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ÚVOD 

V súlade s § 18 ods. (1) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „pamiatkový zákon“) je dôvodom vypracovania návrhu ochranného pásma potreba ochrany a usmerňovania 
vývoja prostredia (okolia) dvoch geograficky blízkych a z hľadiska kultúrno-historickej hodnoty špecifických lokalít  
Pamiatkovej zóny (PZ) Kopčany a národnej kultúrnej pamiatky (NKP) kaštieľ s areálom v Holíči. 

NKP kaštieľ s areálom v Holíči má už v súčasnosti vyhlásené OP podľa Nariadenia ONV Senica zo dňa 06.10.1989 (ďa-
lej len „Nariadenie z roku 1989“). V prípade navrhovaného OP však nepôjde o zmenu vyhlásenia jestvujúceho OP 
NKP, ale o vyhlásenie nového OP. Vymedzenie a podmienky ochrany v OP podľa vyššie uvedeného Nariadenia nebu-
dú vyhlásením navrhovaného OP dotknuté (zostávajú naďalej v platnosti).  

Účelom navrhovaného (nového) OP je najmä ochrana širšieho krajinného prostredia, ktoré vizuálne a logicky nadvä-
zuje na areál NKP – kaštieľ s areálom v Holíči a PZ v Kopčanoch a ktoré je neoddeliteľnou súčasťou historického obra-
zu pamiatkových lokalít. Zároveň ide o ochranu priestorového vzťahu medzi týmito dvoma pamiatkovými lokalitami. 
Navrhovaným OP sa účel jestvujúceho OP podľa Nariadenia z roku 1989 de facto dopĺňa o ochranu nadväzujúcej, 
pôvodne barokovej, krajiny. 

Zámerom navrhovaného OP je tiež zachovanie kvality širokého krajinného prostredia PZ Kopčany ako súčasti medzi-
národného Archeoparku Mikulčice – Kopčany, ktorý je predmetom spoločnej nominácie Slovenskej republiky a Čes-
kej republiky na zápis do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Zachovanie prostredia PZ 
Kopčany je jedným z dôležitých predpokladov (a podmienkou) pre úspešné zavŕšenie tohto cieľa. 

Návrh ochranného pásma je podkladom Pamiatkového úradu SR v správnom konaní na vyhlásenie ochranného pás-
ma pamiatkovej zóny a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. 

Ochrana kultúrnej krajiny v priestore Kopčany - Holíč realizovaná podľa pamiatkového zákona prostredníctvom 
ochranného pásma vyššie uvedených pamiatkových lokalít (ako ochrana prostredia týchto pamiatkových lokalít) je 
v súlade s Rámcovým dohovorom Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť (ratifikovaného SR 16. 
8. 2013), v zmysle ktorého sa Slovenská republika zaväzuje „zvyšovať hodnotu kultúrneho dedičstva jeho identifiká-
ciou, štúdiom, interpretáciou, ochranou, starostlivosťou o jeho zachovanie a prezentáciu“ a „presadzovať ochranu 
kultúrneho dedičstva ako ústredného faktora vzájomne sa podporujúcich cieľov trvalo udržateľného rozvoja“ (článok 
5, písm. b, e). 

Skratky používané v texte 

PZ pamiatková zóna 

PÚ pamiatkové územie  

KP kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka) 

NKP národná kultúrna pamiatka 

OP ochranné pásmo 

ÚZPF Ústredný zoznam pamiatkového fondu SR 

pamiatkový zákon Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 

PÚSR Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

KPÚ krajský pamiatkový úrad; v zmysle tohto Návrhu OP - Krajský pamiatkový úrad Trnava 

VKM vektorová katastrálna mapa 

mapa KN mapa katastra nehnuteľností s parcelami registra „C“,  

mapa UO mapa určeného operátu s parcelami registra „E“ 

CEANS Centrálna evidencia archeologických nálezísk na Slovensku 

SD; Zoznam SD svetové dedičstvo (Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO); Zoznam svetové-
ho dedičstva UNESCO 

ÚPN územný plán 

k.ú. katastrálne územie 
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1.  Údaje o spracovaní návrhu 

Názov navrhovaného ochranného pásma: Ochranné pásmo Pamiatkovej zóny Kopčany a nehnuteľnej národnej kul-
túrnej pamiatky Kaštieľ s areálom v Holíči 

Názov / meno spracovateľa:  

Ing. arch. Peter Andráši  Pamiatkový úrad SR; 

Mgr. Peter Grznár, Ing. Alexandra Jakabšicová – Krajský pamiatkový úrad Trnava 

Dátum spracovania: júl 2021 

Podnet na základe ktorého bol návrh spracovaný: Návrh OP spracovaný na základe podnetu KPÚ Trnava. (odôvod-
nenie účelu a cieľa OP – viď príslušná kapitola)  

 

2. Údaje o pamiatkovom území a kultúrnych pamiatkach na území ochranné-
ho pásma 

2.1. Údaje o pamiatkovom území 

Názov pamiatkového územia podľa platnej legislatívy: Pamiatková zóna Kopčany 

Názov pamiatkového územia podľa vyhlásenia: Pamiatková zóna Kopčany 

Číslo pamiatkového územia v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR: 91 

Vyhlásenie za pamiatkovú zónu: Rozhodnutie Ministerstva kultúry SR č. MK-1724/2008-51/5951 zo dňa 30.04.2008, 
právoplatné 08.06.2008 

Kraj, okres: Trnavský, Skalica 

Obec: Kopčany 

Katastrálne územie: Kopčany, Holíč 

2.2. Údaje o kultúrnej pamiatke (NKP mimo PZ) 

Unifikovaný názov NKP: Kaštieľ s areálom 

Číslo ÚZPF: 613/1-34 

Parcelné čísla (KN register „C“):  

949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958/1 
958/2 
958/3 
958/4 

959 
1398 
1412/1 
1417/1 
1417/2 
1418/1 
1418/2 
1418/3 
1418/4 
1419/1 
1419/10 
1419/11 
1419/12 

1419/13 
1419/14 
1419/15 
1419/2 
1419/3 
1419/4 
1419/5 
1419/6 
1419/7 
1419/8 
1419/9 
1420/1 
1420/2 

1420/3 
1420/4 
1421 
1422/1 
1422/2 
1423 
1424 
1425/1 
1425/2 
1425/3 
1426/1 
1426/2 
1426/3 

1427/1 
1427/2 
1427/3 
1428/1 
1428/2 
1429 
1430 
1431 
1433 
1435/1 
1435/2 
1435/3 
1435/4 

1435/5 
1436 
1437 
1438 
1439/1 
1439/2 
1439/3 
1439/4 
1440 
1441 
1442/1 
1442/2 
1443 

1444 
1445 
1446 
1447 
1448 
1449/1 
1449/2 
1449/3 
1449/4 
1449/5 
1449/6 
1449/7 
1449/8 

1450/1 
1455/2 
1463/1 
1463/2 
1468/1 
1468/2 
1469 
1470/1 
1471 
1483 
1497 
1640 

 

Kraj, okres: Trnavský, Skalica 

Mesto/obec: Holíč 

Katastrálne územie: Holíč 
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3. Odôvodnenia 

3.1 Odôvodnenie účelu a cieľa ochranného pásma  

Podľa § 18 ods. 1) pamiatkového zákona je OP definované ako „územie vymedzené na ochranu a usmernený rozvoj 
prostredia alebo okolia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej zóny...“ 

Ochranné pásmo je územím vymedzeným na ochranu prostredia Pamiatkovej zóny Kopčany a zároveň ochranu pro-
stredia NKP Kaštieľ s areálom.  

Ochranné pásmo v zmysle ochrany a usmerneného rozvoja prostredia pamiatkovej zóny a kultúrnej pamiatky bude 
nástrojom na ochranu tých častí okolia PZ resp. NKP, ktoré je možné charakterizovať ako prírodno-poľnohospodársku 
krajinu priamo nadväzujúcu jednak na PZ a jednak na kultúrnu pamiatku  Kaštieľ s areálom. 

Cieľom ochranného pásma vo vzťahu k PZ Kopčany je: 

 Zachovanie jestvujúceho charakteru okolia PZ t.j. vo forme prírodno-poľnohospodárskej krajiny, za úče-
lom zabezpečenia plynulého prechodu (prepojenia) chránenej historickej štruktúry (pamiatkovej zóny) do 
krajiny v jej okolí. Prírodno-poľnohospodárska krajina je z hľadiska ochrany pamiatkového fondu chápaná 
ako najvhodnejšie prostredie PZ Kopčany. 

 Zabezpečenie doložených i potenciálnych (veľmi pravdepodobných) archeologických nálezísk v okolí PZ 
Kopčany (ako mimoriadne významnej archeologickej lokality), keďže je zrejmé, že archeologické nálezy na 
území PZ súvisia s rozsiahlejšou štruktúrou historického osídlenia v jej okolí. --- (Územie OP je možné pova-
žovať za súčasť historickej - veľkomoravskej - Mikulčicko-kopčianskej aglomerácie, ktorá nebola po svojom 
zániku, zač. 10. stor. už prakticky osídlená, a preto je jej archeologické dedičstvo zachované v relatívne nepo-
rušenom a autentickom stave.) 

 Ochrana širokej prírodno-poľnohospodárskej krajiny, ako najvhodnejšieho prostredia mimoriadne výz-
namnej kultúrnej pamiatky z obdobia Veľkej Moravy Kostola sv. Margity Antiochijskej (nachádzajúcej sa na 
území PZ). V tomto zmysle je jedným z cieľov OP zachovanie takého stavu širokého prostredia kostola 
(a okolitých archeologických nálezísk), ktorý nebude prekážkou zápisu lokality do Zoznamu svetového kul-
túrneho a prírodného dedičstva  UNESCO (Zoznam SD) – o ktorý sa Slovenská republika spoločne s Českou 
republikou dlhodobo usilujú. Ochrana širokého okolia veľkomoravskej lokality je teda vnímaná ako jedna zo 
základných podmienok zápisu tohto historického územia do Zoznamu SD. Narušenie jeho prostredia by jed-
noznačne tieto snahy zmarilo. --- (Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch je jediná zachovaná murova-
ná cirkevná veľkomoravská stavba a s vysokou pravdepodobnosťou tiež najstaršia stojaca architektúra 
v Naddunajsku mimo hranice bývalej rímskej ríše.) 

 Zachovanie okolia PZ v podobe, ktorá vytvorí najlepšie predpoklady pre prezentáciu a revitalizáciu prvkov 
barokovej komponovanej krajiny a ponechá možnosť pre prípadnú revitalizáciu časti prvkov pôvodnej kra-
jiny okolia rieky Moravy. Prípadná revitalizácia prvkov barokovej komponovanej krajiny na území OP môže 
následne nadviazať na postupne obnovované prvky tohto typu na území PZ. 

Cieľom ochranného pásma vo vzťahu k NKP kaštieľ je: 

 Zabezpečenie plynulého prechodu (prepojenia) chráneného historického areálu kaštieľa v Holíči do voľnej 
krajiny, západne od tejto NKP (smerom do nivy rieky Moravy). Súčasná prírodno-poľnohospodárska krajina 
predstavuje prirodzenú väzbu záhrad kaštieľa na okolitú krajinu a z hľadiska ochrany pamiatkového fondu je 
chápaná ako najvhodnejšie prostredie NKP kaštieľ. 

 Zachovanie takého stavu okolia NKP Kaštieľ s areálom, ktorý bude rešpektovať formálno-estetickú hodno-
tu kaštieľa a parku ako ústredných kompozičných bodov pôvodnej barokovej krajiny, realizovanej v 2. pol. 
18. stor. Pod pojmom „baroková krajina“, resp. „baroková komponovaná krajina“ sa tu rozumie kultúrna 
krajina medzi Holíčom a Kopčanmi, resp. Holíčom a riekou Moravou tak, ako bola navrhnutá a realizovaná 
cca v 2. pol. 18. storočia (pravdepodobne) francúzskym architektom Jeanom Nicolasom Jadotom de Ville-
Issey a ktorá znamenala komplexný štrukturálno-priestorový a architektonický zásah do širokej krajiny, vrá-
tane nivy Moravy. --- (Stanovené podmienky ochrany sa týkajú územia, ktoré tvorilo podstatnú časť pôvod-
nej „barokovej krajiny“, resp. „barokovej komponovanej krajiny“ medzi kaštieľom v Holíči na východe 
a riekou Moravou na západe - územie OP.  Navrhovaným OP sa teda účel jestvujúceho OP podľa Nariadenia 
z roku 1989 de facto dopĺňa o ochranu nadväzujúcej, pôvodne barokovej, krajiny.) 
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 Zachovanie takého stavu okolia NKP Kaštieľ s areálom, v súvislosti s prírodno-poľnohospodárskou krajinou 
s barokovými prvkami priamo nadväzujúcou na areál NKP, ktorý bude čo najpodobnejší stavu v najvýznam-
nejšom historickom období tejto NKP  t.j. v 2. pol. 18. stor. --- Súčasný stav, pôvodne barokovej, krajiny sa 
považuje, z hľadiska pamiatkovej ochrany, za taký, ktorý je možné pomerne jednoduchými zásahmi (napr. 
obnova trojzubca komunikácií s alejami) revitalizovať do podoby blízkej barokovej podobe krajiny. Pritom 
proces smerujúci k revitalizácii tejto historickej krajiny už prebieha. (Viď napr. Návrh UPN-O Holíč, apríl 2020) 

Cieľom ochranného pásma, smerom k ochrane priestorového krajinného vzťahu medzi PZ Kopča-
ny ↔NKP kaštieľ), je: 

 Zachovanie (historicky daného) prepojenia pamiatkových lokalít (PZ Kopčany a NKP kaštieľ) prostredníc-
tvom prírodno-poľnohospodárskej (t.j. voľnej, nezastavanej) krajiny. 

 Zachovanie súvislostí medzi historickými prvkami PZ a historickými prvkami areálu NKP. A to s ohľadom 
na fakt, že ide o pôvodné súčasti celistvo komponovanej barokovej krajiny vytvorenej v 2. pol. 18. stor. --- 
Vzťah týchto dvoch území (pričom každému z nich v súčasnosti prisudzujeme osobitnú kultúrno-historickú 
hodnotu) bol vnímaný ako dôležitý už v 2. pol. 18. stor., keď bola oblasť so starobylým Kostolom sv. Margity 
Antiochijskej cielene zahrnutá (barokovým architektom) do širšej komponovanej krajiny. 

--- 

Priamym cieľom/účelom OP pritom nie je samotná obnova prvkov pôvodnej barokovej krajiny nadväzujúcej na areál 
kaštieľa, resp. územia medzi PZ a areálom kaštieľa, ale najmä zachovanie podmienok (v čo najväčšej miere) pre mož-
nosť jej budúcej revitalizácie. 

Cieľom/účelom OP je zachovanie územia v takom stave, ktorý (prípadnú) revitalizáciu historickej podoby krajiny, 
resp. (prípadnú) revitalizáciu „náznaku historickej podoby“ krajiny zásadne neznemožní (neprimeranými a nevhodne 
situovanými stavebnými zásahmi). Z tohto dôvodu je prioritou zachovanie podstatnej časti územia OP vo forme ne-
zastavanej, voľnej krajiny. 

