji služeb
a infrastruktury a zvyšuje popularitu oblasti, nicméně s sebou nese také ohrožení
okolní přírody a klidu v obci. Návštěvníci lokalitu navštěvují především za
účelem rekreace a oblast má pro ně i pro odbornou veřejnost především
vzdělávací hodnotu.
Celý dotazníkový průzkum slouží jako podklad pro tvorbu koncepčních
a strategických dokumentů v souvislosti s přípravou areálu archeoparku
Mikulčice-Kopčany pro zápis na seznam UNESCO. Jak a které návrhy budou
v budoucnosti realizovány, záleží jak na zájmu všech zainteresovaných aktérů,
tak i na aktuální ekonomické situaci státu a participujících právnických
a fyzických osob. K dalšímu rozvoji lokality přispívá i rozvíjející se cestovní
ruch a turismus. Přívlastek značky UNESCO bude znamenat určitě zvýšení
zájmu tuzemské i zahraniční veřejnosti o tuto lokalitu. Pro srovnání: zatímco
v roce 2003 byla návštěvnost areálu 10 000 osob, v roce 2014 již 22 407 osob,
v roce 2019 cca 65 000 osob. Index nárůstu počtu návštěvníků (2019/2003) je
6,5. Zde ovšem jde i o neplatící návštěvníky pohybující se ve venkovním
areálu bez fyzické návštěvy muzea. Značka UNESCO na jednu stranu
znamená záruku mimořádného území, na straně druhé také sebou nese riziko
a potencionální ohrožení ze strany turistů, či návštěvníků. Zkušenosti z jiných,
nejen světových památek UNESCO (viz Lednicko-Valtický areál, či Biosférická
rezervace Třeboňsko a problematika cykloturistiky) přinášejí zvýšené riziko
rozvoje tzv. masového turismu, na který nejsou dostatečně lokality připraveny
z pohledu např. infrastruktury nebo sociálního vybavení. Nápor turistů lačnících
po návštěvě lokality může přinést komplikace při zajištění dostatečné ochrany
památek, či v případě Vlkolínce přímé narušení soukromí rezidentů. Vždy je
třeba hledat kompromisy a vyvažovat potencionální ekonomickou stránku, jež
cestovní ruch přináší, se sociálními potřebami a dopady místních obyvatel.
Poděkování
Tento příspěvek vznikl s podporou projektu „Památky světového
dědictví UNESCO v životě obcí, měst a regionů“, č. NFP304030D001 programu
INTERREG V-A SK-CZ ve spolupráci Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně, Katolické univerzity v Ružomberku, Biosférické rezervace
Dolní Morava, Města Ružomberku a Fakulty prírodných vied Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre.
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