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ABSTRAKT 
Sochy a skulptúry svätcov, patrónov a ochrancov tvoria vo vidieckej krajine Slovenska významné 
duchovné pripomienky histórie a kultúry regiónu. Sochy a skulptúry tvoria súčasť obrazu krajiny 
a reprezentujú nielen cirkevné hodnoty a silu viery, ale sú významnými bodmi slúžiace ako „majáky 
významných miest v krajine“. V neposlednom rade sú významné aj pre rozvoj turizmu a zvyšujú 
potenciál sídiel ako aj mikroregiónov pre cestovný ruch. Súčasťou skulptúr sú aj dreviny a ich blízke 
okolie nadväzujúce na históriu, význam a Genia loci (2). Drobná sakrálna architektúra v podobe sôch 
a skulptúr patrí medzi pomerne rozšírenú formu upevňovania vzťahov medzi ľuďmi, cirkvou a krajinou 
a architektúrou. Socha Sv. Jána Nepomuckého je jednou z najznámejších a najviac sa vyskytujúcich 
sôch v krajinnom priestore, ktorá sa viaže na krajinu, krajinné štruktúry, ale aj svetskú či cirkevnú 
architektúru (7).Umiestňovanie sôch v blízkosti takýchto miest nemalo len patriarchálny a ochranný 
význam, ale malo slúžiť aj k pripomínaniu, spomienke a lokalizácií významných bodov a miest vo 
vidieckych sídlach, krajine a technických pamiatkach (6). Zmeny v krajine a sídlach sa v súčasnej 
dobe rozpoznávajú z rôznych hľadísk a možno vidieť odraz klimatických zmien a zásahov človeka 
prostredníctvom výstavby technických, melioračných alebo vodohospodárskych stavieb (5). Tieto 
zmeny sa opierajú o historické súvislosti a je potrebné hľadať dôvody, fakty a informácie 
v historických ukazovateľoch. Zmeny sú v mnohých prípadoch zaznamenané graficky alebo slovne 
formou odkazov, kníh a pamätí (1). Tieto zmeny sú ale často všeobecne zaznamenané a ich lokalizácia, 
intenzita a pôsobenie sú často málo presne definované a špecifikované, čo má za následok skresľujúcu 
predstavu o zmenách a vývoji sídiel a krajinnej štruktúry (8).Cieľom príspevku je identifikácia a 
charakteristika skulptúry sochy Sv. Jána Nepomuckého a skúmanie súvislostí vo vzťahu k ich 
umiestneniu a polohe. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: figurálna skulptúra, vodný prvok, vidiecke sídlo, Sv. Ján Nepomucký 
 
ABSTRACT 
Statues and sculptures of saints, patrons and protectors form important spiritual reminders of the 
history and culture of the region in the rural landscape of Slovakia. The statues and sculptures form 
part of the image of the landscape and represent not only ecclesiastical values and the power of faith, 
but are important points serving as "beacons of important places in the landscape". Last but not least, 
they are also important for the development of tourism and increase the potential of settlements as 
well as micro-regions for tourism. The sculptures also include woody plants and their immediate 
surroundings following the history, significance and Genia loci (2). Small sacral architecture in the 
form of statues and sculptures is one of the relatively widespread forms of strengthening relations 
between people, the church and the landscape and architecture. Statue of St. Ján Nepomucký is one of 



 

 184 

the most famous and most common sculptures in the landscape, which is connected to the landscape, 
landscape structures, but also secular or ecclesiastical architecture (7). The placement of statues near 
such places was not only of patriarchal and protective significance, but was also intended to 
commemorate, commemorate and locate important points and places in rural settlements, landscapes 
and technical monuments (6). Changes in landscapes and settlements are currently being recognized 
from a variety of perspectives, and reflections of climate change and human intervention can be seen 
through the construction of technical, amelioration or water management structures (5). These 
changes are based on historical contexts and it is necessary to look for reasons, facts and information 
in historical indicators. Changes are in many cases recorded graphically or verbally in the form of 
references, books and memoirs (1). However, these changes are often generally noted and their 
location, intensity and impact are often poorly defined and specified, resulting in a misleading notion 
of changes and developments in settlements and landscape structures (8). The aim of the paper is to 
identify and characterize the sculpture of the statue of St. Ján Nepomucký and researching the context 
in relation to their location and position. 
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Materiál  a metodika 
 

Východiskovým materiálom pre mapovanie bola metodika hodnotenia drobnej sakrálnej 
architektúry(Tóth, 2016). Metodika bola modifikovaná pre potreby mapovania sochy Sv. Jána 
Nepomuckého. 