Zachovanie širokej prírodno-poľnohospodárskej krajiny ako súčasného okolia Archeoparku Mikulčice - Kopčany je 
tiež jedným z dôležitých predpokladov pre úspešný zápis lokality do Zoznamu SD ako je to uvedené aj 
v „Prehlásení integrity“ v Nominácii k zápisu z roku 2013: „Integrita statku, ktorý sa rozkladal na dunách v nive 
rieky Moravy, zostáva dodnes relatívne nenarušená. Pôvodná geomorfológia terénu je zachovaná v takom detaile, 
že je možné vnímať pôvodné priestorové väzby. ... Pohľadovo, a to ani z pohľadu na lokalitu, ani z výhľadu 
z lokality, sa neuplatňujú žiadne urbanistické celky, ktoré by integritu narušili. Mestá alebo obce na českej 
i slovenskej strane sú dostatočne vzdialené a ich vývoj ani v budúcnosti integritu statku nenaruší.“ 

--- 

Pod pojmom „pôvodná baroková krajina“ sa v zmysle tohto Návrhu OP uvažuje o časti pôvodnej oblasti komponova-
nej krajiny realizovanej v 2. pol. 18. storočia (v priestore medzi Kopčanmi a Holíčom). 

 

3.2 Odôvodnenie vymedzenia územia OP 

Územie OP zahŕňa priestorový pás široký cca 0,9 až 1,1 km medzi dvoma pamiatkovými lokalitami  PZ Kopčany 
a NKP Kaštieľ s areálom a ďalej zahŕňa územie medzi západnou (resp. severozápadnou) hranicou PZ Kopčany a riekou 
Moravou. 

OP je týmto spôsobom de facto tvorené dvoma oddelenými časťami – prvá časť zahŕňa územie medzi PZ Kopčany 
a NKP Kaštieľ s areálom (A  východná časť OP), druhá časť zahŕňa územie medzi PZ Kopčany a riekou Moravou (B  
západná časť OP).  

A – územie medzi PZ a NKP Kaštieľ s areálom 

Šírka územia OP v jeho východnej časti (t.j. medzi PZ a NKP) je cca 1 km čo vychádza z veľkostí (šírok) samotných 
chránených lokalít (teda PZ aj NKP), pričom severná hranica tejto časti OP v princípe rešpektuje hranice parciel 
v mape určeného operátu (parcely registra „E“) a južná hranica tejto časti OP je vedená zväčša po južnom brehu 
kanála Kýštor. Takýmto vymedzením OP je zachytená podstatná časť pôvodnej barokovej komponovanej krajiny v 
oblasti pôvodného „trojzubca“ alejí spolu s historickým vodným systémom. 
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B – územie medzi PZ a riekou Moravou 

Západná časť (medzi PZ a riekou) je zahrnutá do územia OP z dôvodu, že oblasť je integrálnou súčasťou širšieho úze-
mia, ktoré bolo vo veľkomoravskom období bezprostredne orientované na vtedajšie centrum Valy pri Mikulčiciach. 
Ide preto o oblasť s vysokým archeologickým potenciálom (možnosť nálezov z obdobia Veľkej Moravy a starších). 
Zároveň ide o územie s pozostatkami pôvodnej krajiny (spred novodobej regulácie rieky Morava), ktorá na západnej 
strane uzatvárala priestor barokovej komponovanej krajiny v oblasti medzi Kopčanmi a Holíčom. 

Formálne je západná a severná hranica tejto časti OP vedená telesom ľavobrežnej hrádze rieky Moravy. Južná hrani-
ca tejto časti OP zas sleduje meandre vodných tokov (či už zavodnených alebo zaniknutých, bez vody). 

 

● hranica navrhovaného OP - červená bodkočiarkovaná 
čiara 
● územie PZ Kopčany - okrová plocha 
● NKP - červené (ružové) plochy, body, línie 
● hranica jestvujúceho OP NKP Žrebčín - zelená 
bodkočiarkovaná čiara (vľavo dole) 

● hranica jestvujúceho OP NKP Kaštieľ s areálom - zelená 
bodkočiarkovaná čiara (vpravo) 
● A – územie OP medzi PZ a NKP Kaštieľ s areálom 
● B – územie OP medzi PZ a riekou Moravou 
● štátna hranica ČR / SR - hnedá plná čiara 

1MAPA  vymedzenie OP na podklade VKM (KN + UO) 

4. Vymedzenie územia ochranného pásma  

Vymedzenie územia OP PZ Kopčany a NKP Kaštieľ s areálom bolo spracované v zmysle zákona č. 162/1995 Z. z. 
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskor-
ších predpisov a príslušných smerníc Úradu geodézie kartografie a katastra SR. 

4.1. Mapový podklad  

Hranica územia OP PZ Kopčany a NKP Kaštieľ s areálom je vyznačená graficky na mapovom podklade vytvorenom na 
základe vektorovej katastrálnej mapy ÚGKK SR z marca 2021. 

                                                           
1 Všetky mapy v Návrhu OP sú orientované na sever. 



PUSR-2021/13313-2/49616 07/2021 Strana 9 z 33  

4.2. Opis priebehu hranice ochranného pásma 

Opis priebehu hranice OP (na základe aktuálnej katastrálnej mapy) bude uvedený v rozhodnutí o jeho vyhlásení. 
Navrhovaná hranica OP v čase pred vydaním rozhodnutia je zrejmá z grafických podkladov (viď textovú časť ako aj 
samostatnú grafickú prílohu2) 

4.3. Súpis parciel územia ochranného pásma 

Súpis parciel OP (na základe aktuálnej katastrálnej mapy) bude uvedený v rozhodnutí o jeho vyhlásení. Rozsah navr-
hovaného OP v čase pred vydaním rozhodnutia je zrejmý z grafických podkladov (viď textovú časť ako aj samostatnú 
grafickú prílohu) 

5. Charakteristika územia ochranného pásma  

5.1. Stručný historický vývoj a zásadné urbanistické (resp. priestorové)  etapy vývoja územia. 

 
CHARAKTER KRAJINY RIEČNEJ NIVY V NAJSTARŠÍCH OBDOBIACH  

Krajina v prehistorickom období vyzerala inak ako dnes. Riečna niva Moravy bola v tom čase zalesnená tvrdým luhom 
(lužné lesy s dubmi, jaseňmi, brestmi) a bola popretkávaná rozvetvenými riečnymi ramenami. Oproti dnešnej rovine 
mala členitejší, plastickejší terén. Z terénu vystupovali mierne vyvýšeniny  pieskové duny  vytvorené činnosťou 
vetra a sčasti formované riekou. Vytvárali akési ostrovy, resp. suché miesta v inak zamokrenom prostredí. Duny 
spevnené nivnou vegetáciou vytvorili základ pomerne stabilizovanej krajiny vo „vnútornom“ priestore nivy, vhodnej 
aj na osídlenie. 

NAJSTARŠIE DOKLADY OSÍDLENIA  

Územie riečnej nivy bolo oddávna strategickou oblasťou v rámci širšej krajiny. Okrem funkcie dôležitej komunikačnej 
tepny (samotná rieka) a celkového charakteru ťažko prechodnej bariéry (rieka a nadväzujúce zamokrené územia), 
bola riečna niva vnímaná ako vhodný a dostatočne bezpečný, prirodzene chránený priestor pre osídlenie. Umožňova-
li to spomínané suché vyvýšené polohy v riečnom, resp. močiarnom území.  

Existencia takýchto starobylých oblastí sa, okrem iného, zachovala aj v lokálnom zemepisnom pomenovaní pod 
pojmom „Hrúdy“. V pomeroch Záhoria a južnej Moravy tento pojem označuje pieskové duny, ktoré v minulosti 
dominovali okolitému terénu a je pre nich typický výskyt pravekého alebo stredovekého osídlenia. Jedna takáto 
oblasť sa dokonca vyskytuje viac ako 1,5 km východne od Kostola sv. Margity Antiochijskej smerom k Holíču – na 
území navrhovaného OP. Predbežný archeologický výskum KPÚ v marci 2021 už potvrdil jej starobylosť (podrob-
nejšie viď príslušné kapitoly). 

Najstaršie doklady osídlenia v širšom území Kopčianskeho a Holíčskeho katastra v ľavobrežnej časti rieky Moravy, 
pochádzajú z obdobia neolitu. Osídlenie v tomto priestore bolo s najväčšou pravdepodobnosťou kontinuálne aj 
v ďalších obdobiach, najmä v eneolite, dobe bronzovej, dobe halštatskej, laténe, dobe rímskej a rovnako aj 
vo včasnom a vrcholnom stredoveku.  

SLOVANIA  VČASNOSTREDOVEKÁ ETAPA  

Aj pre veľkomoravské obdobie (rovnako ako to bolo v starších obdobiach) bolo typické osídlenie inundačného územia 
v rámci vtedajšieho neregulovaného toku rieky Moravy. Ako je už uvedené vyššie, toto územie bolo charakteristické 
relatívne rovinným terénom, i keď podstatne plastickejším ako teraz, s množstvom meandrujúcich prietočných alebo 
slepých ramien, ťažko priechodných močarísk zarastených lužným lesom. Nachádzali sa tu tiež vyklčované, kultivova-
né plochy, určené pre stavbu sídiel ako aj pre poľnohospodárske využitie. Krajina bola citlivo urbanizovaná, pri sta-
vebnej aktivite sa využívali prírodné danosti terénu. Sídlisková zástavba teda vznikala na mierne vyvýšených dunách, 
pričom najvyššie polohy boli využité na výstavbu sídelných komplexov.  

Najväčší rozsah dosiahlo osídlenie nivy Moravy v katastri Kopčian v období 9.  10. storočia, kedy zaberalo aj niektoré 
neskoršie zátopové oblasti. Z tohto obdobia sú doložené poľnohospodársky a pastiersky zamerané osady. Tie tvorili 
„príslušenstvo“ (hospodárske a obranné zázemie) významného veľkomoravského centra Valy v Mikulčiciach, ku kto-
rému celé vtedajšie osídlenie geograficky inklinovalo.  

Z tohto obdobia je možné predpokladať napr. aj konkrétnu trasu významnej lokálnej komunikácie. Viedla od hra-
diska Valy cez ramená Moravy po reťazci dún poza Kostol sv. Margity Antiochijskej až k dnešnému ohybu asfalto-
vej cesty z Kopčian k Holíčskemu kaštieľu. Odtiaľ jedna vetva viedla smerom k Holíču a druhá, zhruba v miestach 
dnešnej cesty, k intravilánu obce Kopčany. Predpokladaná poloha veľkomoravskej cesty v oblasti dnešnej Pamiat-
kovej zóny Kopčany je zachytená ešte na katastrálnej mape z konca 19. storočia. 

                                                           
2 Samostatná grafická príloha je súčasťou Návrhu OP len v jeho elektronickej verzii. 
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Súčasťou hospodárskych aktivít človeka, ktoré malo veľký dosah na zmeny v krajine, bolo odlesňovanie. Pôvodný 
charakter krajiny začal človek týmto spôsobom meniť už okolo roku 1 000 pred Kr. Ale až v 9. storočí, resp. prvej pol. 
10. storočia dosiahlo odlesňovanie najväčšiu intenzitu – a to hlavne v súvislosti s výstavbou hradiska a jeho zázemia 
v Mikulčiciach. Takto boli z veľkej časti premenené na lúky a polia aj lužné lesy východne od rieky Moravy (t.j. na 
súčasnej Slovenskej strane).  

ZMENY V POVEĽKOMORAVSKOM OBDOBÍ 

Dôležité zmeny v sledovanej oblasti v poveľkomoravskom období súviseli s politickými zmenami  zánikom Veľkomo-
ravskej ríše a vznikom Uhorského štátu. Podľa Anonymovej kroniky bola predmetná oblasť v 10. storočí obsadená 
starými Uhrami až k rieke Morave, pričom vojsko narážalo na odpor domáceho obyvateľstva, chrániaceho si svoje 
sídla brodmi, močiarmi a ramenami potokov. Po zániku Veľkej Moravy a násilnom oddelení roľníckych a roľnícko-
pastierskych osád od centier na Morave sa územie Holíča stalo súčasťou pohraničného pásma formujúcich sa štátov 
— českého a uhorského. Oblasť sa teda z niekdajšej centrálnej polohy ocitla v nevýhodnej okrajovej, pohraničnej 
polohe štátu.  

Nemenej dôležitá zmena v tomto období ale súvisela so životným prostredím. Spomínané masívne odlesňovanie, či 
už samotnej nivy Moravy, ale pravdepodobne aj širšej krajiny, v spojení s pravdepodobnými zmenami klímy v tomto 
období, spôsobilo v 10.  12. storočí výraznú zmenu hydrogeologických pomerov Moravy  zvýšenie hladiny vody. 
Následkom bolo zväčšenie intenzity záplav a dosah rieky na vyššie položené (predtým nezaplavované) územia. Vý-
raznejšie riečne nánosy postupne vypĺňali priestor medzi dunami. Reliéf terénu sa teda postupne zarovnával. Dá sa 
povedať, že od konca stredoveku sú už starobylé vyvýšeniny v teréne veľmi málo zreteľné. Tento stav terénu sa už 
odvtedy príliš nezmenil a je približne totožný s dnešným stavom.  

Zvýšenie hladiny Moravy zasiahlo aj do cestnej siete. Ťažisko dopravy sa presúva južne k intravilánu Kopčian a sever-
ne na cestu z Holíča do Hodonína. (Táto línia sa v 14. storočí stáva súčasťou Českej cesty.) Osídlenie po týchto zme-
nách prostredia nebolo vo väčšine pôvodných polôh v nive Moravy viac možné a presunulo sa do bezpečnejších 
úrovní, mimo priamy dosah rieky. V 2. pol. 10. storočia mnohé osady Mikulčicko-Kopčianskej oblasti zanikajú, pôvod-
né centrum osídlenia  hradisko Valy pustne. Čo sa týka okolia Kostola sv. Margity Antiochijskej, to zostáva naďalej 
obývané, hoci sa z tohto obdobia žiadne nad zemou stojace objekty nezachovali. Celkovo sa ale ťažisko osídlenia v 
oblasti Kopčian v dôsledku častých záplav presunulo južnejšie. Nová osada sa sformovala a ďalej rozvíjala už len v 
dnešnej polohe Kopčian. Jadrá staršieho osídlenia, akým bolo aj okolie Kostola sv. Margity Antiochijskej, boli postup-
ne úplne vyľudnené. V prípade okolia kostola tento proces trval až cca do 17. storočia, kedy sa tu definitívne prestalo 
pochovávať. Funkciu centra v sledovanej oblasti v poveľkomoravskom období prevzal Holíč, resp. holíčsky hrad. 

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že zmena životného prostredia – súvisiaca so zvýšeným rizikom záplav – bola zrejme 
najväčším medzníkom v lokálnych priestorových vzťahoch tohto územia. Samotná niva Moravy v neskorších obdo-
biach už nikdy nebola osídlená. Rieka a jej niva zostali (len) strategickou líniou – významnou krajinnou hranicou. 
Zmenu životného prostredia predchádzala zmena politického usporiadania, ktorá sa prejavila práve vznikom štátnej 
hranice v kedysi centrálnej oblasti (veľkomoravskej) ríše.  

Z dôvodu ochrany pohraničnej oblasti a potreby ekonomickej a vojenskej kontroly miesta križovania rieky (a nadväz-
ných ťažko prechodných zamokrených oblastí) a dôležitej obchodnej cesty bola v tomto priestore pravdepodobne už 
v 12. stor. vybudovaná nová pevnosť - nížinný vodný hrad v dnešnom Holíči. V počiatočnej fáze bol holíčsky hrad 
obohnaný zemným valom s palisádovým opevnením a hradné budovy mali drevenú konštrukciu. Išlo o pohraničnú 
pevnosť ležiacu na významnej obchodnej komunikácii. Pôvodný kráľovský majetok vlastnili neskôr viaceré šľachtické 
rody. 

Hrad bol postavený na samom okraji nivy tak, aby strategicky využil ťažko prechodné zamokrené územie s vysokou 
hladinou spodnej vody. Stavba bola založená už na pevnom podloží pahorkatiny dvíhajúcej sa z roviny riečnej nivy, na 
akomsi „polostrove“ (plochy cca 60x40 metrov) vystupujúcom z okolitých mokradí, ktorý bol od východu – t.j. zo 
svahu - voľne prístupný.  

Najstaršie komunikácie v osade pri hrade (Holíč) sledovali vrstevnice vo výškových úrovniach mimo dosahu podmá-
čaného územia. Voľba miesta hradu v Holíči  snáď reagovala aj na polohu pohraničného hradiska (hradu) na Českej 
strane v Hodoníne. Hrad v Hodoníne, zrejme nahradil staré veľkomoravské centrum v Mikulčiciach. Jeho počiatky 
spadajú už do 11. storočia. Dá sa preto predpokladať, že práve ku hradisku/hradu v Hodoníne – po strate významu 
Valov pri Mikulčiciach - smerovala hlavná cesta vedúca pomoravím.  

Posun ťažiskových bodov území na oboch stranách novej hranice v poveľkomoravskom období teda ovplyvnil 
v lokálnom meradle aj priebeh starobylej obchodnej cesty, ktorá pod menom Česká cesta (Via Bohemica; od 14. 
stor.) obchádzala Kopčany a smerovala cez Holíč a brod pri Kátove do Hodonína. Holíč bol teda poslednou zastávkou 
v Uhorsku na komunikácii vedúcej do Čiech. Jeho význam bol zdôraznený aj založením kráľovskej mýtnej stanice 
v polovici 13. stor. Línia Holíč - Hodonín, ako súčasť Českej cesty, ale už počas stredoveku strácala význam, pretože 
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ako hlavná trasa z Uhorska na Moravu sa etablovala najmä cesta cez Šaštín a Brodské smerom na Lanžhot. Tieto 
zmeny už nemali veľký vplyv na principiálne usporiadanie územia v lokálnom meradle. 

BAROKOVÁ KOMPONOVANÁ KRAJINA  18. STOROČIE 

Ďalšia naozaj významná zmena v usporiadaní oblasti Kopčany – Holíč nastáva zrejme až so zámermi F. Š. Lotrinského 
od tretiny 18. storočia, kedy sa prepojením ekonomických aktivít, architektúry a krajinného plánovania podarilo vy-
tvoriť z tohto územia ucelený hospodársky a kultúrno-reprezentačný priestor. Tento komplex mal svoje vyjadrenie 
ekonomické – v ekonomickej prosperite oblasti a mal taktiež vyjadrenie priestorovo-architektonické v kvalite uspo-
riadania architektúry a priľahlej krajiny. Práve táto druhá rovina je hlavným predmetom záujmu Návrhu OP. Z dôvodu 
ochrany súčasného prostredia PZ Kopčany a najmä NKP kaštieľ, je potrebné ju podrobnejšie analyzovať. 

František Štefan Lotrinský (1708 – 1765) - iniciátor barokovej komponovanej krajiny a celkového rozvoja v 
priestore Holíč – Kopčany   

Patril k najvyšším kruhom aristokracie s kontaktmi v celej Európe. V jeho osobe sa spájali vplyvy viacerých eu-
rópskych regiónov. Či už z dôvodov príbuzenských, alebo z dôvodov jeho ekonomických alebo politických zá-
ujmov. Bol (minimálne formálnym) vládcom niekoľkých špecifických regiónov v rôznych častiach Európy. Sám 
pochádzal z Lotrinska v dnešnom severovýchodnom Francúzsku. Ale mal užšie väzby aj s inými európskymi re-
giónmi, mestami, krajinami – Viedňou, Sliezskom na česko-poľskom pohraničí, Toskánskom v Taliansku, Brati-
slavou, Belgickom, Luxemburskom. Ako politik bol od moci de facto odstavený, ako vojak sa príliš neosvedčil. 
Cieľ svojho života našiel v ekonomických aktivitách, v podnikaní, v obchode – čo vlastne na tú dobu, v jeho 
kruhoch, v jeho postavení nebolo obvyklé. Svojimi životnými aktivitami sa akoby hodil skôr do modernej doby 
ako do 18. storočia. Prirodzene prepájal, ako človek určitého vzdelania a kultúrno-spoločenského rozhľadu, 
ekonomické aktivity s celkovým kultúrno – estetickým pohľadom na rozvoj krajiny. Mal mnohé zdroje príjmov, 
ale jeho najvýznamnejším majetkom boli Holíč a Šaštín na Slovensku.  

Naštartovanie fungujúcich výrobno-obchodných vzťahov v území mohlo byť cieľom, ale rovnako mohlo byť najmä 
prostriedkom pre realizáciu kultúrno-reprezentačných zámerov vyjadrených v architektúre a krajine. V každom prí-
pade vyžadovalo spoločné formovanie architektúry a krajiny v rozsahu v akom bolo realizované do konca 18. stor. 
v priestore Kopčany – Holíč výrazné finančné prostriedky. Celý „projekt“ bol budovaný postupne, dlhé roky. 
Z dnešného pohľadu je možné spätne vytvoriť akúsi ideálnu podobu tejto realizácie.  

Pravdepodobným autorom prestavieb kaštieľa - a zrejme aj koncepcie krajiny - bol francúzsky architekt Jean Nicolas 
Jadot de Ville-Issey (1710 - 1761), dvorný architekt F. Lotrinského. Neskôr zrejme práce viedol aj prvý architekt uhor-
skej dvorskej komory Franz Anton Hillebrandt (1719 - 1797). 

Východiskovým bodom týchto zámerov bola veľkoryso komponovaná renesančná protiturecká pevnosť v Holíči 
s bastiónovým opevnením hviezdicovitého tvaru a s hospodárskymi budovami, centrom ktorej bol uzavretý švorkríd-
lový objekt (samotný hrad) chránený vonkajšou a vnútornou vodnou priekopou. Celý areál bol v čase jeho odkúpenia 
F. Lotrinským pomerne spustnutý. Komplex bolo potrebné opraviť, ale najmä prispôsobiť novým potrebám. Tieto 
požiadavky sa nakoniec nedotkli len samotného objektu, ale sa rozrástli na komplexné formovanie širokej krajiny. 
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Baroková komponovaná krajina v oblasti Kopčany - Holíč na dobovej mape 

MAPA z pol. 18. stor. (mapa povodia Moravy) 

Koncepcia tejto krajiny je pomerne jednoduchá. Dá sa ale povedať, že jej mierka je veľkorysá. Cieľom barokovej kra-
jiny bolo vytvorenie významuplného celku – prepojenie stavebných a krajinných prvkov. Je možné povedať, že rovna-
kou mierou išlo o prepojenie reálne (praktické), ako aj o prepojenie hodnotové (významové) rôznych prvkov/oblastí. 
Zároveň bolo cieľom (tejto) barokovej krajiny „ovládnutie“ (sprístupnenie, až „zobytnenie“) „divej prírody“ - močiar-
nej nivnej krajiny. A to v zmysle filozofickom aj praktickom. Tieto ciele boli napĺňané špecifickými postupmi. Dôleži-
tým znakom barokovej krajiny bola snaha o hierarchiu prvkov/oblastí. Jadrom barokovej krajiny v oblasti Holíč – 
Kopčany bol kaštieľ v Holíči. Tak ako bolo z formálno-architektonického hľadiska cieľom úpravy kaštieľa (t.j. premeny 
nížinného hradu na kaštieľ) to aby prestavba pôsobila jednotne, ucelene (akoby išlo o novostavbu), bolo cieľom pre-
meny krajiny jej zjednotenie - akoby išlo o krajinu naplánovanú, stelesňujúcu „vyšší poriadok". Cieľom bolo také 
zapojenie prvkov územia (nových ale aj existujúcich), aby spolu vytvárali dojem jedného celku. Dojem „vyššieho po-
riadku“ v krajine sa dosahoval napr. geometrickými prostriedkami - priamočiarosťou komunikácií, komponovaním 
podľa formálnej osi, využitím symetrie - teda prostriedkami výrazne kontrastujúcimi s prírodnými organickými líniami 
(napr. voľne meandrujúcimi ramenami Moravy). Išlo o jednoznačné, „zrozumiteľné“ funkčné (aj významové) prepo-
jenia medzi dôležitými bodmi a oblasťami v krajine. Barokový architekt sa teda snažil o zakomponovanie zložitých 
prirodzených vzťahov do jednoduchého geometrického vzorca - tak aby vzťahy v krajine nepôsobili „náhodne“, ale 
naopak, aby pôsobili organizovane. Zároveň však bol pomer umelých a prírodných prvkov (a ich formálnych znakov) v 
barokovej krajine citlivo vyladený. „Ovládnutie“ prírody v barokovej krajine bolo kultivované, vyvážené (trvalo-
udržateľné). Prírodným prvkom/oblastiam bolo, v rámci krajiny ako celku, ponechané dôležité postavenie. Dá sa 
povedať, že tento typ umelých zásahov nenarušil vitalitu pôvodnej krajiny. (Z tohto hľadiska ide o fenomén, ktorý 
môže byť inšpiráciou pre súčasné krajinné plánovanie.) 

Základné vzťahy v území vytvárajú „spojnice“ kaštieľa s troma konkrétnymi oblasťami: ●kaštieľ ↔ žrebčín; ●kaštieľ 
↔ okolie Kostola sv. Margity Antiochijskej s kačenárňou; ●kaštieľ ↔ lovecký revír pri Morave. Týmto trom vzťahom 
zodpovedá trojica priamočiarych ciest lemovaných alejami, ktoré sa rozvetvovali hneď za hranicou kaštieľskeho par-
ku pôdorysne vytvárajúc tzv. „trojzubec“.  

V kompozícii barokového priestoru medzi Kopčanmi a Holíčom nie je jeho funkčná a formálna kompozičná os iden-
tická. Za hlavnú funkčnú os územia je možné považovať prepojenie dvoch ťažiskových, reprezentačných ob-
jektov/areálov, t.j. kaštieľa a žrebčína. Obidva areály ale vznikli prestavbou starších objektov, preto v koncepcii baro-
kovej krajiny predstavovali východiskové a nie navrhované prvky. Bolo ich teda potrebné rešpektovať. Zrejme z tohto 
dôvodu nebola funkčná a formálna os (t.j. os symetrie) v prípade tejto komponovanej krajiny totožná. 

Formálna os kompozície daného barokového priestoru je osou symetrie geometrickej koncepcie krajiny. Prechádzala 
v línii nástupu do kaštieľa z mesta, na jeho čestné nádvorie (Cour d'honneur) cez celý park a potom ďalej hlboko do 
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priestoru nivy Moravy v dĺžke takmer 3 km. Táto os, komunikácia, bola formálnym predĺžením osi kaštieľa a parku. 
Línia bola zároveň stredovou osou „trojzubca“ - priamočiarych komunikácií, lemovaných alejami, symetricky sa roz-
vetvujúcich zo spoločného bodu pri západnej hranici parku. 

Postranné ramená „trojzubca“ zvierajú (každé voči ústrednej osi) uhol cca 35 stupňov. Severné rameno mierilo do 
centra poľovného revíru za Kopčianskym kanálom. Južné rameno sa po niečo vyše 1,5 kilometri napájalo na komuni-
káciu prepájajúcu centrum Holíča s cisárskym žrebčínom. Samotná komunikácia žrebčín ↔ centrum Holíča bola 
vedená taktiež priamočiaro – pričom v časti využívala (zahŕňala) aj úsek pôvodnej (staršej) komunikácie prepájajúcej 
kopčiansky prievoz, resp. Kopčany s Holíčom.  V 2 pol. 18. stor. ešte priama spojnica žrebčín – Holíč (vtedajšiu) zá-
stavbu Kopčian míňala. Až neskôr sa stala súčasťou obecnej komunikačnej siete. 

Ústredná formálna os (ústredná aleja) vychádzajúca z parku smerovala do oblasti tzv. kačenárne. Kačenáreň a najmä 
s ňou súvisiaci rybník navrhnutý  ako pasca na odchyt divých kačíc a iných vodných vtákov bola hlavnou atrakciou 
priestoru (s neďalekým, južnejšie situovaným, Kostolom sv. Margity Antiochijskej). Hospodárske objekty tohto typu 
sa začleňovali do priestorovej sadovníckej kompozície krajiny zámerne, pretože v tom čase sa takéto objekty chápali 
aj ako moderné výletné miesta. 

Súčasťou barokovej krajiny boli aj ďalšie „lokálne“ riešenia, ktoré už nemuseli byť ideovo tak dôležité, aby nutne 
nadväzovali na základný formálny koncept, a skôr vychádzali len z daností krajiny, historických vzťahov a tiež ekono-
mických potrieb. 

 

● meandre, vodné toky a plochy podľa mapy 1898 - modrá plná čiara, modré plochy   ● línie barokových alejí - tma-
vozelená čiarkovaná čiara   ● hlavná kompozičná os barokovej krajiny - fialová plná čiara   ● hranica navrhovaného 
OP - červená bodkočiarkovaná čiara   ● hranica jestvujúceho OP (NKP kaštieľ a NKP žrebčín) - svetlozelená bodkočiar-
kovaná čiara  ● NKP - ružové plochy, body, línie 

MAPA - Geometrický systém barokovej krajiny a (historické) meandre vodných tokov 
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VODA V BAROKOVEJ KRAJINE, resp. špecifiká historických stavebných koncepcií v zamokrenej nivnej oblasti 

Podstatná časť barokovej krajiny (celá oblasť „trojzubca“ – dnes navrhované OP) ležala v pôvodnej nive Moravy, teda 
v oblasti, v ktorej bolo potrebné riešiť problémy súvisiace s vysokou spodnou vodou, s hrozbou občasných záplav 
a podobne.  

Požiadavka na „zobytnenie“ krajiny, čo bola jedna z dôležitých požiadaviek týkajúcej sa krajiny bezprostredne obklo-
pujúcu cisárske letné sídlo, predstavovala teda aj technický problém.  

Voda bola od najstarších čias súčasťou tohto prostredia a pri riešeniach v území - či už v prípade stavieb alebo úprav 
terénu -sa s ňou počítalo. Zamokrený priestor bol od počiatkov tohto osídlenia jednak cieľom - prirodzene využíva-
ným obranným prvkom, energiou, estetickým prvkom, priestorom pre chov, lov - a zároveň problémom. Voda narú-
šala stavby, sťažovala pohyb a celkové využívanie krajiny. Aj v prípade budovania bežných komunikácií naprieč týmto 
územím sa museli riešiť technické problémy tohto typu. Samotný hrad (napr. kamenné múry z 15. stor.) musel byť 
v močaristom teréne založený na hustej pilotáži, na drevených koloch zapustených niekde až 1,8 m do vodou nasiak-
nutého terénu, až do ílovitého podložia. Vyriešenie problému zamokreného podložia bolo dôležité aj pri zakladaní 
parku a úprave okolia budúceho zámku v 18. stor. Barokové komunikácie v zamokrenej nivnej oblasti museli byť 
zdvihnuté na násypoch. Cesta do Hodonína (severne od kaštieľa) z 2. pol. 18. stor., ktorá viedla močaristým terénom, 
obsahovala dokonca niekoľko premostení z tisového dreva. Aleje popri cestách v močaristom teréne zrejme nemali 
len estetickú funkciu, ale mohli slúžiť aj na stabilizáciu násypu pod komunikáciou. 