 
Ján Nepomucký, kňaz, mučeník, Svätý, sviatok: 20. marec, v nemecky hovoriacich krajinách, 

v Čechách a na Slovensku: 16. máj, narodenie: okolo 1345 Pomuk pri Plzni, dnes Nepomuk 
† 20. marec 1393 Praha, význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.), atribúty: na moste, prst na 
ústach, kríž, patrón Čiech; spovedníkov, kňazov, námorníkov, pltníkov, mlynárov; pred potopou, 
chorobami jazyka. Sochy Sv. Jána Nepomuckého sa umiestňovali pri riekach, potokoch a mostoch, 
pretože podľa ľudových predstáv bol patrónom vôd, ovplyvňoval dážď, priaznivo vplýval na úrodu, 
hospodárstvo, chránil pred utopením, povodňami, ale aj pred ohováraním. Bol patrónom rybárov, 
pltníkov, mlynárov, kňazov, spovedníkov (3). 

 
V súčasnosti je stav sôch pomerne variabilný a ich lokalizácia nie je jednoznačne badateľná 

v každom sídle. Často sa u sôch stráca vizuálne prepojenie s krajinou, riekou, mostom, brodom či 
kostolom, nakoľko výstavba a vývoj obcí či zarastanie a neudržiavanie zelene nerešpektujú 
významnosť sôch. Sú však lokality, ktoré naopak sochy ochraňujú a zabezpečujú význam a prepojenie 
s krajinou, či prvkami sakrálnej architektúry. V dôsledku rozvoju vidieckych a mestských sídiel, 
rozvoju komunikácií, zmien vodného režimu lokalít či funkčné zmeny v krajine a sídlach zasiahli tieto 
zmeny aj sochy (4).  

 
Dochádzalo a dochádza aj k premiestňovaniu z pôvodných lokalít, čím sa potláča ich funkcia. 

Sochy sú ale v mnohých prípadoch svedkami a odrazom doby, odrazom pôvodných krajinných 
štruktúr a majú výraznú symboliku, najmä keď sa jedná o sochy vzťahujúce sa na vodné toky, mosty 
a brody. V súvislosti s lokalizáciou sôch pri kostoloch je pôsobenie usmernené na funkčnosť areálov 
rímskokatolíckych kostolov resp. sochy sú umiestňované pri vstupoch do kostolov (3),(9). 

 
Výber modelových území sa uskutočnilv Považskom regióne v 12- tich sídlach v kultúrnom 

regióne Stredného a Dolného Považia, viď. obr. č. 1. 
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Obr. č. 1 - Lokalizácia sôch Sv. J. Nepomuckého v mapovaných sídlach – foto/podklad – zdroj: svp.sk 

 
Získané materiály boli podložené fotodokumentáciou z terénneho prieskumu, ktoré boli následne 
spracované do tabuľkových a grafických výstupov. Z nich boli čerpané štatistické údaje 
k vyhodnoteniu výsledkov. 
 
Výsledky 
Z pohľadu výskumnej témy možno dedukovať dve základné otázky, ktoré sa opierajú o nepopierateľné 
fakty založené na historických súvislostiach. Plní svoju funkciu socha Sv. Jána Nepomuckého aj 
v súčasnej meniacej sa štruktúre vidieckych sídiel z hľadiska urbanizmu, krajinného plánovania, zmien 
vodného režimu a súčasným klimatickým zmenám? Druhou otázkou je, v akej miere sú sochy Sv. Jána 
Nepomuckého na mapovanom území spojené s kostolmi, resp. sakrálnymi stavbami a v akej miere sú 
patrónmi a ochrancami mostov, riek, potokov a miest vodných nešťastí, resp. sú hmotnými 
ukazovateľmi výskytu vodných prvkov plošného a líniového charakteru?  