Súčasťou celého širokého priestoru medzi kaštieľom a Moravou bol systém kanálov, odvodňovacích jarkov a vodných 
plôch. Systém sa pôvodne odvíjal od samotného nížinného hradu (neskôr kaštieľa) a požiadaviek na jeho obranu. Na 
napájanie vodných priekop hradu bol využitý podhorský potok Chvojnica, ktorý bol po vrstevnici privedený (?) zo 
susednej doliny. To umožnilo riešiť hladinu vody v hradných priekopách nezávisle od úrovne vody v blízkych rame-
nách Moravy. Voda z Chvojnice následne prispievala aj k zásobovaniu okolitého močaristého terénu, ktorý bol sám 
osebe dôležitou súčasťou obrannej stratégie hradu. 

Vodný systém sa ale využíval v širšom zmysle ako len na obranu hradu (napr. pohon zariadení -mlyny, píla a pod. 
alebo chov/lov - bobrov, rýb, rakov, kačiek...). Keď koncom 17. storočia hrad stratil vojenský význam, voda v krajine 
prestala byť vnímaná ako primárny prvok (pasívnej) obrany. 

V 18. stor. sa voda Chvojnického potoka využívala aj v mlyne postavenom severne od kaštieľa (Panský mlyn). Časť 
tejto vody bola následne (hneď za mlynom) regulovane púšťaná do areálu kaštieľa, ale väčšina vzápätí odtekala oblú-
kom na sever, do ramena Moravy (dnes Kopčiansky kanál, predtým Výtržina). Prebytočné vody zo samotného areálu 
hradu/kaštieľa boli zachytávané v kanáli lemujúcom východnú, ale najmä južnú stranu parku (kanál Kýštor), z ktorého 
sa následne voda ešte v 18. stor. voľne rozlievala, meandrujúc priestorom nivy. Až v priebehu 19. storočia bol Kýštor 
v celej svojej dĺžke zregulovaný a zaústený do Novej struhy (Tvrdonického kanála). Do Kýštora sa tiež napájajú viaceré 
odtokové kanály a jarky jednak z areálu parku a jednak z územia západne od parku. (Kýštor - hlavný zberný vodný 
kanál lokality medzi kaštieľom a Moravou - tvorí aj južnú hranicu navrhovaného OP.) 

Relatívne nezávislým systémom bolo riešené zásobovanie kaštieľa v 18. stor. pitnou vodou, resp. zásobovanie pláno-
vaných fontán v parku – a to prostredníctvom vodného rezervoára na kopci. Ten bol situovaný niekde vo vyšších 
úrovniach dnešnej ulice Sv. Martina, odkiaľ sa voda privádzala do areálu kaštieľa liatinovým potrubím. 
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● hlavné prvky vodného systému (schéma) - svetlomodrá hrubá čiara  ● navrhovaná hranica OP - červená bodkočiar-
kovaná čiara 

MAPA - hist. vodný systém v krajine (schéma) 

  
Zaústenie Kýštora (sprava) do Novej struhy (Tvrdonické-
ho kanála) 

Kýštor lemujúci južnú stranu kaštieľskeho parku 

  
Vodná priekopa kaštieľa Lávka cez Novú struhu 
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19. STOROČIE  – DÔRAZ NA ÚČELNOSŤ 

Reprezentačná funkcia kaštieľa bola už nástupom Jozefa II (ktorý preferoval najmä praktické využitie plôch areálu 
kaštieľa, vrátane jeho záhrad a vodných priekop) postupne utlmovaná. Riaditeľstvo správy cisárskych majetkov vo 
Viedni na základe pokynov panovníckej rodiny podporovalo rozširovanie výmery poľnohospodárskej pôdy aj v bez-
prostrednej blízkosti kaštieľa. Napriek tomu sa však tento trend širšieho územia v okolí kaštieľa výraznejšie nedotkol. 
Baroková podoba krajiny, tak ako bola navrhnutá v pol. 18. stor., sa z veľkej časti zachovala prakticky až do polovice 
20. stor., ako je to vidieť aj na ortofotomape z roku 1950. Zásahom do pôvodných vzťahov kaštieľ ↔ krajina v 2. pol. 
19. stor. bola najmä realizácia železničnej trate. Línia železnice v smere SV-JZ tesne míňala kaštieľsky park. Trať roz-
delila pôvodný komponovaný priestor barokovej krajiny na dve časti. 

Kaštieľ a jeho zázemie v 19. a zač, 20 stor. tiež slúžili potrebám vojenskej správy, resp. vojenskej jazdeckej školy.  

 

20. STOROČIE, SÚČASNOSŤ 

 

Na ortofotomape z roku 1950 ešte zre-
teľne vidieť stredovú os („1.“) a južnú 
vetvu, t.j. časť („2.“), z pôvodného baro-
kového „trojzubca“ komunikácií lemova-
ných alejami. 

--- 
Hore - celok 

Vpravo - detail 
--- 

● hranica navrhovaného OP - červená 
bodkočiarkovaná čiara 
● hranica PZ Kopčany - tenká červená 
plná čiara 
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MAPA ortofoto z roku 1950 (mapy.tuzvo.sk) 

 
Po vzniku Československa s využitím bývalého habsburgského sídla nastal problém. V druhej polovici 20 stor. už síce 
silnela potreba pamiatkovej obnovy objektov a záhrady, ale k realizácii týchto myšlienok sa pristupovalo pozvoľna 
a nie vždy príliš dôsledne. Tento proces je dodnes otvorený a čaká na naplnenie. 

V samotnej krajine sa do súčasnosti zachovali časti pôvodnej barokovej koncepcie. Hoci ešte v polovici 20. stor. - ako 
je uvedené aj vyššie - bola historická podoba krajiny pomerne nedotknutá. Podstatné však je, že je naďalej zachovaná 
nadväznosť areálu kaštieľa na prírodno-poľnohospodársku krajinu smerom na západ (k nive Moravy). Vývoj ostatné-
ho okolia kaštieľa v Holíči v 2.polovici 20. stor. (t.j severne, južne a východne od kaštieľa) priniesol väčšie zmeny. Zo 
severu a z juhu obklopili historický areál priemyselno-skladové oblasti. Najmenej priaznivým zásahom do pôvodných 
priestorových vzťahov mesta bolo situovanie panelovej bytovej  zástavby, z podstatnej časti aj výškovej, do tesnej 
blízkosti kaštieľa. Táto panelová zástavba lemuje historický areál po jeho východnej strane. 

Je však potrebné pripomenúť aj pozitívne trendy vývoja v posledných rokoch. Ich iniciátorom je samotné Mesto Ho-
líč. Z hľadiska priestorových vzťahov týkajúcich sa areálu kaštieľa, ale aj širšieho centrálneho územie mesta bolo dô-
ležité obnovenie vonkajších vodných priekop kaštieľa po roku 2007. (Zároveň je ale škoda, že túto iniciatívu sprevá-
dzali určité nejasnosti a technické problémy, namietané KPÚ). Dôležitá je aj revitalizácia kaštieľskeho parku, ktorá už 
taktiež začala.  

Zrealizovali sa úpravy priestranstva v zámockých záhradách. Po vyčistení od náletových drevín a zrekultivovaní 
pôdy sa zrealizovali terénne úpravy, vybudovali sa mlatové chodníky, v bezprostrednej blízkosti vybudovanej by-
linkovej záhrady bola vykopaná studňa ako zdroj pre závlahový systém, z dubového ošetreného dreva sa vybudo-
vali vyvýšené záhony, ktoré sa doplnili kvalitnou pôdou a v neposlednom rade závlahovým systémom. Do záhonov 
bolo vysadených viac ako 30 druhov liečivých bylín, ovocné kríky, viac ako 600 okrasných stromov a viac ako 200 
ovocných stromov – ovocný sad. Súčasťou bolo aj vybudovanie zázemia – drevený domček a oplotenie a osvetlenie 
celej bylinkovej záhrady. V zámockých záhradách sa inštalovalo osvetlenie, osadil sa mobiliár – odpadkové koše 
a lavičky, vybudoval sa vodný náučný chodník ponad zámocký rybník. Brehy zámockého rybníka sa odbahnili, vy-
čistili, povrchy sa zatrávnili a vybudovalo sa mnoho trvalkových záhonov s vodnými rastlinami. Súčasťou bolo aj 
vysadenie okrasných stromov najmä topoľov. V areáli Holíčskeho kaštieľa vznikli dve atrakcie pre turistov, náv-
števníkov a obyvateľov mesta a tými sú bylinková záhrada s ovocným sadom a zámocké záhrady I. etapa. Tieto at-
rakcie fungujú od letnej turistickej sezóny 2017.  

S projektom bylinkovej záhrady Mesto Holíč získalo cenu Slovenskej republiky za krajinu za rok 2018 - za významný 
profesionálny prínos k obnove zabudnutej barokovej komponovanej krajiny.  

Na opačnej, západnej, strane pôvodnej barokovej krajiny sa situácia v 20. storočí vyvíjala pozvoľnejšie, s menej vý-
raznými zásahmi do historického charakteru územia. Žrebčín - dá sa povedať, druhý najvýznamnejší areál tejto baro-
kovej krajiny - sa postupne stal súčasťou zástavby Kopčian. Jeho pamiatková hodnota zostala (aj) vďaka obnove 
v posledných rokoch zachovaná. Za revitalizáciu cisárskeho barokového žrebčína získala obec Kopčany v roku 2016 
výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá. 

Pôvodná aleja priamo spájajúca žrebčín a Holíč sa stala súčasťou komunikačnej siete Kopčian a bola obostavaná. 
Pôvodné prepojenie Žrebčín ↔ kaštieľ, v líniách barokových alejí bolo sčasti narušené v dôsledku realizácie železnič-
nej trate v 19. stor. Komunikácie s pozostatkami barokových alejí ale pretrvali minimálne do pol. 20. stor. 

Výrazným zásahom v západnej časti pôvodnej barokovej kultúrnej krajiny bola regulácia Moravy. Jej prípravy sa začali 
už v roku 1932. Regulácia bola čiastočne realizovaná pred r. 1955, ale najmä po roku 1968.  Po zániku hlavných me-
androv rieky, vytvorením umelého koryta a jeho oddelenia od ostatnej krajiny telesom hrádze sa síce obmedzili zá-
plavy na minimum, no zároveň sa výrazne obmedzila funkcia Moravy súvisiaca so zavlažovaním širšej nivnej krajiny. 
Voda z niektorých bočných ramien a kanálov naďalej mizne, čím sa stráca aj funkcia prirodzených biotopov. Pozitívne 
však je, že sa zachovali napr. časti pôvodných meandrov Tvrdonického kanála. Na území navrhovaného OP sú tiež 
dodnes zachované kanály (struhy) regulujúce vodu (aj) v barokovej krajine. 

Novodobý archeologický výskum okolia Kostola sv. Margity Antiochijskej (napr. nálezy z r. 2004) preukázal staroby-
losť a výnimočnú historickú hodnotu kostola aj celej oblasti. Kultúrno-historický význam tohto priestoru preto značne 
narástol. Unikátna pamiatková hodnota (minimálne celoslovenského významu) bola najprv formálne vyjadrená vy-
hlásením oblasti v roku 2008 za pamiatkovú zónu  a neskôr aj snahou o zápis lokality do Zoznamu SD UNESCO (...tá 
stále pokračuje). Na území PZ Kopčany sa v súčasnosti obnovuje barokový objekt kačenárne, ktorý sa stane turistic-
kým centrom lokality na slovenskej strane archeoparku. Na území PZ bola tiež vysadená, na pôvodnej stope, baroko-
vá aleja. Ide o obnovu časti aleje centrálnej osi barokovej komponovanej krajiny, ktorá spájala kaštieľ s kačenárňou. 
Obnovil sa aj veľkomoravský komunikačný systém - tento projekt (ktorého súčasťou sú aj ďalšie drobné architekto-
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nické riešenia v PZ Kopčany) získal Nomináciu CEZAAR 2020 v kategórii EXTERIÉR. Poľnohospodárska činnosť v okolí 
Kostola sv. Margity Antiochijskej bola cielene, z dôvodu ochrany pamiatkového fondu, utlmená. 

5.2. Charakteristika územia navrhovaného OP (súčasný stav) 

Navrhované OP je súčasťou katastrálnych území Kopčany a Holíč. Obec Kopčany aj mesto Holíč ležia na severe 
Záhorskej nížiny na styku dvoch morfologických celkov: Chvojnickej pahorkatiny, do ktorej patrí hlavne južná 
a východná časť katastra Holíča s nadmorskou výškou do 240 m.n.m. a zníženiny Dolnomoravského úvalu, v ktorom 
sa rozprestiera niva Moravy.  

Územie OP sa nachádza výlučne v rovinatých častiach katastrov Kopčany a Holíč. Výškovo sa územie pohybuje 
v rozpätí cca 159 až 162 m.n.m. V širšom zmysle ide o oblasť riečnej nivy s hlavným (dnes regulovaným) tokom 
Moravy, jej bočnými ramenami, kanálmi a torzami pôvodných riečnych meandrov.  

Riekou Moravou je v tejto časti ohraničený nielen kataster Kopčian a nadväzne Holíča, ale stredom rieky prebieha 
zároveň štátna hranica SR – ČR. Zo strany ČR na predmetné územie nadväzujú katastre obcí Moravská Nová Ves, 
Mikulčice a Hodonín. 

 
●hranica navrhovaného OP - červená bodkočiarkovaná 
čiara 
●územie navrhovaného OP - zelená plocha 
●hranica jestvujúceho OP NKP Kaštieľ s areálom - 
zelená bodkočiarkovaná čiara 
●hranica územia nominovaného na zápis do SD 
UNESCO - oranžová čiarkovaná čiara 
●hranica jestvujúceho OP NKP žrebčín - zelená 
bodkočiarkovaná čiara 
●hranica zastavaného územia (Kopčany, Holíč) - sivá 
plná čiara 

●štátna hranica SR-ČR v línii rieky Moravy 
●približná hranica zalesneného územia - zelená 
čiarkovaná čiara, hrubá (oblasť na SZ je zalesnená) 
●približné rozhranie rovina/pahorkatina - modrá 
čiarkovaná čiara, hrubá 
●vrcholy v pahorkatine - modrá čiarkovaná čiara, 
kružnice 
●chránené vtáčie územie - šrafy, zelené, tenké 
●chránené územie - Holíčske alúvium Moravy - fialová 
plocha 
●NKP 

MAPA  širšie vzťahy navrhovaného OP 

Prakticky celé navrhované územie OP sa nachádza v nezastavanej oblasti, v extraviláne (Kopčian, resp. Holíča). Na 
území OP sa v princípe nenachádza zástavba (stavebnými objektmi sú len dva malé vodohospodárske objekty 
a hnojisko vyhotovené z betónových panelov súvisiace s poľnohospodárskym využívaním krajiny). V oblasti, kde 
pôvodne prevládali lužné lesy, dnes dominujú lúky a plochy s ornou pôdou. Prevažná časť navrhovaného územia OP 
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je teda v súčasnosti využívaná na poľnohospodársku činnosť. Charakter územia v dotyku s hlavným tokom dotvárajú 
torzá pôvodných meandrov rieky Morava (dnes už väčšinou bez vody). 

Územie charakterizuje okrem hlavného toku Moravy pomerne hustá sieť ďalších vodných tokov – bočných ramien 
Moravy, kanálov, odvodňovacích jarkov - prirodzených aj umelo vytvorených, s celoročnou alebo občasnou vodou, 
ktoré dotvárajú typický charakter nížinnej nivnej krajiny. Obraz územia dopĺňajú vyschnuté korytá ramien, dnes 
vnímateľné najmä ako krivky, pásy zelene.  