Metodika hodnotenia bola aplikovaná na území regiónu Považia a zachytáva najmä kultúrny 
región stredného Považia. Analýza zachytáva sochu Sv. Jána Nepomuckého z viacerých stanovených 
aspektov. Kritéria, ktoré sa zadefinovali, zachytávajú problematiku nielen lokalizácie, ale aj technický 
stav, orientáciu čelnej strany sochy, vizuálnu prepojenosť a nadväznosť na architektúru stavieb 
a vodných prvkov ako aj krajinnú štruktúru. Mapovanie sochy Sv. Jána Nepomuckého prebehlo v 
spomínaných vybraných v 12- tich sídlach v kultúrnom regióne Stredného a Dolného Považia v 
sídlach Čachtice, Chtelnica, Dechtice, Drahovce, Jaslovské Bohunice, Leopoldov, Madunice, 
Malženice, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Šterusy, Veľké Kostoľany. Obce patria do 
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mikroregiónov Naše Jadro, Pod Holeškou, Dubová a Paradajs. Zmapované sídla patria do 
Západoslovenského kraja. Tri z nich  sa nachádzajú v Trenčianskom kraji – Čachtice, Nové Mesto nad 
Váhom, a deväť v Trnavskom kraji – Chtelnica, Dechtice, Jaslovské Bohunice, Leopoldov, Madunice, 
Malženice, Piešťany, Šterusy a Veľké Kostoľany. Pri malých tokoch (Chtelnička, Horná Blava a 
Šteruský potok) sa rozprestiera šesť riešených obcí Chtelnica, Veľké Kostoľany, Dechtice, Jaslovské 
Bohunice, Malženice a Šterusy. Rovnaký počet sídiel sa nachádza aj pri veľkých tokoch rieky Váh a 
Horný Dudváh. Sú to sídla Drahovce, Madunice, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Leopoldov a 
Čachtice. 
 
Obr. č. 2 - fotodokumentácia sôch Sv. J. Nepomuckého v mapovaných sídlach (1 Čachtice, 2 
Chtelnica, 3 Dechtice, 4 Drahovce, 5 Jaslovské Bohunice, 6 Leopoldov, 7 Madunice, 8 Malženice, 9 
Nové Mesto nad Váhom, 10 Piešťany, 11 Šterusy, 12 Veľké Kostoľany) 
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Fenomén patróna a krajinársky význam riešenej sakrálnej skulptúry Sv. Jána Nepomuckého sa 
ukrýva najmä v tom, že sa socha môže využiť ako ukazovateľ zmien historickej lokalizácie vodného 
režimu ako aj zmien vývoja sídiel. Priame pohľadové prepojenie sochy Sv. Jána Nepomuckého 
s vodným prvkom alebo kultúrno-historickou dominantou sídla kostolom nebolo jednoznačne 
preukázané vo všetkých mapovaných sídlach. Priame vizuálne prepojenie sochy k predmetnému 
vodnému prvku alebo objektu sa nachádzalo v piatich sídlach Čachtice, Chtelnica, Dechtice, Jaslovské 
Bohunice a Šterusy.  

 
Tabuľka č.1 – smerovanie a vizuálne prepojenie sochy Sv. J. Nepomuckého 

Sídlo 

Vodný 
prvok v 

okolí 
sochy 

Súčasné 
prepojeni

e na 
vodný 
prvok 
alebo 
kostol 

Vzdialeno
sť od 

stavby, 
alebo 

vodného 
prvku 

Reguláci
a 

vodného 
prvku               

v 
minulosti 

Pohľadové 
prepojenie 

voči vodnému 
prvku alebo 

kostolu  

Pohľadové 
prepojenie - 
čelný pohľad 

sochy voči 
svetovým 
stranám 

 