Ramená, kanály, odvodňovacie jarky smerujú vodu z územia do hlavného toku Moravy, západne od OP. Hlavným 
zberným tokom na území navrhovaného OP, odvázajúcim vodu z blízkej pahorkatiny, ako aj zo zamokrených oblastí 
riečnej nivy, je zregulovaný kanál Kýštor tečúci južnou stranou vymedzeného územia OP v smere východ-západ. Do 
neho sa okrem viacerých bezmenných odvodňovacích jarkov (kanálov) napája zo severu Kačí kanál a z juhu potok 
Rešica. Kýštor taktiež odvádza prebytočnú vodu z oblasti areálu kaštieľa a je aj recipientom pre ČOV v Holíči. Kýštor 
sa potom napája na Tvrdonický kanál  (Novú struhu), ktorý sa južne od Kopčian vlieva do Moravy.  

Vodné toky, kanály, jarky, líniové zníženiny – či už s tečúcou vodou, stojatou vodou (močiarom) alebo aj bez vody – 
sú spravidla lemované krovinatými porastmi a drevinami, vytvárajúc tak charakteristické líniové prvky zelene 
v území. Mimo týchto líniových prvkov sú dnes len veľmi malé časti OP tvorené zalesnenými plochami lužného lesa. 
(Oveľa väčšie plochy lužného lesa sú zachované na protiľahlom brehu Moravy na území ČR). V severovýchodnej časti 
zahŕňa územie OP časť letiskovej plochy so zatrávneným povrchom. Letisko je využívané Aeroklubom Holíč o.z. Vo 
východnej časti v smere juhovýchod a severozápad pretína územie OP železničná trať Kúty – Skalica. Na území OP sa 
nachádza niekoľko línií spevnených komunikácií. Jedna z nich je totožná s líniou historickej aleje, ktorá tvorila 
ústrednú os kompozície barokovej krajiny realizovanej v 2. pol. 18. stor. Cca v polovici tejto cesty je situované 
hnojisko využívané v poľnohospodárskej činnosti. Pri východnom okraji tejto (barokovej) cesty sa zas nachádzajú 
čiastočne dochované pozostatky ďalšej barokovej komunikácie. Tá smerovala od vstupu do barokovej záhrady 
holíčskeho kaštieľa na juhovýchod k ďalšej barokovej komunikácii spájajúcej Holíč s Kopčanmi - v polohe dnešnej 
hlavnej komunikácie. Na križovaní cestnej komunikácie (v pôvodnej osi komponovanej barokovej krajiny) 
a železničnej trate sa nachádza nezabezpečené železničné priecestie. V rokoch 2019 – 2020 bol v dotyku so 
spomínanou historickou osou vybudovaný paralelný spevnený úsek s funkciou cyklotrasy, s nadväzným prepojením 
na ČR cez novovybudovaný cyklistický most cez Moravu. Súčasťou cyklochodníka sú na určitých úsekoch aj novo 
vysadené aleje. Spevnenú komunikáciu na území OP tvorí aj prístupová cesta z Kopčian do oblasti PZ. Ostatné 
komunikácie v OP (ktorých je minimum) spevnené nie sú. 

Západná časť navrhovaného územia OP je súčasťou chráneného vtáčieho územia Záhorské Pomoravie, ktoré bolo 
vyhlásené za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a sťahovavých 
druhov vtákov. Časť navrhovaného územia OP je tiež súčasťou chráneného územia európskeho významu Holíčske 
alúvium Moravy, ktoré je zamerané na ochranu lúk a mokradí. 
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● navrhované OP - červená bodkočiarkovaná čiara ● hranica PZ Kopčany - červená plná tenká čiara 

MAPA  vymedzenie OP na aktuálnej ortofotomape 

Pojem kultúrnej krajiny 

Navrhované územie OP je súčasťou kultúrnej krajiny. Kultúrna krajina ako výsledok formovania prírodného prostre-
dia, ktoré prebiehalo po generácie a súviselo s rozvojom osídlenia a urbanizácie, je vnímaná ako súčasť kultúrneho 
dedičstva a teda aj ako predmet ochrany prírodného prostredia a pamiatkových hodnôt. 

V našej legislatíve sa pojem kultúrna krajina objavil v roku 1991 po prijatí Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO. Termín „ochrana krajiny“ definovaný ako „činnosti smerujúce k zachovaniu 
a udržaniu významných alebo charakteristických čŕt krajiny vyplývajúcich z jej historického dedičstva a prírodného 
usporiadania a/alebo ľudskej aktivity“ vyplýva z Európskeho dohovoru o krajine. 

Historická baroková krajina je určite jeden z najkomplexnejších typov kultúrnej krajiny v našej oblasti. Mimoriadne 
významným prvkom v kontexte oblasti Kopčany ↔ Holíč je samotná zachovaná bývalá cisárska letná rezidencia 
s areálom - ako jadro pôvodnej barokovej komponovanej krajiny. Rovnako mimoriadnymi hodnotami v tomto území 
sú pamiatky z obdobia Veľkej Moravy. 

Na území navrhovaného OP sú zachované časti historickej barokovej krajiny. V súčasnosti je územie OP vizuálne vní-
mané skôr ako poľnohospodárska krajina, najmä však na území PZ Kopčany už prebiehajú procesy revitalizácie prvkov 
barokovej krajiny. Snahy o revitalizáciu barokových štruktúr, je ale možné vnímať aj na súvisiacom území navrhova-
ného OP (viď napr. Návrh UPN-O Holíč, apríl 2020). Ale bez ohľadu na procesy revitalizácie, je územie navrhovaného 
OP veľmi dôležité pre uchovanie historického potenciálu lokality Kopčany ↔ Holíč. Ak nemá byť narušená pamiatko-
vá hodnota chránených pamiatkových lokalít, je nevyhnutné uchovať prepojenie kaštieľa a jeho areálu smerom do 
krajiny a zároveň je nevyhnutné ponechať archeoparku (veľkomoravským pamiatkam) prírodné okolie a zachovať tak 
hodnoty kultúrnej krajiny ako celku. 

Otvorený (neurbanizovaný) prírodný priestor smerom k rieke Morave a zároveň priestor medzi barokovou 
a veľkomoravskou lokalitou vytvára potenciál pre obnovu kultúrnej krajiny aj pre moderné (kultivované, trvalo udrža-
teľné) využitie, napr. pre cestovný ruch, rekreáciu, šport, pri rešpektovaní kultúrneho dedičstva a prírodných hodnôt.  
Zároveň je tu priestor pre pokračovanie snáh o revitalizáciu niektorých prvkov barokovej komponovanej krajiny (napr. 
alejí), prípadne aj o návrat prvkov pôvodnej, neregulovanej prírody (napr. mokradí, alebo meandrujúcich ramien). 
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5.3. Charakteristika územia – zeleň (podrobný popis) 

Na severnej hranici navrhovaného OP je novo vysadená aleja zo 40 ks lipy malolistej. Popri východnej hranici parcely 
3407/1 navrhovaného OP, ktorá susedí s parcelou číslo 3407/32, kde pokračuje vybudovaná cyklotrasa s vysadenými 
alejami 30 ks jaseňa štíhleho. Z opačnej strany cyklotrasy sú novovysadené javory mliečne, čremchy strapcovité, 
čerešne vtáčie a 30 ks jelša lepkavá. Za touto zmiešanou alejou východným smerom sú pozostatky plôch porastov 
lužného lesa a pôvodnej mokrade ako zvyšok po prepojení toku rieky Moravy a Novej Struhy (Tvrdonický kanál). 
Veková hranica porastov je 10 – 60 rokov. V strede porastov je miestami viditeľný zvyšok pôvodného koryta, resp. 
jarku na odtok prebytočnej vody z okolitej mokrade. V porastoch v severnej časti v dĺžke približne 100 až 120 m pre-
vláda topoľ biely (Populus alba) zo severnej časti lemovaný porastom tŕstia. Smerom na juhozápad v porastoch pre-
vládajú vŕby (Salix alba), jasene (Fraxinus excelsior) a jednotlivo brest (Ulmus minor) a hrab obyčajný (Carpinus betu-
lus). Pravdepodobne v určitom období tu boli robené umelé výsadby vŕby (Salix alba), dubu letného (Quercus robur) 
a lipy malolistej (Tilia cordata). V menšej miere je zastúpená čerešňa vtáčia (Prunus avium). Z krovín prevláda slivka 
trnková (Prunus spinosa) a baza čierna (Sambucus nigra). 

Komunikácia (parc. č. 3558 v k.ú. Kopčany) je lemovaná zapojeným porastom krovín a stromov na 90 % pozdĺž jej 
východnej hranice. Pozdĺž komunikácie je niekoľko zapojených skupín jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior) s vekovou 
hranicou do 50 rokov. Medzi poľnou kultúrou a komunikáciou je pás trávneho a bylinného porastu, ktorý je sporadic-
ky kosený. 

Na západnej hranici navrhovanej plochy (v časti „B“- t.j. medzi PZ a riekou Moravou) sú pozostatky plôch porastov 
lužného lesa a pôvodnej mokrade ako zvyšok meandrov toku rieky Moravy. V porastoch prevláda topoľ biely (Popu-
lus alba) a dreviny prirodzeného tvrdého luhu. Smerom na západ v porastoch prevládajú vŕby (Salix alba), jasene 
(Fraxinus excelsior) a jednotlivo brest (Ulmus minor) a hrab obyčajný (Carpinus betulus). Nachádzajú sa tu aj vŕby 
(Salix alba), dub letný (Quercus robur) a lipa malolistá (Tilia cordata). Z krovín prevláda slivka trnková (Prunus spino-
sa) a baza čierna (Sambucus nigra). Územie je členené na plochy s vysokou porastovou štruktúrou a na plochy 
s lúkami. Zo západnej strany sú z poľnej cesty parcely číslo 3407/3 vytvorené štyri plochy s vodohospodárskymi stav-
bami a ich ochranným pásmom. Na parcelách KN C číslo 3406/1, 3405/1, 3370/1 a 3404 v k.ú. Kopčany sa nachádzajú 
pásy zelene s ruderálnym porastom a porastom kríkov strednej etáže. Pravdepodobne sú to odvodňovacie kanále. Na 
parcele KN C číslo 3369/1 v k.ú. Kopčany rastú 2 ks solitérne rastúcich dubov.  

Na južnej hranici navrhovaného územia v k.ú. Kopčany (v časti „B“- t.j. medzi PZ a riekou Moravou) na parcele 3398 
a 3407/12 sú pozostatky plôch porastov lužného lesa a pôvodnej mokrade ako zvyšok meandrov toku rieky Moravy. 
Prevažná časť navrhovaného územia ochranného pásma je v súčasnosti využívaná ako poľnohospodárska pôda. Les-
né porasty majú charakter ochranných lužných a hospodárskych lesov. V skladbe prevládajú listnaté druhy, doplnko-
vo sú tvorené kultúrami topoľa šľachteného, vŕbou bielou a.i.  

Prevažná časť navrhovaného územia je v súčasnosti využívaná ako poľnohospodárska pôda. Navrhovaná hranica 
územia v k.ú. Holíči (v časti „A“ - t.j. medzi PZ a NKP kaštieľ) susedí s hranicou PZ Kopčany má rovinatý charakter, 
ktorý tvoria poľnohospodársky využívané plochy bez zástavby. Ďalej navrhované územie pokračuje po severnej hra-
nici parcelami KN E číslo 3281/1, 3281/2. Východná hranica sa tiahne cez parcely KN C číslo 13281/6, 13281/1. 
Stredom parcely KN C číslo 13297 je na poľnohospodárskej parcele zreteľne viditeľné trasovanie pôvodnej barokovej 
aleje. Južnú hranicu OP PZ tvoria parcely KN C číslo 947, 13404, čo je zregulovaný tok potoka Kýštor so svojou breho-
vou vegetáciou. Koryto bolo už v minulosti niekoľko krát upravované (narovnávané a prehlbované) predovšetkým 
v záujme zamedzenia povodní. Hĺbka koryta je 2 – 2,5 m a so sklonom brehov +/- 45°, jeho šírka v horných hranách je 
cca 4 m. Priestor koryta a pozdĺž koryta je minimálne raz do roka vykášaný a je bez plošných náletových porastov 
krovín a brehových porastov. 

Vo východnej časti navrhovaného územia vedie železnica na parcelách KN C číslo 1452/1, 13278/5 a 13317/2. Druho-
vé zloženie porastov pri železnici sú porasty prirodzených drevín tvrdého luhu a kroviny baza čierna (Sambucus nig-
ra), slivka trnková (Prunus spinosa), ruža (Rosa canina). 

Stredom navrhovaného územia v k.ú. Holíč vedie pôvodná baroková cesta východo-západnej orientácie, ktorá bola 
spojnicou medzi cisárskou rezidenciou a ich majetkami v Kopčanoch. Dnes táto družstevná asfaltová komunikácia 
nachádzajúca sa na parcelách KN C číslo 13297, 13296, 13278/3 (železničné priecestie), prepája PZ Kopčany 
s areálom Holíčskeho kaštieľa. Uprostred dĺžky barokovej cesty je na parcele KN C číslo 13288 umiestnené hnojisko 
vyhotovené z betónových panelov súvisiace s hospodárskym využívaním krajiny. Po južnom okraji tejto komunikácie 
sú ruderálne porasty, dreviny tvrdého luhu a kroviny baza čierna (Sambucus nigra), slivka trnková (Prunus spinosa), 
ruža (Rosa canina). Na južnom okraji barokovej cesty vznikla v roku 2020 na parcelách KN C číslo 13281/17, 13308/9, 
13308/8 a 13281/18 cyklotrasa spolu s časťou revitalizovanej barokovej aleje. Vysadených bolo 161 ks pagaštana 
konského. 
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5.4. Charakteristika územia – archeológia 

Novodobý archeologický výskum okolia Kostola sv. Margity Antiochijskej (napr. nálezy z r. 2004) preukázal staroby-
losť a výnimočnú historickú hodnotu kostola aj celej oblasti. Kultúrno-historický význam priestoru preto značne na-
rástol. Pamiatková hodnota mimoriadne významnej archeologickej lokality (minimálne celoslovenského významu) 
bola formálne vyjadrená vyhlásením oblasti v roku 2008 za pamiatkovú zónu. Logickým pokračovaním snáh o ochra-
nu a prezentáciu tohto územia je slovensko - český projekt medzinárodného Archeoparku Mikulčice - Kopčany, ktorý 
je aj vyjadrením prirodzeného prepojenia tohto historického kultúrneho priestoru. Archeopark je predmetom spo-
ločnej nominácie Slovenskej republiky a Českej republiky na zápis do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO. 

Cieľom navrhovaného OP - čo sa týka archeologického dedičstva -  je zabezpečenie potenciálnych (veľmi pravdepo-
dobných) archeologických nálezísk aj v okolí PZ Kopčany, keďže je zrejmé, že archeologické nálezy na území PZ súvi-
sia s rozsiahlejšou štruktúrou historického osídlenia (podrobnejšie o cieľoch OP - viď príslušná kapitola). 

Zatiaľ najvýchodnejšou doloženou lokalitou na území navrhovaného OP, bezprostredne súvisiacou s archeologickými 
polohami na území PZ Kopčany a pravdepodobne aj celkovo súvisiacou s veľkomoravskou sídelnou aglomeráciou 
s centrom v Mikulčiciach, je (plošne rozsiahla) archeologická lokalita „Hrúdy“. 