Čachtice 
potok 

Jablonka 
vodný 
prvok 

do 50 m nie 
čelné - priame 

prepojenie 
Juhovýchod / 

Východ 
 

Chtelnica 
potok 

Chtelnička 

vodný 
prvok a 
kostol 

do 50 m nie 
čelné - priame 

prepojenie 
Severozápad  

Dechtice 
potok 
Horná 
Blava 

vodný 
prvok 

do 50 m nie 
čelné - priame 

prepojenie 
Juhovýchod / 

Východ 
 

Drahovce rieka Váh kostol do 50 m áno 
nepriame 

prepojenie 
Juhovýchod / 

Východ 
 

Jaslovské Bohunice 
potok 
Horná 
Blava 

vodný 
prvok 

do 50 m nie 
čelné - priame 

prepojenie 
Severozápad  

Leopoldov rieka Váh kostol do 50 m áno 
nepriame 

prepojenie 
Juh  

Madunice rieka Váh kostol do 50 m áno 
nepriame 

prepojenie 
Juh  

Malženice 
potok 
Horná 
Blava 

vodný 
prvok 

nad 100 m nie 
nepriame 

prepojenie 
Juhovýchod / 

Východ 
 

Nové Mesto nad 
Váhom 

rieka Váh/ 
potok 

Klanečnic
a 

kostol nad 100 m áno 
nepriame 

prepojenie 
Juhovýchod / 

Východ 
 

Piešťany 
rieka Váh/ 

potok 
Dubová 

kostol do 50 m áno 
nepriame 

prepojenie 
Juhovýchod / 

Východ 
 

Šterusy 
Šteruský 

potok 
vodný 
prvok 

do 50 m nie 
čelné - priame 

prepojenie 
Juhovýchod / 

Východ 
 

Veľké Kostoľany 
potok 

Chtelnička 
vodný 
prvok 

do 50 m nie 
nepriame 

prepojenie 
Juh / Juhozápad  
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Zistenia z terénneho prieskumu sôch poukazujú aj na ich súčasný stav z pohľadu zachovaného 
materiálu a farieb. Sochy v intraviláne a na exponovaných a frekventovaných miestach s vysokou 
mierou pohybu obyvateľov boli sochy vo veľmi dobrom stave. Boli rekonštruované alebo zachované 
a ich okolitý priestorboludržiavaný.Tento stav sa preukázal v piatich modelových územiach – 
Čachtice, Dechtice, Madunice, Piešťany a Šterusy. Mapovanie preukázalo, že jedna socha, konkrétne 
v obci Drahovce sa vzťahuje k tragickej udalosti – povodni, ktorá bola zaznamenaná formou 
farebných úprav na kôre viac ako 350 ročnej lipy (Tilia cordata Mill.) v tesnej nadväznosti na sochu. 
Socha vznikla po nešťastnej udalosti na pripomienku a má silný symbolický význam. Pri soche je,ako 
u jedinej, výrazná prepojenosť medzi drevinou a drobným sakrálnym architektonickým prvkom. Vo 
zvyšných vybraných sídlach a pri vybraných sochách je väzba na dreviny slabá. Dôvodom je absencia 
drevín v priamej nadväznosti na sochy a v prípade výskytu drevín v blízkosti je kontakt len okrajový. 

Socha patróna Sv. Jána Nepomuckého tvorila priame vizuálne prepojenia vzhľadom ku 
vodným prvkom a mostom najmä v minulosti, období keď boli sochy osádzané k vodným prvkom 
a vodohospodársky režim krajiny menej regulovaný. V mapovaní sa lokalizácia potvrdila len pri 
vodných prvkoch, ktoré sa v minulosti nerozvodňovali. V súčasnej dobe sú vodné toky cielene 
regulované. Výsledky výskumu prispievajú k prehľadu stavu sôch Sv. Jána Nepomuckého ako aj ich 
súčasnej lokalizácii a významu v krajinnom priestore. Prispievajú aj k dedukcii o kultúrno-
historických zmenách v krajinnej štruktúre, ako aj zmene urbanistickej štruktúry v mapovaných 
sídlach.  
 
Záver 

 
Príspevok sa zameriava na špecifický typ sochy Sv. Jána Nepomuckého, ktorá je viazaná ako 

na krajinu a jej štruktúry, tak aj na architektúru a cirkevný význam sochy. Umiestňovanie sochy 
v rámci krajiny a sídla je variabilná a nejednotná, čo potvrdzujú výsledky v skúmaných priestoroch. 
Krajina ako aj stavby prešli v minulosti a prechádzajú zmenami aj v súčasnosti čo ovplyvňuje aj prvky 
drobnej sakrálnej architektúry. Význam sôch ako aj esteticko-kultúrne pôsobenie podporuje stále 
identitu krajiny a má význam v kultúrnej krajine Slovenska. 
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