V zmysle Centrálnej evidencie archeologických nálezísk na Slovensku (ďalej len CEANS) sa na území OP v oblasti me-
dzi PZ Kopčany a NKP kaštieľ (oblasť „A“) nachádzajú aj ďalšie archeologické lokality (viď mapa „archeologické lokali-
ty...“). Uvedené polohy sú síce zamerané len ako centroid, no ich rozsah je plošný. Ich presné ohraničenie bez po-
drobného výskumu nie je možné. 

Na území OP, v časti medzi PZ a riekou Moravou (oblasť „B“), síce zatiaľ v CEANS žiadne konkrétne archeologické 
polohy evidované nie sú, ale keďže je tento priestor integrálnou súčasťou širšieho územia, vo veľkomoravskom ob-
dobí bezprostredne orientovaného na vtedajšie centrum Valy pri Mikulčiciach, ide o oblasť s vysokým archeologic-
kým potenciálom (s možnosťou nálezov z obdobia Veľkej Moravy, ale aj starších). To, že v oblasti „B“ doposiaľ nie je 
evidovaná archeologická poloha, najskôr súvisí s nížinným až inundačným charakterom územia s vysokou úrovňou 
spodnej vody, ako i so stavom výskumu. Je tu ale predpoklad pre objavy hnuteľných i nehnuteľných nálezov organic-
kého charakteru. Vyplýva to z výsledkov mnohých sezón archeologických výskumov.  V susedných Mikulčiciach boli 
objavené (vodným prostredím zakonzervované) pozostatky člnov vydlabaných z jedného kusu dreva, tzv. monoxylo-
nov, resp. pozostatky drevených konštrukcií mosta. Nakoľko sídelný priestor v okolí Kostola sv. Margity Antiochijskej 
bol súčasťou širšieho okolia Mikulčickej aglomerácie, nálezy súvisiace s infraštruktúrou (haťové cesty, mosty) 
a dopravou (monoxylony) sa môžu v navrhovanom území OP nachádzať napr. v polohách dnes zasypaných ramien, 
resp. zaniknutého toku rieky Moravy. Uvedený typ nálezov je nesmierne hodnotný nielen z hľadiska materiálu, ktorý 
sa v stredoeurópskych podmienkach zväčša nedochová, ale i  vďaka možnostiam dendrochronologického datovania. 
Dochovanie organických materiálov sedimentov zaniknutých ramien vytvára predpoklady na uskutočnenie viacerých 
špecializovaných analýz (archeobotanika či palynológia), pomocou ktorých je možné rekonštruovať vzhľad historickej 
krajiny. 

Na území navrhovaného OP, zvlášť v blízkosti hranice s PZ Kopčany, sa vo všeobecnosti dá predpokladať presah veľ-
komoravských nálezísk z územia pamiatkovej zóny do územia OP. Typické osídlenie vo včasnom stredoveku bolo totiž 
rozsiahlejšie, decentralizovane situované, zaberajúce rozsiahlejšie plochy. Pravdepodobnosť vyššej hustoty osídlenia 
v lokalite je odôvodňovaná blízkosťou veľkomoravského centra v Mikulčiciach. 
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● archeologické polohy podrobne zachytené - žltá čiarkovaná čiara 
● archeologické polohy v zmysle CEANS - svetlomodré body (uvedené polohy sú zamerané ako centroid, no ich roz-
sah je plošný. Presne ohraničenie polôh bez podrobného výskumu nie je možné.) 
● hranica navrhovaného OP - červená bodkočiarkovaná čiara 
● hranica PZ Kopčany - tenká plná červená čiara 
● „A“ - územie OP medzi PZ Kopčany a NKP kaštieľ 
● „B“ - - územie OP medzi PZ Kopčany a riekou Moravou 

MAPA  archeologické lokality na území navrhovaného OP a na území PZ Kopčany 

a) poloha „Hrúdy“ 

Priestor medzi areálom kaštieľa v Holíči a Pamiatkovou zónou Kopčany je hodnotný z hľadiska výskytu výz-
namných archeologických nálezov zo včasného stredoveku a praveku. V zmysle CEANS sa v polohe Rajňošovce 1 
(alebo Ráňošovské 1) severne od barokovej komunikácie spájajúcej Holíč a PZ Kopčany nachádza  významné poly-
kultúrne sídlisko datované do obdobia eneolitu (lengyelská kultúra), staršej doby železnej, doby rímskej, 
a včasného a vrcholného stredoveku. Na základe informácií z posledných prieskumov je zrejmé, že centrum uve-
denej lokality sa na rozdiel od záznamu v CEANS-e nachádza južnejšie, t.j. niekoľko desiatok metrov severne od 
hlavnej barokovej komunikácie spájajúcej Holíčsky kaštieľ a PZ Kopčany, v polohe nazývanej na starších mapách 
ako Hrúdy. Uvedený predpoklad je potrebné preveriť ďalšími prieskumami. Získaný keramický materiál naznaču-
je, že poloha Hrúdy bola osídlená i v mladšej dobe železnej – laténe. Podrobný detektoristický výskum časti lokali-
ty priniesol viaceré zaujímavé  nálezy z obdobia doby rímskej (3 spony z 1. stor. resp. prvej polovice 2. stor.) nále-
zy stredovekých mincí z rovnakého obdobia i charakteru indikujú rozoraný depot včasnouhor-
ských mincí. Existenciu archeologického náleziska sídliskového charakteru nepriamo dokladá i miestny názov 
„Hrúdy“, v pomeroch Záhoria a južnej Moravy označujúci pieskové duny, ktoré v minulosti dominovali okolitému 
terénu a je pre nich typický výskyt pravekého alebo stredovekého osídlenia. 

Vzhľadom na význam a polykultúrny charakter osídlenia, ako aj situovanie v polohy v historickej krajine vo vzá-
jomných priestorových i časových súvislostiach s inými náleziskami, najmä osídleniu doloženému v Archeoparku 
Mikulčice – Kopčany má lokalita predpoklady na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku. 

b) poloha „Za kaštieľom“ 

Podľa údajov z CEANS-u ide o polykultúrnu archeologickú lokalitu datovanú do obdobia laténu 
a včasnéhostreoveku, konkrétne do obdobia veľkomoravskej ríše s presahom až do raného uhorského štátu (9., 
10. a 11. stor.). 

c) poloha „Medzi kanálmi“ 
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V južnej časti navrhovaného územia je CEANS-e evidované ďalšie polykultúrne nálezisko datované do obdobia 
mladšej doby železnej (latén), veľkomoravského a poveľkomoravského obdobia (9. – 10. stor) a raného uhorské-
ho štátu (11. stor.). 

1) poloha „Kostol sv. Margity Antiochijskej“ 

Nízka duna cca 1000 m severne od r.k. kostola sv. Štefana kráľa na p.č. 3522/1 a 3522/2, k.ú. Kopčany. Typ lokali-
ty: sídlisko, kostol s cintorínom, datovanie: 9-17. storočie. 

Archeologické nálezy nachádzajúce sa v bezprostrednom okolí Kostola sv. Margity Antiochijskej majú veľký výz-
nam pre samotné datovanie stavby. Hrobové nálezy sú usporiadané v radoch rešpektujúcich kostol a vo výplní 
niekoľkých hrobov boli zistené zlomky malty zhodnej z ložnou maltou kostola datujúce sakrálny objekt do 9. resp. 
10. stor. Na príkostolnom cintoríne sa pochovávalo kontinuálne až do prelomu 17. – 18. stor. Počas realizovaných 
archeologických výskumov okolo kostola boli pod úrovňou terénu zistené zaniknuté architektúry predsiene a mu-
rovanej hrobky. O pozostatkoch murovanej hrobky sa uvažuje ako o hrobe významného človeka, možno zaklada-
teľa kostola. Južne od Kostola sv. Margity Antiochijskej bol zistený pôdorys ohradeného dvojpriestorového areálu 
so vstupom z juhu. Prieskum detektormi a zbermi preukázal na ploche areálu nálezy z obdobia 9. a 10. stor. 

2) poloha „Za Novou Struhou“ 

Nízka duna cca 1100 m medzi Novou struhou, Starou struhou a riekou Morava na p.č. 3482/1, k.ú. Kopčany. Typ 
lokality: sídlisko, datovanie: 9.-13. Storočie. Poloha je situovaná na poli ležiacom medzi tokom Novej struhy a za-
niknutým tokom Starej struhy západnej časti pamiatkovej zóny. Ide o novoobjavenú archeologickú lokalitu ziste-
nú povrchovým zberom. Archeologické nálezisko sídliskového charakteru s výskytom archeologických nálezov z 
obdobia 9. – 13. stor. 

3) poloha „Za rybníkom“ (resp. „Rybník“) 

Typ lokality: sídlisko, datovanie: doba bronzová, doba laténska, 9. – 10. storočie. Poloha je situovaná na nízkej, 
nevýraznej dune juhozápadne od rybníka na p.č. 3504, 3507, 3509, 3512, 3530, 3540/8 k.ú. Kopčany. Poloha je 
identifikovaná na základe povrchového zberu a jej rámcové datovanie je polykultúrne nakoľko obsahuje nálezy z 
doby bronzovej, laténske, raného a vrcholného stredoveku. 

4) poloha „Pri Kačom kanáli“ 

Typ lokality: sídlisko, datovanie: doba laténska, 9. – 10. storočie. Poloha je situovaná na poli západne od Kačieho 
kanála v juhovýchodnej časti pamiatkovej zóny na p.č. 3559/1 k.ú. Kopčany. Poloha je identifikovaná na základe 
povrchového zberu a jej rámcové datovanie je polykultúrne nakoľko obsahuje nálezy z doby laténske a raného 
stredoveku. 

5) poloha „Za jazerom pri sv. Margite“ 

Typ lokality: sídlisko, datovanie: doba laténska, 9. – 10. Storočie a 13. – 17. stor. Poloha je situovaná na dune ne-
pravidelného pretiahnutého tvaru s rozlohou cca 11 ha s maximálnou nadmorskou výškou presahujúcou 162 m. 
Na jej vrchole v severnej časti stojí hospodárska budova, tzv. Kačenáreň, v južnej časti Kostol sv. Margity Antio-
chijskej. Je rozdelená na menšie polohy – poloha Kačenáreň a poloha Kostol sv. Margity Antiochijskej. 

6) poloha „Kačenáreň“ 

Výrazná duna cca 1200 m severne od r. k. kostola sv. Štefana kráľa na p. č. 3512, 3540/1, 3540/8, 3529/1, 3526/1 
a 2, 3510 k. ú. Kopčany, pri hospodárskej budove so zaužívaným názvom Kačenáreň. Typ lokality: sídlisko, pohre-
bisko; datovanie: doba bronzová (velatická kultúra), doba laténska, 9. – 10. storočie. Poloha má najväčší význam v 
období 9. – 10. stor., kedy tu stálo sídlisko strážcov zachytené v podobe zahĺbených polozemníc, stavebných jám 
a pecí. Okrem obytných stavieb sú tu doložené aj hospodárske stavby, pece s výrobnou funkciou a sídliskové ja-
my. Južne od osady strážcov vzniklo pohrebisko. Hroby sú štruktúrované do menších skupiniek, pričom najdôleži-
tejší bol náčelnícky hrob s kopijou, ostrohami a sekerou na vrchole duny. Táto viac menej centrálna časť pohrebi-
ska bola rešpektovaná vrátane tak významného projektu ako bola výstavba Kostola sv. Margity Antiochijskej sto-
jaceho južne od polohy. Tieto indície ukazujú, že ide o staršie kultové miesto – pahorok Žiži s hrobom významné-
ho bojovníka, ktorého tradícia zostala zachovaná pre celé 9. a 10. stor. 

Archeologické polohy, podľa CEANS,  v blízkosti navrhovaného OP. 

Poloha „Rajnošovce 1“ 

V zmysle CEANS sa v polohe Rajňošovce 1 (alebo Ráňošovské 1) severne od barokovej komunikácie spájajúcej 
Holíč a PZ Kopčany nachádza  významné polykultúrne sídlisko datované do obdobia eneolitu (lengyelská kultú-
ra), staršej doby železnej, doby rímskej, a včasného a vrcholného stredoveku. 

Poloha „Rajnošovce 2“ 
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Medzi polohou Hrúdy a objektom Kačacieho rybníka (Nádrž vodná, číslo ÚZPF SR 11809/0) situovaného v PZ 
Kopčany nachádza na základe údajov z CEANS-u okraj archeologického náleziska datovaného do obdobia ene-
olitu.  

Poloha „Sihoť“ 

Juhozápadne od navrhovaného územia OP, v blízkosti súčasného toku rieky Moravy sa v polohe Seget (Na se-
geti, Sihoť) na základe údajov z výskumnej dokumentácie PÚ SR (Archeologický výskum v k.ú. Kopčany, okr. 
Skalica, Bratislava 2003, vedúci výskumu P. Baxa) nachádza sídlisko bez bližšieho datovania. 

Poloha „U mlyna“ 

V bezprostrednej blízkosti južne od navrhovaného územia OP v polohe „U mlyna, Na pískoch“ sa na základe 
údajov v CEANS nachádza nálezisko datované do obdobia stredodunajskej mohylovej kultúry doby broznovej. 
Je pravdepodobné, že táto poloha zasahuje do južnej časti navrhovaného územia.  

 

5.5. Objekty s pamiatkovou hodnotou s potenciálom na zápis do ÚZPF 

 

● objekt / plocha s pamiatkovou hodnotou s potenciálom na zápis do ÚZPF (archeologická lokalita „Hrúdy“)- oranžo-
vá plocha; ● hranica navrhovaného OP - červená bodkočiarkovaná čiara; ● územie PZ Kopčany - okrová plocha;  
● NKP - ružové plochy / body / línie 

MAPA - objekt / plocha s pamiatkovou hodnotou, s potenciálom na zápis do ÚZPF (na území OP) 

Objekt / plocha s pamiatkovou hodnotou s potenciálom na zápis do ÚZPF na území ochranného pásma: 

● Archeologická lokalita „Hrúdy“ (podrobnosti - viď kapitola Charakteristika územia - archeológia) - parcela č. 
13281/1; k.ú. Holíč 
 

5.6. Vízia budúceho stavu OP z hľadiska pamiatkovej ochrany; potreba koncepčného prístupu 

Cieľom OP je predovšetkým zachovanie jestvujúceho charakteru okolia PZ a NKP kaštieľ vo forme prírodno-
poľnohospodárskej krajiny (podrobne sú ciele OP uvedené v príslušných kapitolách). 

Zachovanie jestvujúceho stavu okolia PZ Kopčany a NKP kaštieľ je predpokladom pre pokračovanie revitalizácie baro-
kovej krajiny v priestore Kopčany ↔ Holíč. Tieto snahy sú  evidentné zo strany obce Kopčany, keď sa napr. na území 
PZ podarilo obnoviť aleju v pôvodnej historickej polohe. Náznaky týchto zámerov zo strany Mesta Holíč je možné 
vidieť aj v územnoplánovacích materiáloch (napr. ÚP obce Holíč – Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN-SÚ Holíč 1996; NÁVRH; 
AŽ projekt s.r.o.; 04/2020).  
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Teda napriek tomu, že hlavným cieľom tohto ochranného pásma nie je revitalizácia či rekonštrukcia barokovej kraji-
ny, sú jeho podmienky ochrany nastavené tak, aby prípadné snahy o revitalizáciu barokovej krajiny v okolí PZ Kopča-
ny a NKP kaštieľ budúcimi činnosťami v území OP neboli znemožnené.   

Priestor Kopčany ↔ Holíč je kultúrnou krajinou s výraznou minulosťou, so zachovanými krajinno-priestorovými pa-
miatkovými aj prírodnými hodnotami. Zároveň ale vnímame, že ide o rozsiahle územie – krajinné zázemie obce Kop-
čany a mesta Holíč - s potenciálom (okrem súčasných poľnohospodárskych činností) najmä pre rozvoj „mäkkých“ 
(citlivých) foriem aktivít spojených s cestovným ruchom, rekreáciou, športom a podobne. 

Do budúcnosti je teda možné pokračovať na území OP v rozvoji takýchto aktivít, samozrejme zosúladených 
s pamiatkovými a prírodnými hodnotami územia. Rovnako je potrebné i naďalej podporovať revitalizáciu prvkov 
pôvodnej barokovej krajiny (napr. alejí), alebo prvkov pôvodnej nivnej krajiny (napr. zavodnenie vyschnutých pôvod-
ných meandrov Moravy a pod.). Tiež je možné si predstaviť ďalší rozvoj foriem prezentácie archeologického dedič-
stva územia. 

Vzhľadom na to, že ide o pomerne rozsiahle územie s komplikovanou štruktúrou zachovaných kultúrnych vrstiev (a 
s možnosťou obnovy ďalších kultúrnych vrstiev), sú podmienky ochrany v tomto návrhu OP zamerané najmä na za-
chovanie takého stavu, ktorý prípadné aktivity tohto druhu neznemožní. Podmienky ochrany sú zamerané tak, aby sa 
súčasný stav – z pohľadu prípadných budúcich zámerov v krajine – nezhoršil. Zároveň sa ale v navrhovaných pod-
mienkach ochrany OP opakovane uvádza požiadavka na vypracovanie jednotnej koncepcie pre ďalší rozvoj územia 
OP (pritom pod koncepciou sa v tejto chvíli nemyslí konkrétna forma materiálu, ale skôr ide o principiálnu požiadav-
ku – t.j. činnosti, zámery v OP by mali byť koordinované a riešené v rámci jednotnej dlhodobej stratégie). S povinnos-
ťou „zaviesť a realizovať krajinné koncepcie zamerané na ochranu, manažment a plánovanie krajiny...“ počíta aj Eu-
rópsky dohovor o krajine. 

Koncepcia (resp. koncepčný prístup) by sa v prípade územia OP mala napríklad týkať:  

● koordinácie ochrany a prezentácie rôznych kultúrnych vrstiev na území OP, 
● informačného systému o kultúrnych a prírodných hodnotách, 
● definovania vhodných typov aktivít súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu, rekreácie a športu, 
● podnetov na revitalizáciu prvkov barokovej krajiny, 
● podnetov na ďalšiu prezentáciu archeologického dedičstva, 
● podnetov na obnovu prvkov pôvodnej krajiny, 
● požiadaviek na riešenia povrchových úprav komunikácií, 
● údržby, revitalizácie a možností úprav zelene na území OP, 
● druhového zloženia zelene, 
● rozvoja/utlmenia poľnohospodárskej činnosti, 
● spôsobu údržby a úprav brehových porastov, 
● stanovenia konkrétnych stanovísk a priehľadov, výhľadov na architektonické pamiatky a na prírodné pamiatky, 
● potrieb a spôsobov odfiltrovania nežiadúcich pohľadov (napr. na panelovú zástavbu v Holíči), 
● koordinácie zámerov vyplývajúcich z platných ÚPN a podobne. 

Predpokladá sa, že takáto koncepcia by mala byť riešená v rámci širokej spolupráce (samosprávy, orgány ochrany 
prírody, pôdohospodári, vodohospodári a podobne). Zároveň je potrebné, aby ochrana a prezentácia kultúrnych 
hodnôt (PZ, NKP a ich prostredie – v zmysle podmienok ochrany v OP) v rámci takejto koncepcie bola zastrešená 
KPÚ. 

Koncepčný prístup k územiu, zároveň spojený s kvalitnými definitívnymi architektonickými riešeniami je veľmi dôleži-
tý. Dobrý príklad môžeme vidieť v samotnej PZ Kopčany, kde boli realizované (v súvislosti so zámerom medzinárod-
ného Archeoparku) drobné architektonické riešenia – drevené doplnky územia, premostenie kanála, povrchy komu-
nikácií a pod. Tento projekt získal Nomináciu CEZAAR 2020 v kategórii EXTERIÉR. 

Dobré predpoklady pre želaný rozvoj územia vytvára aj prepojenie územia PZ Kopčany a okolia s lokalitou Mikulčice 
na Českej strane. 
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Pamiatková zóna Kopčany a jej prostredie (pohľad cca 
od západu; na horizonte - zástavba Holíča) 

Kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom a jej prostredie 
(pohľad od východu) 

Foto: Vladimír Kampf 

 

6. Podmienky ochrany na území ochranného pásma  

Poznámka: Text podmienok ochrany je písaný vo forme, ako bude uvedený v budúcom Rozhodnutí o vyhlásení OP. 

6.1 Všeobecné podmienky ochrany na území OP 

(Všeobecne platné podmienky ochrany v OP pamiatkového územia, resp. kultúrnej pamiatky) 

1. Podľa § 18 ods. 1) pamiatkového zákona je OP definované ako „územie vymedzené na ochranu a usmernený 
rozvoj prostredia alebo okolia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej zóny...“ 

2. Stanovené podmienky ochrany sa netýkajú stavebnej činnosti podľa platných stavebných povolení, územ-
ných rozhodnutí a pod. vydaných v čase pred právoplatným vyhlásením ochranného pásma. Podmienky 
ochrany na celom území ochranného pásma rešpektujú platnú územnoplánovaciu dokumentáciu. 

3. Právoplatné rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma je územnotechnickým podkladom podľa § 7 a ods. 
2 písm. d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v znení ne-
skorších predpisov, ktorý sa povinne využíva v územnoplánovacej činnosti. Podmienky ochrany, ktoré budú 
uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma, je potrebné premietnuť do územ-
noplánovacej dokumentácie obce/mesta. 

4. Činnosti na území ochranného pásma musia byť v súlade so záujmami chránenými pamiatkovým zákonom, 
nesmú narušiť pamiatkové hodnoty pamiatkového územia a kultúrnych pamiatok a majú smerovať ku skva-
litneniu prostredia pamiatkového fondu.  

5. Činnosti na území ochranného pásma sa musia vykonávať v súlade s § 27 a § 30 pamiatkového zákona. 

6. Funkčné využitie územia ochranného pásma musí rešpektovať pamiatkové hodnoty pamiatkového územia 
a kultúrnych pamiatok, nesmie ich poškodzovať a znehodnocovať. 

7. Pri všetkých zamýšľaných činnostiach na území ochranného pásma, vykonateľných na základe územného 
konania, stavebného konania alebo ohlásenia, je Krajský pamiatkový úrad Trnava (ďalej len „KPÚ“) dotknu-
tým orgánom. 

8. Akákoľvek činnosť, úpravy, obnovy a hmotové prestavby zasahujúce do exteriérov existujúcich objektov, te-
rénu a komunikácií situovaných v ochrannom pásme podliehajú vyjadreniu KPÚ. 

9. Podľa § 32 ods. 11 pamiatkového zákona pred začatím úpravy nehnuteľnosti v ochrannom pásme, ktorá nie 
je kultúrnou pamiatkou, je vlastník takejto nehnuteľnosti povinný vyžiadať si záväzné stanovisko KPÚ. 
K žiadosti o vydanie záväzného stanoviska vlastník priloží zámer úpravy nehnuteľnosti, ktorý obsahuje ma-
jetkovo-právne údaje o nehnuteľnosti, špecifikáciu predpokladaných plošných a priestorových zmien. KPÚ 
vydá záväzné stanovisko o zámere úpravy nehnuteľnosti v ochrannom pásme, v ktorom určí, či je navrhova-
ný zámer z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom prípustný, a určí podmienky vykonania 
úprav nehnuteľnosti, najmä zásady objemového členenia, výškového usporiadania a architektonického rie-
šenia.  
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10. Podľa § 32 ods. 12 pamiatkového zákona v územnom konaní, v stavebnom konaní, v konaní o povolení zme-
ny stavby, v konaní o dodatočnom povolení stavby, v konaní o ohlásení udržiavacích prác, v kolaudačnom 
konaní, v konaní o zmene v užívaní stavby, v konaní o povolení terénnych úprav, prác a zariadení, v konaní 
o nariadení neodkladných zabezpečovacích prác, v konaní o nariadení nevyhnutných úprav alebo v konaní 
o odstránení nehnuteľnej kultúrnej pamiatky alebo stavby ...  ... v ochrannom pásme rozhoduje stavebný 
úrad na základe záväzného stanoviska KPÚ. Stavebný úrad postupuje tak aj vtedy, ak práce možno vykonať 
na základe ohlásenia. 

11. Podľa § 32 ods. 13 pamiatkového zákona  v priebehu obnovy kultúrnej pamiatky a úpravy nehnuteľnosti v ... 
...ochrannom pásme vykonáva KPÚ štátny pamiatkový dohľad. Zistené nedostatky oznámi stavebnému úra-
du a vlastníkovi. Ak KPÚ zistí nedostatky, ktorých následkom by mohlo byť ohrozenie, poškodenie alebo zni-
čenie pamiatkových hodnôt kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia, alebo zistí konanie vlastníka 
v rozpore s rozhodnutím alebo záväzným stanoviskom, rozhodnutím o zastavení prác práce zastaví. Odvola-
nie proti rozhodnutiu podľa predchádzajúcej vety nemá odkladný účinok. 

12. Akákoľvek stavebná alebo iná hospodárska činnosť súvisiaca so zemnými prácami, resp. zásahmi do terénu 
na území ochranného pásma musí byť posúdená KPÚ. Nevyhnutné je zamedziť zničeniu potenciálnych ar-
cheologických nálezov a zabezpečiť ich vyhľadanie, dokumentáciu a ochranu v súlade s § 36 ods. 1) až 4) 
pamiatkového zákona. 

13. Ak v priebehu obnovy alebo úprav nehnuteľností dôjde k odkrytiu nepredpokladaného nálezu, ten kto práce 
vykonáva je povinný až do vydania rozhodnutia KPÚ zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú 
situáciu. KPÚ rozhodne o ďalšom postupe v súlade s platnou legislatívou. 

14. Obec je orgánom územnej samosprávy, ktorý utvára všetky podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, 
obnovu a využívanie pamiatkového fondu na území obce podľa § 14 ods. 1 a 2 pamiatkového zákona. 

 

6.2. Podmienky ochrany špecifikované pre územie ochranného pásma PZ Kopčany a NKP 
Kaštieľ s areálom v Holíči 

 

Upresnenie používaných pojmov: 

1. Ochranné pásmo je územím vymedzeným na ochranu prostredia Pamiatkovej zóny Kopčany (ďalej len „PZ 
Kopčany“) a zároveň na ochranu prostredia Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ s areálom v Holíči. (ďalej 
len „NKP kaštieľ“) 

2. Ochranné pásmo v zmysle ochrany a usmerneného rozvoja prostredia PZ Kopčany a NKP kaštieľ je nástro-
jom na ochranu tých častí okolia PZ resp. NKP, ktoré je možné charakterizovať ako prírodno-
poľnohospodársku (voľnú, nezastavanú) krajinu priamo nadväzujúcu jednak na PZ a jednak na kultúrnu pa-
miatku - areál kaštieľa. Pod pojmom „prírodno-poľnohospodárska krajina“ sa v týchto podmienkach ochrany 
rozumie nezastavané územie (spravidla) extravilánu pôvodného prírodného (prírodno-krajinárskeho) resp. 
poľnohospodárskeho charakteru. Ekvivalentom pojmu „prírodno-poľnohospodárska krajina“ sú v zmysle 
týchto podmienok ochrany pojmy „voľná krajina“, „nezastavaná krajina“.  

3. Prírodno-poľnohospodárska krajina vo vymedzenom OP je súčasťou barokovej komponovanej krajiny, pô-
vodne v tejto oblasti vytvorenej v 2. polovici 18. storočia, do súčasnosti fragmentárne zachovanej. Krajina na 
území OP má aj v súčasnosti mimoriadne vysoký potenciál pre revitalizáciu barokových prvkov (napr. alejí). 

4. Prírodno-poľnohospodárska krajina vo vymedzenom území OP je kultúrnou krajinou v ktorej sa odráža stá-
ročná história oblasti. Najvýraznejšie sú v nej zachované historické stopy z veľkomoravského a barokového 
obdobia. 

 

Podmienky ochrany a ich ciele špecifikované pre územie ochranného 
pásma PZ Kopčany a NKP Kaštieľ s areálom v Holíči: 

5. Ochranné pásmo PZ Kopčany a NKP kaštieľ je nástrojom na ochranu a usmernený rozvoj prostredia (okolia) 
PZ Kopčany, prostredia (okolia) NKP kaštieľ a ochranu priestorového krajinného vzťahu medzi PZ Kopčany 
↔ NKP kaštieľ. 

6. Cieľom ochranného pásma vo vzťahu k PZ Kopčany je: 

 Zachovanie jestvujúceho charakteru okolia PZ t.j. vo forme prírodno-poľnohospodárskej krajiny, za 
účelom zabezpečenia plynulého prechodu (prepojenia) chránenej historickej štruktúry (pamiatkovej 
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zóny) do krajiny v jej okolí. Prírodno-poľnohospodárska krajina je z hľadiska ochrany pamiatkového 
fondu chápaná ako najvhodnejšie prostredie PZ Kopčany. 

 Zabezpečenie doložených i potenciálnych (veľmi pravdepodobných) archeologických nálezísk 
v okolí PZ Kopčany (ako mimoriadne významnej archeologickej lokality), keďže je zrejmé, že archeo-
logické nálezy na území PZ súvisia s rozsiahlejšou štruktúrou historického osídlenia v jej okolí. --- 
(Územie OP je možné považovať za súčasť historickej - veľkomoravskej - Mikulčicko-kopčianskej ag-
lomerácie, ktorá nebola po svojom zániku, zač. 10. stor. už prakticky osídlená, a preto je jej archeolo-
gické dedičstvo zachované v relatívne neporušenom a autentickom stave.) 

 Ochrana širokej prírodno-poľnohospodárskej krajiny, ako najvhodnejšieho prostredia mimoriadne 
významnej kultúrnej pamiatky z obdobia Veľkej Moravy Kostola sv. Margity Antiochijskej (nachádza-
júcej sa na území PZ). V tomto zmysle je jedným z cieľov OP zachovanie takého stavu širokého pro-
stredia kostola (a okolitých archeologických nálezísk), ktorý nebude prekážkou zápisu lokality do 
Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva  UNESCO (Zoznam SD) – o ktorý sa Sloven-
ská republika spoločne s Českou republikou dlhodobo usilujú. Ochrana širokého okolia veľkomorav-
skej lokality je teda vnímaná ako jedna zo základných podmienok zápisu tohto historického územia 
do Zoznamu SD. Narušenie jeho prostredia by jednoznačne tieto snahy zmarilo. ---(Kostol sv. Margity 
Antiochijskej v Kopčanoch je jediná zachovaná murovaná cirkevná veľkomoravská stavba a s vysokou 
pravdepodobnosťou tiež najstaršia stojaca architektúra v Naddunajsku mimo hranice bývalej rímskej 
ríše.) 

 Zachovanie okolia PZ v podobe, ktorá vytvorí najlepšie predpoklady pre prezentáciu a revitalizáciu 
prvkov barokovej komponovanej krajiny a ponechá možnosť pre prípadnú revitalizáciu časti prvkov 
pôvodnej krajiny okolia rieky Moravy. Prípadná revitalizácia prvkov barokovej komponovanej krajiny 
na území OP môže následne nadviazať na postupne obnovované prvky tohto typu na území PZ. 

7. Cieľom ochranného pásma vo vzťahu k NKP kaštieľ je: 

 Zabezpečenie plynulého prechodu (prepojenia) chráneného historického areálu kaštieľa v Holíči do 
voľnej krajiny, západne od tejto NKP (smerom do nivy rieky Moravy). Súčasná prírodno-
poľnohospodárska krajina predstavuje prirodzenú väzbu záhrad kaštieľa na okolitú krajinu a 
z hľadiska ochrany pamiatkového fondu je chápaná ako najvhodnejšie prostredie NKP kaštieľ. 

 Zachovanie takého stavu okolia NKP Kaštieľ s areálom, ktorý bude rešpektovať formálno-estetickú 
hodnotu kaštieľa a parku ako ústredných kompozičných bodov pôvodnej barokovej krajiny, reali-
zovanej v 2. pol. 18. stor. 

 Zachovanie takého stavu okolia NKP Kaštieľ s areálom, v súvislosti s prírodno-poľnohospodárskou 
krajinou s barokovými prvkami priamo nadväzujúcou na areál NKP, ktorý bude čo najpodobnejší sta-
vu v najvýznamnejšom historickom období tejto NKP  t.j. v 2. pol. 18. stor. --- Súčasný stav, pôvodne 
barokovej, krajiny sa považuje, z hľadiska pamiatkovej ochrany, za taký, ktorý je možné pomerne jed-
noduchými zásahmi (napr. obnova trojzubca komunikácií s alejami) revitalizovať do podoby blízkej 
barokovej podobe krajiny. 

8. Cieľom ochranného pásma, smerom k ochrane priestorového krajinného vzťahu medzi PZ Kopčany ↔NKP 
kaštieľ), je: 

 Zachovanie (historicky daného) prepojenia pamiatkových lokalít (PZ Kopčany a NKP kaštieľ) pro-
stredníctvom prírodno-poľnohospodárskej (t.j. voľnej, nezastavanej) krajiny. 

 Zachovanie súvislostí medzi historickými prvkami PZ a historickými prvkami areálu NKP. A to 
s ohľadom na fakt, že ide o pôvodné súčasti celistvo komponovanej barokovej krajiny vytvorenej v 2. 
pol. 18. stor. --- Vzťah týchto dvoch území (pričom každému z nich v súčasnosti prisudzujeme osobitnú 
kultúrno-historickú hodnotu) bol vnímaný ako dôležitý už v 2. pol. 18. stor., keď bola oblasť so staro-
bylým Kostolom sv. Margity Antiochijskej cielene zahrnutá (barokovým architektom) do širšej kompo-
novanej krajiny. 

9. Na území OP je potrebné zachovať (nenarúšať) charakter prírodno-poľnohospodárskej (voľnej) krajiny, t.j. 
charakter „nezastavaného územia“. 

10. Na území OP je stavebná činnosť výrazne obmedzená. Prípadná stavebná činnosť je možná len: 

 V rozsahu údržby a nevyhnutných úprav jestvujúcej infraštruktúry na území OP (cestné komuniká-
cie, železničná trať, vodohospodárske objekty, infraštruktúra súvisiaca s poľnohospodárskou činnos-
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ťou, energetická infraštruktúra, infraštruktúra súvisiaca s letiskom a pod.). Tieto úpravy nesmú naru-
šiť jestvujúce a potenciálne archeologické náleziská na území OP. 

 V rozsahu plánovanej infraštruktúry podľa záväzných častí platných ÚP. Je však nevyhnutné, aby tieto 
činnosti posúdil KPÚ. KPÚ stanoví podmienky, za ktorých bude možné tieto (prípadné) úpravy reali-
zovať, tak aby bolo prostredie PZ a NKP čo najmenej narušené. KPÚ zároveň stanoví podmienky tak, 
aby neboli narušené jestvujúce, ako aj potenciálne archeologické náleziská na území OP. 

 V súvislosti so zámermi rozvoja cestovného ruchu, rekreácie a športu - ale len ak tieto: 

o Nenarušia celkový charakter územia OP ako prírodno-poľnohospodárskej (voľnej, nezastava-
nej) krajiny. 

o Nenarušia jestvujúce a potenciálne archeologické náleziská na území OP. 

o Neznemožnia prípadnú budúcu obnovu barokového charakteru krajiny, resp. neznemožnia 
prípadnú budúcu obnovu konkrétnych prvkov barokovej komponovanej krajiny. Ak prvky ba-
rokovej komponovanej krajiny budú v priestore OP obnovené – napríklad trojzubec alejí – budú 
následne, z hľadiska pamiatkovej ochrany, považované za súčasť základnej kompozično-
priestorovej hodnoty prostredia NKP kaštieľ aj PZ Kopčany. 

o Budú priamo súvisieť s prezentáciou pamiatkových, kultúrnych a prírodných hodnôt širšieho 
priestoru: Mikulčice (ČR) - Kopčany – Holíč,  

o Budú realizované na základe jednotnej koncepcie pre celé územie OP. Takáto koncepcia musí 
byť konzultovaná a schválená KPÚ. Samostatné zámery - bez koncepčného vyhodnotenia ce-
lého priestoru OP a určenia jednotnej stratégie - sú vylúčené. 

11. V prípade požiadaviek na zmenu súčasného funkčného využitia územia OP, je potrebné rešpektovať preva-
žujúci charakter prírodno-poľnohospodárskej krajiny. Je možné orientovať sa na rozvoj cestovného ruchu, 
rekreácie, športu. Zároveň je potrebné zamerať sa na prezentáciu archeologických nálezísk. Takýto typ funk-
čného využitia územia je v súlade s ideou prepojenia areálu kaštieľa a PZ Kopčany resp. Archeoparku Mikul-
čice – Kopčany. 

12. Situovanie prípadných prevádzok a zariadení na území OP je možné vo veľmi obmedzenej miere, len 
v súvislosti s vyššie uvedeným možným funkčným využitím územia OP. Prípadné nové objekty musia svojou 
hmotou rešpektovať predovšetkým mierku najmenších stavebných objektov - kultúrnych pamiatok  - 
v chránenom území (t.j. Kostola sv. Margity, prípadne Kačenárne). 

13. V súvislosti s prezentáciou kultúrnych a prírodných hodnôt územia, resp. prípadným rozvojom cestovného 
ruchu, rekreácie, športu je v primeranej miere možné situovať v OP drobné stavby s cieľom zvýšenia atrakti-
vity územia. 

14. Materiálové a farebné riešenie prípadných nových prvkov na území OP (napr. mobiliár, povrchy komuniká-
cií) je potrebné navzájom zosúladiť tak, aby vytvárali jeden kontinuálny celok rezonujúci s prírodným  
a historickým charakterom lokality (nadviazať na úspešné, ocenené, realizácie v PZ Kopčany). 

15. Z územia OP sú vylúčené všetky funkcie vytvárajúce vizuálne negatívne prostredie a také, ktorých násled-
kom by bola zvýšená hlučnosť, svetelný smog, prašnosť, tvorba exhalátov a pod. 

16. Na území je vylúčená veľkoplošná a veľkoobjemová a viacpodlažná zástavba vytvárajúca jednoliate, veľké 
stavebné hmoty. 

17. Na území OP sú výškové stavby nežiadúce. Prípadné stavby tohto druhu napr. v súvislosti so železničnou tra-
ťou, energetickými sústavami a pod. je potrebné obmedziť na nevyhnutné minimum. Umiestňovanie ta-
kýchto stavieb v OP musí posúdiť KPÚ vzhľadom na prezentáciu kultúrnych pamiatok a pamiatkového úze-
mia, vzhľadom na ochranu a prezentáciu archeologických nálezísk ako aj vzhľadom na zachovanie historic-
kých prvkov na území OP, tvoriacich súčasť prostredia kultúrnych pamiatok a pamiatkového územia. 

18. Prípadné nové štruktúry musia rešpektovať hodnoty kultúrnych pamiatok, ktorých prostredie (okolie) spolu-
vytvárajú. Nesmú vnášať do prostredia (okolia) kultúrnych pamiatok - t.j. územia prírodného a historického 
charakteru - prvky a systémy usporiadania, ktoré by ho vizuálne narúšali.  

19. Umiestňovanie reklamných stavieb na území ochranného pásma podlieha vyjadreniu KPÚ. Umiestňovanie 
takýchto stavieb je na území ochranného pásma výrazne obmedzené a vždy dočasné. Pokiaľ KPÚ takéto 
stavby povolí, zároveň určí aj termín na odstránenie stavby a uvedenie miesta do pôvodného stavu. Na 
území OP je možné umiestňovať len také reklamy, ktoré súvisia s obnovou pamiatkového územia, kultúr-
nych pamiatok, prípadne súvisia s lokálnymi kultúrno-spoločenskými aktivitami. Reklamné stavby nesmú 
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mať taký charakter a nesmú byť umiestňované tak, aby poškodzovali prostredie (okolie) PZ Kopčany 
a kultúrnych pamiatok. Reklamné stavby nesmú poškodzovať archeologické náleziská. 

20. Umiestňovanie trvalých informačných systémov súvisiacich s kultúrno-historickými a prírodnými hodnotami 
územia musí byť riešené v rámci jednotnej koncepcie pre celé územie OP, ktorá musí byť schválená KPÚ. 

21. V prípade zámerov na úpravy (zmeny, odstránenie, výsadba) akýchkoľvek prírodných prvkov (solitérne dre-
viny, línie zelene, brehové porasty a pod.) alebo stavebných prvkov (komunikácie, kanále, mosty, oporné 
múry a pod.) na území OP, prípadne akýchkoľvek zámerov zasahujúcich do úprav tokov, kanálov, odtoko-
vých jarkov (úprava brehov, korýt) a tiež zámerov zasahujúcich do lokálnej morfológie terénu (depresie, vy-
výšeniny, terénne vlny a pod.) je tieto potrebné najprv vyhodnotiť KPÚ z hľadiska ich prípadnej súvislosti 
(príslušnosti) k barokovej komponovanej krajine. 

22. Akékoľvek zásahy (lokálne aj plošné) do systému zelene na území OP musia byť posúdené KPÚ. Rozsiahlejšie 
zmeny systému zelene v ochrannom pásme môžu byť realizované len na základe celkovej koncepcie systé-
mu zelene pre celé územie ochranného pásma (a to v nadväznosti na systém zelene na území PZ Kopčany 
a v areáli NKP kaštieľ), ktorú schváli KPÚ. V trvalých výsadbách je potrebné uprednostňovať tradičný sorti-
ment domácich druhov drevín. (Systém zelene v OP tvoria najmä: solitérne rastúce stromy, aleje, líniové 
brehové porasty /popri jestvujúcich a zaniknutých tokoch/, plochy lužných lesov, zeleň mokradí, zeleň lemu-
júca vodné plochy, trávnaté /lúčne/ plochy, plochy s vysokou porastovou štruktúrou.) 

23. Je potrebné vylúčiť akúkoľvek konkurenčnú výsadbu, ktorá potlačí, čiastočne prekryje, či zneprehľadní vní-
manie revitalizovanej barokovej zelene v krajine. 

24. Prvky barokovej komponovanej krajiny sú považované za také prvky územia, ktoré významne prispievajú 
k zachovaniu najvhodnejšej podoby prostredia PZ Kopčany a NKP kaštieľ v Holíči. Možné sú len také ich 
úpravy, ktoré v krajine zachovajú, resp. posilnia ich význam a nebudú smerovať k ich potlačeniu alebo záni-
ku. Revitalizácia prvkov barokovej krajiny je žiadúca. Aj takéto zámery však KPÚ posúdi z hľadiska ochrany 
iných, starších, kultúrnych vrstiev v území (napr. jestvujúcich a potenciálnych archeologických nálezísk) 
a individuálne určí priority pamiatkovej ochrany v konkrétnych prípadoch tak, aby prostredie PZ Kopčany 
a NKP kaštieľ nebolo narušené. 

25. Rozsiahlejšie zmeny v systéme obhospodarovania poľnohospodárskych plôch (napr. výraznejšia zmena po-
meru plôch ornej pôdy voči zatrávnených plochám a podobne) na území OP musia byť posúdené KPÚ. Tieto 
otázky je potrebné posudzovať aj z dôvodu možného poškodenia (doposiaľ neobjavených) archeologických 
nálezov orbou. 

26. Údržba, úpravy a zámery revitalizácie týkajúce sa vodných tokov, kanálov a odvodňovacích jarkov a tiež re-
liktov po zaniknutých vodných tokoch na území OP musia byť posúdené KPÚ. Predmetom posúdenia budú 
vplyvy navrhovaných zmien na vodný režim (toku, kanálu, jarku), tvar koryta a brehov, brehovú zeleň 
s ohľadom na historický stav týchto prvkov územia, keďže systém vodných tokov, kanálov a odvodňovacích 
jarkov bol taktiež dôležitou súčasťou barokovej komponovanej krajiny a ako taký je dôležitou súčasťou pro-
stredia PZ Kopčany a NKP kaštieľ.  

27. Činnosti súvisiace so základnou údržbou objektov a zariadení správcom vodného toku nie sú obmedzené. 

28. Požiadavky na prípadnú lesohospodársku činnosť na území OP posúdi KPÚ z hľadiska potreby ochrany relik-
tov krajiny so zachovaným pôvodným charakterom. Relikty pôvodnej krajiny spred novodobej regulácie Mo-
ravy (napr. zalesnené oblasti pôvodných riečnych meandrov) sú tými prvkami územia, ktoré významne pri-
spievajú k zachovaniu najvhodnejšej podoby prostredia PZ Kopčany resp. prostredia NKP Kostol sv. Margity 
Antiochijskej (nachádzajúcej sa na území PZ). 

29. Prípadné zámery na revitalizáciu pôvodného charakteru krajiny v nive Moravy (pôvodné meandre vodných 
tokov, mokrade a pod.) sú v súlade so záujmami pamiatkovej ochrany. Podobné zámery je ale potrebné po-
súdiť KPÚ z hľadiska potenciálnych archeologických nálezísk, a tiež z hľadiska ochrany prvkov barokovej 
komponovanej krajiny (medzi ktoré napr. patria aj niektoré úseky regulovaných vodných tokov). 

30. Na území OP (najmä v časti západne od PZ Kopčany - smerom k rieke Morave) je potrebné úplne vylúčiť 
možnosť ťažby piesku alebo hliny (resp. podobných činností), pretože takáto činnosť by mohla ohroziť po-
tenciálne archeologické nálezy. 

31. Územie OP je potrebné využívať tak, aby bola zabezpečená ochrana archeologických nálezov a situácií  v ich 
pôvodných nálezových situáciách, čím sa zabezpečí zachovanie ich vedeckého potenciálu a možnosť ich pa-
miatkovej ochrany a prípadnej prezentácie v budúcnosti. 
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7. Úprava vzťahov k iným chráneným územiam a ochranným pásmam zriade-
ným podľa osobitných predpisov 

Chránené územia a ochranné pásma ustanovené podľa osobitných predpisov nie sú vyhlásením ochranného pásma 
PZ Kopčany a NKP kaštieľ dotknuté. 

Na území navrhovaného OP sa nachádzajú najmä ochranné pásma letiska Holíč, ochranné pásma vodných zdrojov 1. 
a 2. stupňa, ochranné pásmo dráhy (železnice), „pobrežné pozemky“ v zmysle Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 
(pozdĺž vodných tokov, resp. hrádze), chránené vtáčie územie, Holíčske alúvium Moravy. 
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